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ἰ 2 ὦ ἴὸ 

ἡ. 1841 

ΤΗΠΟΥΘΙΒΡΙΒ 
ΒΕ 

ΒΕΙΠΟ ΡΕΠΟΡΟΝΝΕΒΙΑΘΟ 

ΟΒΙΒΒῚ ΟΟΤΟ. 

ΑΔΑΡ 

ΟΡΤΙΜΟΒΝΌΜ ΤΠΙΒΒΕΟΒΌΜ ΕἸΡΕΜ ΕΠΡΙΤΟΒ 

ἘΧΡΙΑΝΑΥΙΤ 

ΕΒΝΈΒΤΟΚ ἘΒΙΡΕΒΙΟΟΒΚ ῬΡΟΡΡΟ. 

ΥΟΙ,.. 1. ΒΈΟΤ. 1. 

ΕἘΠΙΤ. ΑἸΤΈΒΑ ΑΥΟΤᾺ ΕΤ ἘΜΈΝΘΑΤΑ. 

5: Ἴ; 
ῬΩΡΕ 
ΚΠ 250] 

ΠΙΡΒΙΑΕ ἢ 
ΙΝ ΑΒΌΙΒΟΌΞΒ Β. α. ΤΕΒΝΕΒΙ. 

ΜΌΟΟΘΟΏΧΥΙ. 



"᾿ 

Κι ᾿ ἸΑΡΒΙΛΈ: ΤΥΡΙΒ Β, 6 ν᾽ 
Ψ ἩΛΔΥΣ ΠΑΝ ἔμδες γα 



Τὰ μα πόνὰ ΤΒποΥ αΙα15. αι το 6. ῬΙῸ οΥδιηγηδίϊοδ 

Ποβέδηθ, 486 6χ 50Π0115 ρυΌρϑιποάθπτη ϑυϑητΐ, τι8- 

ααθαῦδαιθ Βυϊηδηηῖαπδγη ΠΌΡΘΙ γα] 46 δαοίδηῃ δὲ, πὉ] 

Βδθοὸ ποὴ βα!ἢσοογα νἱἀθθαίαν, σα θρουϊθηδη δαὶ Νίαα- 

ὙΙΡῚ 5υηίαχιμι δἰδααθ βουιρία 51ΣΉ1118, ΘΟΙΠΡ ΘΙ ΘΥΊΤΏΤΙΒ; 

Ῥαρίπαβ ΠΠΌΤουτιτ ΒΙΒἐουοουττη 1ῃ (ὐδθυυηδηῖδ, ᾿[Θυ τη 661- 

Τογιτη, σοϑὶαΐ ΒοΘΟΗΪ, ὙΥ ΔΟΒβυλιίῃ11, ΒΘΟΙΚΟΥῚ, οοΥΥθ- 

χίτησβ (ἢ Βυϊίδημῖα ἄθησιο θυ η15505, σοὺ Τ ΒΙγ νγ 4111 5), 

τίθυτιμη ΘΟ ἔΘΥτ 6 πῸμ Ῥούατητι5), ΟὙΟΌΠ ΠΙβίουίδια ατϑθ- 

σου οὐ Βυβίαη] ἀθβουιρίιομῖθ Οσὐδθοῖαθ σο]ηθῃ 

1 (αποὰ ὑἀπὰτὰ δάμαο ρῥγοα!) αΠΠρϑηΐθυ ΘΟΠ Βα] αἰ Τητι5 

δἴαπθ 1Δἀθηαθπι οἰΐδιι ΝΙΘΌΠ τ πι, οαϊτι5 αἰβραϊθίιο- 

τ65 ααδοάδηη ρῥΥῖ5 ἱρηοίαθ οὐϑπΐ, Τ)αποίζουυη, (στ- 

ἔστη ΥΟΥαΠ ἰδϑίθβ οἰϊαυϊμηδ, ΘΧ ΘΧΘΗΡΠ5 ΤΠποΥ- 
αϊά 615 Κυυδρουίδηῖβ, ΒΟΘΗγαδηῖβ5, ΟἸΔΒΒΘ δ μΙβ. δία 6 

ΘΧ Ῥᾶυνβ Π1061}15, ααῖρτι5 γοῦθα τηδΡῊΪ ΒΙΒΙΟΥΙΟΙ 111τ|- 

βίγαμίαν δαΐ Θπθπἀδηΐαγ, Ὀ]ΟΥΤΩΙ5, απᾶθ αὐ πο- 

5.15. ΘΟΉΒ1Π115 Ῥαϊαγίτηιι5Β 6556, ὈγΘυΙοΥ Δαποίαυ:ητι8, 

σΟμδιθιπαϊπθη ἀἰοθμαϊ ΤΠ πον ἀΙάθαῖη βΆΘΡΙ5, απδΙὴ 

ἴδτη δθίθα ἔδοίμμη οὐαῦ, ΒΟΥ ΟΥῚ5. ᾿Ρ51π5. οὖ 1π]  ΟΥΤΙΤ 

οἰ ΘΧΘΙΠΡ]15 ραϊοίθοϊχητιβ. ϑῖο ἰρισαν πῖθτι5. ἰττονὰ- 

ΤΌΤ ὑπ! οβοσυττη οὖ τη ρΊΒΊΓΟΥ τι ΓΙ ΟΥ ΑἸ 61 11 ῬΥΊΤΩΙΒ 

᾿ ΟἸαΒΒΙΌτι5. ΘΎΣΩ ΠΆΒΊΟΥτι πὶ ΘΧΡΙΙΟΔηἴαγη οἰϊαθι πδο πονϑ 

ϑαϊίουθ Ῥγούαϊββθ ΠΟΌΪ5. γΙ ΘΠ}. 

Ἔ) Ἡπῖτια Πουηΐπῖα ἀοοί ποίηθη ἴπ ἀπ θτι5. ὈΥ15. ΡΠ ΘΡῚ]15 

ταοηίίάρηη (γο]αῦ Ρ. 18. 14. 16 41.) τιϑ]θ ρἱούπτι οϑύ, χαῦιῃ 6. 1 

ΘΟ ΒΒ :5 ΟΥΥΘΌΠ ΟΡΘΥΔΥΤΠΙ ΘΟΥΤΊΡΘΥΘ ΠΘΡΊΘΧΙΒΒΘΙΏΠ8. 



' ΤΕΣ τ} ἤλαεας ΦρΦΙΡΦ ἘΝ ὙΔΝ 



Ἔ 

Κῶν 
»" 

ΜΑΡΚΒΛΑΛΙΝΟΥ 

ἐκ τῶν εἰς Θουκυδίδην σχολίων περὶ τοῦ 
βίου αὐτοῦ Θουκυδίδου καὶ τῆς τοῦ 

λόγου ἐδέας. 

Ἵ ὧν Δημοσϑένους μύστας γεγενημένους ϑεί- 
ὧν λόγων τε καὶ ἀγώνων, συμβουλευτιχῶν τὲ καὶ 

Μαρκελλίνου ἐκ τῶν εἰς 
Θουκυδέδην σχολέων περὶ 
τοῦ βέου αὐτοῦ Θουκπυδέ- 
δου καὶ τῆς τοῦ λόγου 
ἐδέας. δῃης ᾿πβουϊρίϊοποηη Β6Κ- 
Κογὰβ. πο ᾿ἸὈ 6110 Ῥτδθροβυ τς 
604. Ῥᾳ]. ῥτὸ νυ]β. Μαρκελλίνου 
περὶ τοῦ Θουκυδίδου βίου καὶ. 
τῆς ἰδέας αὐτοῦ ἀπὸ Νη8 ὅλης 
ξυγγραφῆς παρεχβολή. απο! ἢ. 
8 Ὁ ΔΝ δβίθυπϑηη0 ἴῃ ὙΠ ΤΔΓΙΠῚ 50 ]- 
Ῥίον αἀνγδθοὶβ ταϊπουῖθτι5. 001- 
Ἰαῖο δρϑαμί ψοῖρα ἀπὸ ΤΉ. 
παρεκβολή. Ῥαϊαίίπο δοῃδοηεὶ 
ῬανΙβ 6515 15, οὐϊπ5. τη Θῃ ΓΟ Π ΘΠ 
ἕδοῖς Βἰτίον ἴῃ Ὀιάγπιὶ (Ππα]οθηίουὶ 
Οραβοῦ 5 Ὁ. 1, αἱ οχ ἴρ8ἃ Πδο 
Ἰπβορι ρθη α Μίαν θ! ππτῃ ΠῸΠ 8Ὲ- 
οἴογοα Παυῖιβ νἱΐαθ ἔπῖββθ. βϑᾶ 
ΘΧΟΘΡῬ5586 αὰδ6 ἴῃ αἰΐϊαθπο δᾶ 
ΤΠΌΟΥ ΙΔ 6 πὶ ΒΟ ΠΟΙ ΟΥ ΠῚ ῬΓΟΟΘΤηΪΟ 
ΘΟΠβΟυΡία στρ ουββαί, οο θοῦ: νο- 
ττα σοῦ ἰία ἱπίθ!]Πρὶ ΠθΟ6558 
ΠΟῊ 65. 

οΟὐΐβ ἔπουῖς ααὐ αὰᾶ δοίαϊο νἱ- 
 χοῦῖϊ Πἰο ΜΑτοδ ΠἸμτι5. πη ἴΐα ἴα- 
Ο οἷο οβί σοπίϊοθγα. βου ρίουαπι, (αἱ 
οἷτιβ ταθιη! Πουτηΐ, ὈΥΪπι5, αποᾶ 
Βοίατῃ, οἱ δη 1 1 55ιτητι5 δϑί ϑυϊα85 

ἴῃ ν. ἀπήλαυσε εἴν. ἀπολαύειν. 
[--ὔΟἵ. Ἰάθτα ἴῃ ν. μέτριος οἱ ὁρ- 
γᾶν εἰ χαρακτῆρες οἱ ἰκρίον." 
ΕΙΤΤ., αυἱ ΔΙ] ογατη ἐοβίθμι 86 41 
ΤΖοίζατη. } γα πὶ 8 15 5ἰδ, 416 ΠῚ 
ἴπ ν. Μαρκελλῖνος ΒΑΠαβίϊο Ῥμϊ- 
Ἰόοβόρῇο [5860. ΤΥ Ρ. (γ. π.} ἔα- 
τα Ἰαυθτη ἔμπϊσ56 πδυγαί, Ῥυοπθη- 
(ἰγ8 ΠΟῸῚ ΔΙΙΒΙΤη, --- (βϑπευῖ 5ὺ- 
ἘΡίοῖο ἐδ ποι ]1ππ| 6558 80 ἀτὴ- 
γηΐϊᾶπὸ Μδγοο! πο [ οἰπθᾶ. 5860. 
βουϊρί.}, ουἶπ5 ἐσ ΧΧΧΙ Ἠϊβίο- 
γἱαγατα ᾿1Ὀγ18 οχβίδην Ποάϊα ᾿ἸὈΥῚ 
ΧΎΪΠ, ποπρα αὐἷἱὰ Ατητηϊδητ5 
116 αταθοιπὶ 56. ἔπῖββα ἀἸοῖς οχ- 
ὑγθπῖθ ΠρνῚ Χ Χ ΧΤ νορθὶβ, εὐ ρῃγα- 
515 ἴρ88 8815 ποὺ Ῥυοαϊῦ; δα 4π8 1] 
οομϊΘοίαγϑτη ἤγτηδηἄϑτη πη ἴον Θ 
δοοραϊε ὩΥσυτηθηίιση, αποα ΑΤἸη. 
δυο Ππτι5, αὐ ποίαν! Ὑ Α᾿ 6βῖπι5, 
Ῥ᾽ αΥἴμηῖβ [Ὁ ποηΠ1}}15} ἴῃ Ἰοοἷ5 
Ἰπηϊίαίπβ οδύ Τῆπογ αάθμη, οὐ ποη- 
ὨΜΠ|8 Δ Ὁ δοτηαίιατὶ 5ο] οι. ΗΠ, 
Ευτη, 46 πὶ Π05, ΝΑ ΟῚ 1] ΠΟΤΊΘΗ 
Ῥτδθ 56 ἴδθυβηίθιη, παθθτηι5. 1186}- 
ἴὰπι, 6χ ἀἴνϑυβὶβ δία ἃ σουηρὶα- 
τὶθὰβ ψὶγτῖὶβ ΘΟ ΒΟΥ ΪϊβΒ ροϑβίθα 
ΨΘΓΟῸ Ἰον]ίου ἱπηοῖ]5 ῬΑΥ 5. 60}- 
βίδυβ γ6]} οἷ, 4 αὶ θυ 6] π8ῃ0 νἱΐϑηὶ 



ΥΙ ΜΑΡΚΕΛΛΙΝΧΟΥῚ 

» ’ .» , ἣ 

διχανιχῶν νοημάτων μεστοὺς γενομένους χαὶ ἵκα- 
νῶς ἐβμφορηϑέντας, ὥρα λοιπὸν καὶ τῶν Θου- 
χυδίδου τελετῶν ἐντὸς καταστῆναι" πολὺς γὰρ 

ὁ ἀνὴρ τέχναις καὶ κάλλει λόγων καὶ ἀκριβείᾳ 
πραγμάτων καὶ 
πανηγυρικαῖς ὑποϑέσεσιν. ἀναγκαῖον δὲ πρῶτον 
εἰπεῖν τοῦ ἀνδρὸς καὶ τὸ γένος καὶ τὸν βίον" 
πρὸ γὰρ τῶν λόγων ταῦτα ἐξεταστέον τοῖς φθῦν 

νοῦσι καλῶς. Θουκυδίδης τοίνυν ὁ συγγραφεὺς 
Ὀλόρου μὲν προῆλϑε πατρός, τὴν ἐπωνυμίαν ἔχον-- 
τος ἀπὸ Ὀλόρου του Θρᾳκῶν βασιλέως, 
μητρὸς Ἡγησιπύλης, ἀπόγονος δὲ τῶν εὐδοκιμω- 
τάτων στρατηγῶν, λέγω δὴ τῶν περὶ Μιλτιάδην 

8, 1. ἀνήρ ΡαΪ. εἰ Θποῖῖ, Ὃ ἀνήρ ὕδβαιθ. οἱ Βεκκ. 
στρατηγικαῖς ΒΕ. εχ οοπίθοι, αὐδαθυῖ. 1 πι5. ΡᾺ]. οἱ βἰᾷ, 

νἱ, Τίιο. στρατηγίαις καί. απο! στρατηγίᾳ καί. 

Ῥαίΐαῦ Ῥγθπὶ, φποα δπιοίον" οἰ π5 δαί 
Ρουθ ἴαβα δυὺ δαπηοάιϊιπι ἱποογία 
ν 6015 Ῥᾶποὶβ Δατη βοιουῖί οὐ ἀοοία 
οα]ρίηθ. οἰγοαπη θα θυῦ. δϑουιρίο- 
γ6 ΠῚ ΡΥΪπηᾶ 6 ΡΥ 15. βῖνθ ὃ, 1--4ὅ 

Ῥου]θρουῖθ, ἀίααθ. ῬΘΡ ΘΙ Β8 1 Θἷτ5 
ἀδβουρ οπ6ηῚ, {πγ)αΐατη 58 608 
Βουΐθιη. ΠᾶΥΡΔΙΪΟΠΪβ... ΤΘρΘΕ ΟΠ 68 
ΘΑΓΌΠ ΘΠ γΓΘΓῈᾺΠῚ 814 Οὑ165 οἱ 4}115 
γηοάϊβ ἰηϑεπί85., 5Θη ΘΗ ΔΥΏΤΗ. 

στρατηγικαῖς συμβουλαῖς καὶ 

ν 
και 

(8. 26 εὐ 46. ἰΐδιη 8. 82 εἱ 55) τε- 
Ῥασπαπιίαπι, ΔηΪπΊ Δαν Θυουϊἐ, ΠΟῚ 
Ῥοίοβδε ἀπρίαπι νου]. Ῥοουδιαης 
πος οοΙηρ αγο5. (νἱά, Εαθτῖο, Β10]. 
αν. Πρ. 121), οἱ ἐγεὲβ ρᾶγίεβ πα- 
ἴὰ5 νἱίδθ αἀἰβιϊηχουιηΐ, ΔΟΔΡΠῚ 
αἰίοτα ἃ 8. 45, τοῦῖϊὰ ἃ ὃ. 84 ἴποὶ- 
Ῥϑῦοῦ, Οἵ, ἀνγαυθυῦ. δᾶ Μδγοβὶ!. 
γψιι. Το. ΟΡ5. οὐἵῦ, ἴῃ Μα5. ἈΠ θη. 
18. ϑεᾷ βυπίὶ ἔογτίαβϑθ 8460 αιᾶ- 
ἴον ρᾶτίθβ. Οἵ. δάῃ. δὰ 8, 4 
οὐ Ἀϊώ, 1. ἃ. Αποίοῦ Ρῥεῖτηδθ οἱ 
Ἰοπρ ββίηϑα 5α 015. θ0Πῖ5 Γομτθιι5, 
Ἠοϊϊαμϊοο, Ῥμονθογάθ, Ηρνυοδοίο, 
Οταίρρο, Τίπηδθο, Ἀπάτοιίοπο, 
ῬΠΠοοπονο, οηιθίνῦο ῬΏΔΙΟΘΟ, 
Ῥγαχίρμαπθ, Προυτρρο, ΡοΪϊο- 
τη0π6. Ζορυνο, Πάγηιο, ΑΒΊΥ}10, 
505 δβί, ϑοᾶ τιᾶϊθ οὰπὶ ἰᾷ ἴο- 
οἶ556, αἴᾳπϑ {6} }Π τὰ Ἰϑι απ, 10 - 
οἷβ σομ Πα Ἶ 115. δὲ νϑυθοσγαμι ἰὰ- 
β' 5. ΓΘ 66 ΘΧΟΥΠ ΓΠ, ΟΠΊΠΪΠ0 
Ῥουρογᾶπι ΟΠ Οβἰ θὰ πὶ 6556. ἀ6- 
τηοηβίναι Βοβοπον, ἃο Ψ|ι. ΤΠπο. 
Ῥ. 82 54. Οἱ, Ἀπ. 1, ἃ. Ρ. 1ὅ 544.» 
αὐἱϊ ριδροῖρας πος γὴο 1106 }} πὶ 

σψαΐϊῦ 6558 Ια υπιαπη ΟΠ ΘΟ ΓΘΥ ΤΩ, 
ἰᾷ φιοα πο0}}}5 Ἰοοὶβ 8.8.14, 5156. 
5815 ν᾽ ἀθίῃυ ὑϑἕε!!!, πἰβὶ Ῥσὸ θὶ- 
ἅγιο ἴρβ8οὸ ϑυββυιςαϊπηβ οουΐα 
Θαμ., 4υἱ νου 5. ΠαϊῈ5 δ115 βἰζ. 

ἃ, 1, τῶν Ζ“Τημοσϑένους 
οι, Εχ Ποὺ ἰπϊτῖο απὸ [ΠΡ 6! Πππ πὶ 
6Χ Τηϑῖοῦα, ἴῃ ἅπὸ ῬΆ0]Ὸ δηῖ8 6 
Τ) δηλ οϑί θη ΟΡ ἰσαίατηι δββθΐ, οχ- 
ΘΘΡῬύμμη 6586 ἴπτο ΘοΠἰθοθιπιηΐ ΠΟ - 
ταϊη65 ἀοοι.. --- μύστας ... τε- 
λετῶν ὅ3ι τά θην ἐταπβί ίυδ. ἢο- 
γατη γ ΘΔ. ΟΥ̓ τιβῖῖβ. απὶ ἀρπᾶ 
Τιϑῖῖποβ τθρουϊταν ἴῃ ἔουγητϊα πῃ ὶ- 
εἰανὶ εὐπ αἰ}. δὲ. Βα] ὰ5. ἴπ 
ὁομἰ πη 15 μύστας οἵ μεστούς λι- 
5.1 ψΘυθοσιπὶ ἰδοῦ ΒΟΒΟΠΘΥ, 
Ι. ἃ. -- λοιπόν Βιἰκίον πη οἷ ἰῃ- 
οἸπισῖτ, ἀαππι αυίμοο πὶ ὥρα Ρο5- 
511 νἱαοτὶ τοάπηάανθ, -- ἐντὸς 
καταστῆναι, ἰπαποῖ, 

8. 2 Ὀλόρου. Οἵ, ἀἄπ, 8. 10. 
- Ὀλόρου τοῦ Θρᾳκῶν βα- 
σιλέως. Μιᾷ. 8. 11. -- τῶν 
περὶ Μιλτιάδην καὶ Κέ: 

ΡΣ ΤΗΝ, ΡΉΡΟΨ τα ΠΝ 

5: 
Υ 

» 
ϑ᾿ 

ἘΠ 

Ὑτέεκα 

ἀφήσης, 

ερϑ 

νξ τόρ 

κῶς πήξας" 

γι. 

ἌΝ 

χα, εζυϑος 



τ ΓΑ ζ. ν ΤΠ ΑΝ ΤῊ ΝΡ {τ ΠΟ 
γ ἣν ᾿Α Ὁ τ γεν, ΨῸΣ ΣΝ χα 

ΕΥ̓: ΒΙΟΣ ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ͂. ΥΙ ν 

καὶ Κίμωνα. φὠκείωτο γὰρ ἐκ παλαιοῦ τῷ γένει 
πρὸς Μιλτιάδην τὸν στρατηγόν, τῷ δὲ Μιλτιάδῃ 
πρὸς “ἰακὸν τὸν Διός. οὕτως αὐχεῖ τὸ γένος ὁ 

3 συγγραφεὺς ἄνωϑεν. καὶ τούτοις Ζίδυμος μαρ- 

τυρεῖ, Φερεκύδην ἐν τῇ πρώτῃ τῶν ἱστοριῶν φά- 
σκὼν οὕτως λέγειν. ὃς, Φιλαίας δὲ ὁ ἀπ Ης οἰκεῖ 
ἐν ᾿ϑήναις. ἐκ τούτου δὲ γίγνεται Ζάϊκλος., τοῦ 
δὲ Ἐπίδυκος, τοῦ δὲ ᾿ἀχέστωρ, τοῦ δὲ ᾿Δγήνωρ, 
τοῦ δὲ Ὄλιος, τοῦ δὲ “ύκης, τοῦ δὲ Τύφοων, τοῦ δὲ 
“άϊος, τοῦ δὲ ᾿Δγαμήστωρ, τοῦ δὲ Τίσανδρος, 

. ΘΟσΠπΟΙηθπίο (Ἰδιάϊῃβ, 

ν 

8. 2. γάρ ΡᾺ]. ατιο!ῇ, υϊσο οἱ Βει. δέ. “ 

8, 8. Τύφων. 
ἘΒΆΝΟΟΘΕ, 

“ωνα. .--Η, 6. τὰ Μιλτιάδου καὶ 
Κίμωνος. Οἵ, 8. 18... ΒΙΤΤ. ΟἿ. 
Βαῖπη, αν. 8. 160, 2ὅ. Ῥγο 1 ἕγω 
δήκτιορ. Θοη οἷς λέγω δέ. --- ὦ- 
κπκείωτο. .. πρὸς Μιλτιά- 
δην. Οοπβθηταπί ΡΠαῦ, Οἴπι. ὁ. 4 
ποσοῦ, βουῖρύ. υἱέ, 5. 1. Βα14, 5610]. 
Ριπά, Νβιῃ. Π 19. Ὅοχορ. ΠΡ. 
434 ἈΠοι. Ν α12Ζ. ΟἿ, 8. 15 οε Βο- 
5066} ἢ. 89 54. -- πρὸς Αἰα- 
πόν. Τα 6 Μ|Πδά6. Ηθγοάοί. 
ΥἹ 86. ΗΠΌῸ5. -- αὐχεῖ τὸ 
γένος. αὐχεῖν ΟΠ] ΔΘΟΙ15. Θ0η- 
πη Χϑυηΐ οἰΐδτη Π1οὸ ΟΠγγβοβί. οἱ 
ΑΥὐϊβεα.:; 564 ἢἶο δοοσιιβαύννιβ δϑί 
Το ί! 0115. 

8,8. Δ έδυμος. ,.1πορ ΡΠ, 
τιίσιιπ μΐο ΠΙα τ πτι5 15 δἰζ, απὶ Τὰ- 
Π| αἰοίαίονϊβ εὐ ΤΥ Ίν ΓΟΥῚΠῚ 
τοι ρ οΥἾθιι5 νἱχὶς, οἱ Χαλκέντερος 
ΔΡΡο αΐαν Ὁ Απιηλίδηο Μίαν 1 πΠῸ 
αἰϊίβαιο [ἀθ απο εἴ, ἀτοάά 66, Τηϊ:. 
ἴδε. αν. 11. 8. 126], Ὧῃ ὈΙάγπιι5 

4πἰ ἰδβίβ 
Θυΐᾶα ἀθ ΤΙπογ ἀἸα 15. ἴῃ Δηδ] σία 
Θυγα τ βουϊρϑι. 9’ ΗΠΌΒ, Πε ἢϊ5 
Θιάγμ5. οἱ 8115 νἱα. ϑ'υἱὰ. οὐ 10] 

᾿ ἱπίορρυ. --- Φερεκύδην. ῬΠετο- 
ογάδε ἀπο, ϑ' τί δὲ ΠΤ υῖτι5. 5ῖν 8 
ἈΠιδηϊ οι, ἡπθυιιη, Ηϊοβιση  ἤοα- 
τὰν Δ|16Ρ, λογογράφος, Ἠοτοάοιὶ 

Ραᾳ], απο, Τόφων. τ» ΟΟμ]οἷα5. Ἰοφῶν.“ ΕὉ. 

ἀΘα 8115, ἀθ 40 Ῥγυϑϑίθυ 1105 νἱᾶ. 
Βο50}.. 1. ἃ. ἢ. 279 544. οἱ Μυ6Ι]. 
Ηΐϑ5:. {ρον αὐ. ΤΡ. 478. -- ἐν τῇ 
πρώτῃ. Ἀρπὰ βπιν2. ἴῃ ΡΗθνθογά. 
ἔγασγη. Ρ. 84 δὰ. 2... ΜῈ6}}. Ἠϊϑβύ. 
θυ ἔναρτῃ. Ὁ. 78..“ ΈΒΤΕΒΜ, 
-- Φιλαέίας. ..Δ1115 οδὲ Φιλαῖος 
[Φίλαιος]. ἀρτιὰ ὙΖοίζεοιη Φέλιος. 

. Ηἴο αυπτὴ 8}115 Δ] ]Ιαποὲ πίον 
γϑίουθβ. {πηῚ οὐ Ῥαιβαπὶαθ ἴῃ Αὖὐ- 
τἰοἶβ. πῸὴ Αἰδοὶβ, βοᾷ Ευγυβϑδοὶβ 
ΠΠπι5., Αἰδοὶβ ΠΘΡΟΒ ἀϊοίϊται. Ηδγο- 
ἀοῦιβ ἰάτηθι 1 86 Αἴδοὶβ ΠΙλππὶ 
ἴαοϊς, [Οἷς 101 ΝΥ 65581.7 ῬΙατᾶτομο 
ἴῃ ϑοΙοπθ [ο. 10] εὐ ῬΏΠδθῖι5. οἱ 
Ἐπ γβαοθ5 Αἰδοὶβ ΠΠῚ αἰσαπίαγ. “ἢ 
ΗΠ 5. Οὗ ᾿πίρυρυ, Ῥαιβ. 1 858, 2. 
-- Δαάϊκλος. ..Ἐοτϑ.  λοξ. 
ΟΑΒΑΌΒ. μα. ἰᾶτηθη ΠΟΙΊΘΗ 
681 Ζαϊλλῆς. Οὐ, Βίθριι. Ῥῇ65. 
Ηοο τϑοθρὶξ Βϊει.---  Ἐπέδυπος. 
ΝΟΙΊΘ ΠΟ (ἀγδθοῦτη, ὉΓῸ 400 
᾿Επίδικος οοπίδοῖς τϑα. ΣΤΟΝ 
᾿Ἐπίλυκος 6Θο6ε]]. Ὄλιος. 
»» ΘΌΒΌΘΟΓΌΠΙ; ἐπάν τος Ὁδίος. “ 
ἍΝΈΒΤΕΕΝ. Μίπυβ ῬΡΟΡΔΌ115 οϑύ 
Ιου οοπίθοιτα Ὀἰλεύς. 
Μύκης. »»Ἐσογί. ζυϊὶ ἰηβεεύϊος 
ΒΙΤΤ. -- τοῦ δὲ Τίσανδρος. 
Ομ ΘΙ 5 Εχοῦο. οἤτΟΠΟΪ. 48 86- 
ἰαΐα ΚΟ] οηἷβ δὲ Οτγοϑβὶ Ρ. 16 βίθπι- 
τηᾶ ΜΙ δα 15 μος Ἔχ ἢ ού: 



[ἐφ᾽ οὗ ἄρχοντος θὰ ̓Αθήναις, εἰ τοῦ 

ϑης, τοῦ δὲ Ἱπποκλείδης, ἐφ᾽ οὐ ἄρχον; 

ϑήναια ἐτέθη, Ὁ τοῦ δὲ Μιλτιάδης. ὃς ᾧκι 

ρόνησον." 
ἐπιγραφομένῃ ᾿Ασωπίσι. 

μαρτυρεῖ τούτοις καὶ Ἑλλάνικος, ἐν 
ἀλλ᾽ ᾿ οὐκ, ἂν εἴποι. 

τί αὐτῷ πρὸς Θουκυδίδην; ἔστι γὰρ οὕτως το 

Ἅ 

ὠκισε. 

ΤΊβδη ον 

Τῃ πι85. τη] ὥκησε. Οἵ... 8.8, 

ἘΝΎΝΝ 1 Ατόμοη 0]. ΧΧΧ 
ἩΔΎ ΟῚ ΠῚΣ θῦ9. 
(Ραιβ. ΝΠ 99, 2.) 

Τιβαηα οΥ 
--- ΄“-“᾿-' 

Βιοεβαροτᾶβ Ἀποηγτηα ΟΥ̓́ΡΒΕΙΙ5. ἩϊρροοΙά 65 ἴῃ ΠΕ ΟΣ 
ΟΙ.1.11. 572. Εο ἀγομοηίο Ρ 
Δ ΠΘΠΔΘΟΥΌΠῚ ΟΘΥΓΑ ΠΊΘ ἢ ΟΥὙΤῚ 
οὐτὰ ἰηϑυ ταΐατη ὁβὲ ΟἹ. ΤΙΝ 

Οἰχηοθη βιοι αι ΜΗ δάθ5 ΠῚ, οομαϊίον 
ΟΠοιβοποβὶ, ἄπαις, 
ΟἹ. 11, ἃ. Οἢν: 
ὅ00, 

.-ππ--------π--Φ-Ξ-Ξ-Ξ.----.-.Φ-Ξ--:.ο 

Βιοβαρουαβ, 5ιο- ΜΠ 468 ΠΙ, 5ὰο- 
Ο65507 ΜΙΠὰά- ΘΟΒΒΟΥ γα 8, 
ἀϊ5 Π, ἄπαις Μαδυδίπουϊαβ. 

»ΑΡρυᾶ ΜᾶγοΕΙ].. “ Πησαῖ ἢ. 17, 
»οαὐἰδατιθ 5θηϑ1. Ἰδουπδδ, απᾶὰ5 411] 
ΜῊΝ ἜΧρΙθηᾶαβ οθηβαθυιηῦ, Οἵ, 
ΟἸανῖον. 1 ρ. 892 5ᾳ. Τἄγοθον, δα 
ἩἨετγοᾶοί. Ι 88. [Νοππλ ρυὶ- 
τήττη ΜΙ ἰδ 6πὶ αΐ Π ΟῚ γον 811 
ααν πὰ πὸὰ τοΐογεπίοβ τοῦ δὲ 
Τηιλτιάδης οἷϊοὶ νοϊαοναπί.] ΝῸ5 
βου θοπᾶτππη 6556. Οθηβθηαβ: τοῦ 
δὲ Ὑίσανδρος, τοῦ δὲ Μιλτιά- 
δης, τοῦ δὲ Τίσανδρος . τοῦ δὲ 
Ἱπποκλείδης, ἐφ᾽ οὗ ἄρχοντος 
Παναϑήναια ἐτέϑη, καὶ [Ἀϊι. 
τοῦ δὲ] Κύψελος, τοῦ δὲ Μιλ- 
τιάδης. ΕἸφοίπιιβ 4ιδο παία οραπί 
εχ ἐφ᾽ οὗ ἄρχοντος Παναϑή- 
ψαια, αὐυοᾷ ἴατη νἰἀογαπὶ Ἐπαίρου- 
βἰαβ ἴῃ γ. Τωθοΐ. ἡ. 80 οἱ Οουβὶ- 
τἶὰβ δᾶ 0]. 1Π] 8. 56α οἰἴατῃ δᾶ- 

ΟἸοτὰ5 τὸχ Τῆνϑο. ΘΑΡΆΘοΥαΙ 

Ἠεροβίργια . 

ΟἸπιοη νἱοίου Ῥουβαγιπη, 

δεῆαὰ πθηπα δ, εὐτς ποις Ῥοι- ̓  
ΒΔ 510 ἰθΙῚΡ ΟΥἿ5. ΓΙῸ οἱ Ἠδνοάοιῖ, 
δα ῖιῖο, αὶ ἀἰδουίθ οὐ Ῥ]ὰ5 5 
ποπιϊηαὶ ΗΙρροο ἄθπι διίαπι Τὶ- 
βδπαιὶ [ΥἹ 127 544.] οὐ Μὰ Ι͂ 
ὁοπαϊίογομι ΟΠ θυβοπ βὶ Π|} 
ΟΥρββὶῖ [ΝἹ 80]. πάτο δϑαϊαϊηη 
Ῥοβύ Ῥυῖιβ τοῦ δὲ Μιλτιάδ᾽ 
οταϊββα νοοαρυϊα τοῦ δὲ Τέσα 
δρος, αὐδ6 Ῥγορίον ταρϑιϊθαπι ἢ 
ΤΏΘῚ. Θχοϊάϊββο ν᾽ ἀθηύαγ, αὐ ὁχοίαϊεςς ; 
καὶ Κύψελος ἀπε ΤΡΡΡΟΤΟΝΟ τοῦ " ' 
δὲ Μηιλτ."" ἤν 

8. 4, 'Ελλάνιπκος. ἔδι ἩΘΙΕΣ 
πΐοιβ 1 β8. βῖνθ ΜΙ ΘΙ ΑΟΙ ΤΣ 
λογογράφος, ἀθ 410 νἱᾷ. ΤῊ ο, 
1 97:6} 1δ1 “δᾶπ. "-- ᾿Δἀσώπιδιε σαν 
γαϊρο, ᾿Αἀσωπέδι ἴαγο 5ουϊρία πη, 



“β τοῦ συγγενής. 

[5] 

δι οινς ρος  οΥτΣ ι 
Ἄ χιιν τ λῤ 

ΒΙΟΣ ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ͂. ἜΝ 

Θρᾷκες καὶ 4)όλογκοι ἐπολέμουν 
Ν ΑΧΝ [2 , , 

πρὸς Δψινϑίους, ὄντας γείτονας ταλαιπωρουμε- 
νοι δὲ τῷ πολέμῳ, καὶ τί κακὸν οὐ πάσχοντες 
ἐκ τοῦ μεῖον “ἔχειν ἀεὶ τῶν πολεμίων, χαταφεύ- 
γουσιν ἐπὶ τὰ τοῦ ϑεοῦ χρηστήρια, εἰδότες, ὅτι 
μόνος ϑεὸς ἐξ ἀμηχώνων εὐρίσκει πόρους. ϑεοῦ 
γὰρ ἰσχὺς καὶ κατ᾽ Αἰσχύλον ὑπερτέρα᾽ πολλάκις 
δ᾽ ἐν κακοῖσι τὸν ἀμήχανον καὶ χαλεπᾶς δύας 
ὑπέρ τὲ ὀμμάτων χρημναμέναν νεφέλαν ὀρϑοῖ. 
καὶ οὐκ ἐψεύσϑησαν τῶν ἐλπίδων" ἐχρήσϑησαν 
γὰρ χράτιστον ἕξειν ἡγεμόνα τοῦτον, ὃς ἂν αὖ- 
τοὺς ἀλωμένους ἐπὶ ξενίαν καλέσῃ. τότε καὶ Κροῖς- 
δος εἶχε Πυδίαν, καὶ τὰς ᾿ϑήνας ὴ Πειδιστρατι-- 
δῶν τυραννίς. ἐπανιόντες ον ἀπὸ τοῦ χρηστηρίου 
περιέτυχον τῷ Μιλτιάδῃ πρὸ τῶν ὅρων καϑεζο- 
μένῳ τῆς “ττικῆς, ἀχϑομένῳ μὲν τῇ τυραννίδι, 

8. ὅ. Ζόλογποι Ῥα!. απο. αϊσο πιᾶ]ὸ Δόλοπες. 
καὶ χαλεπᾶς ῬΑ]. απο! , ΚΝ ουῖτβ τὴ πῦτε κάκ, αποᾶ ἴῃ Π10γ15 Π155. 

ἈΈΒΟΒΥΠ ἰοσῖταν. Τεϊπάθ κρημναμενᾶν νεφελᾶν οαϊίονθβ Ἀθβου!ὶ, 
εὐ ἴῃ νοις νεφελῶν. Απίοα τὸν ἀμήχανον ΡαΪ]. απο. ΜΑ]6 γαϊσὸ 
τάν, αἱ οἸ᾿τη ἃρυὰ Ἄδβοῇῃ, ὁοπύγα ΤῊ ΘΕΓΙΙΠΊ. 

8. 6. καὶ οὐκ Οπο!ῇ,, κούκ Ραᾳ]. εὐ Β6ΚΚ. 

ἜΡΥΩ» δίαγΖ. ἴῃ Ηδ]]δη. ΕὙάρτη. 
«Οὐ, ΜΈ], ΗΙδβι, ἔτΆρτη. Ῥ. 

δὴ οι: ἘΞ ΕΞΤΕΒΜ. 

8. ὅ. 4“ όλοπες νυϊδο.,,Ηδτγο- 
ἀοίιβ πο Πἰδβίονγίαπι τοΐοσί, 56 
ἴα. τὖ ΜΑΓΟΘΙΠ πτπιπη 8105 Δ ΟΙΟΓΟ5 
6556. 5εσπίαπι Δρραγθδί. Ουΐη οἱ 
Θρᾷκες οἵ ΖΙόλογποι το5ουὶ} [1τηὰ- 
1ο], ἀαπιπὶ “όλογκοι ἰεβίς δίθρμα- 
πὸ ἔϑνοςΘρᾳᾷκης, Ζ“όλοπες ἔϑνος 
Θεσσαλῶν.“ ΗΒ... ΑΔ4. ΝΥ 65- 
561, δὰ Ηργοάοί. ρ. 459 [ὙἹ 841], 
«αἱ ἀοοοὶ σόλογκοι τοροποπάμτη 
6556. [ἅδπι οοπῆστηδί 560]. ἱποᾶ. 
ἴῃ Αὐὶβα. ἂρ. ψδίοκθπ, ἰθια, “, 
ΒΕΟΚ. Καὶ Ζόλογπκοι πιηο 6Χ τη85. 
οβύτθοθρίππηι, 56 καέ, 5] Ζόλογκποι 
Ἰορίίαν, βθηίθητἶαθ ΘΟ ΡΥ τη 6ϑί. 
--τέ κακὸν οὗ, ἰ, 6. πα] ] τὴ 
ΠΟΙ. --- ,καταφεύγουσι ἔς 
χρηστήρια. »Ες “ελφοὺς ἔ- 
πεμψαν τοὺς βασιλέας περὶ τοῦ 

πολέμου χρησομένους. Ἠετοάοί. 
ΨΙ 84... ΗὔΡ 5, -- μόνος 
ϑιεός. ϑ΄ῖπθ ἀγίΐοαϊο, ψαθηῃ ΡᾺ]. 
δαοίογϊίαίθ ἀρ ονὶ ΒΕΚΚ., αἰχιι, 
αὐΐα ΠΟ, πἰί δηίθ, ἀθ 8010 ΑΡοΙΪ- 
᾿ἴπ6 οοσίίαί, 568 πππες ᾿π 6 }Π1σὶ 
γα], --- κατ᾽ Αἰσχύλον. ἴῃ 
Ργοτη. ν. ὅ9 οἱ δορί. δὰ ΤΠ. ν. 
210, ἘΡῚ τθίυἹ οδιιβα πολλάκι οἱ 

ὕπερϑ᾽ Ἰεσεπάπηι. Οἵ, δἰΐδτ 588, 

8.6. ἐχρηήσϑησαν. Αἰΐοπάθ 
ΡΘΙΒΟΠΔΙΘΠῚ, ατιοπὶ αἰοπηί, ᾿παῖτι5 
Ῥαβϑινὶ ΑΒ Πλ ῬΤῸ τι5 118 15 ἐχρή- 

σϑη αὐτοὺς. , ἕξειν. θεϊπάθ 
ΠΠ ΔΙ ΠΠΉΤΙ5 τότε δέ. -- πρὸ τῶν 
ὅρων... τῆς ᾿Δττικῆς. ὩΡτο- 
σα] ἀαθῖο Ἰερϑηυτη πρὸ τῶν ϑυ- 
ρῶν χαϑεζομένῳ τῆς αὑτοῦ οἷ- 
κίας" ΠᾶΥη Ἠδγοδοίι5 αἸβουθτη τὸ- 
ἔδει θατη 564 |58568 ἐν τοῖσι προϑύ- 
ροισιτοῖσι ἑωυτοῦ.“ ΒΌΤΟΒΗΒ. 
Πδοορὶὶ ΒΘΚΚ. 56 διιάδοϊου δϑύ 

Ὡς ΣῈ ΝΠ ΕΥΎ 



ΑΣΑ ἀν ΠΡ ΠΣ Ν ὁ. 
Κ ᾿ πον ὮΝ ἐπ ἌΝ ΠΥ ὙΠ 

τς ΜΑΡΚΕΛΛΙΝΟῪ 

ξητοῦντι δὲ δικαίαν τῆς Ἁττικῆς ἔξοδον" ταῦτα 
γὰρ φκχονόμησεν ὁ χρησμὸς αὐτοῖς. ὁρῶν οὖν 

αὐτοὺς πλανητῶν ἔχοντας στολήν, συνείς. τί δυ- 
ναται πλάνη, καλεῖ τοὺς ἄνδρας ἐπὶ ξενίαν, ὑπη- 
θετῶν τῷ χρησμῷ λ λανϑάνων. οἱ ὁ᾽ ἦσϑησαν 
τὸν ἡγεμόνα τὸν ἀπὸ τῶν ξενίων εἰληφότες, καὶ 
πάντα αὐτῷ διηγησάμενοι στρατηγὸν ἐχειροτόνη- 
σαν αὑτῶν. οἱ μὲν οὐν τὸν ϑεόν φασιν ἐρωτή- 
σαντα ἐξελθεῖν, οἱ δὲ οὐκ ἄνευ γνώμης τοῦ τυ- 
ράννου τὴν ἔξοδον πεποιηκέναι, ἀλλὰ τῷ χρα- 
τοῦντι τὴν πρόσκλησιν τῶν Θρᾳκῶν διηγησάμε- 
γον ἀπελϑεῖν. ὃς χαὶ προσδοὺς δύναμιν ἀπέπεμ- 
ψεν, ἡσϑείς, ὅτι μέγα δυνάμενος ἀνὴρ ἔξεισι 
τῶν ᾿4“ϑηνῶν. οὗτος ον ἡγούμενος ἐπλήρωσε τὰ 
μεμαντευμένὰ., καὶ μετὰ τὴν νίκην γίγνεται χαὶ 
Χερρονήσου οἰκιστής. ἀποϑανόντος δὲ τοῦ παι- 
δὸς αὐτοῦ, διαδέχεται τὴν ἐν “Χερρονήσῳ ἀρχὴν 
Στησαγόρας ὁ ὃ ἢ ἀδελφὸς ὁμομήτριος. ἀποϑανόν- 

8. 7. ὅς αβᾶι. οὐ Βεῖηκ. Ὑα]ρο οἱ ΡᾺ]. οἷς. 
8,9. ὁ Ἐ ἀδελφός Ραϊ. Θυοῖ " ΒΕΚΚ. ψυ]ρὸ ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ. 

ΘοΥγθοίϊο. Νοϑαϊθ δάθο νἱάθιαῦ οἷτι5. πξθυῖηὶ ἢ]1ι5. ΟΥ̓́ΡΒΘΙΪ ΘΗΪΠῚ 
ἘΧΟΥ, πιδίον ΜΠ Δα 5, σγρ- 
5610 τηογίθιο Π10 1 Θ᾽ Θ ΒΑΡ ΌΓΔΘ 5'ν 8 

ΔΟβαγαᾶ ᾿θοῦϊο να]σ,. απ ἃ Πηϊ- 
Ῥι5 Αὐΐοθβ πῸ ΙΟηρ6 ΜΙ 5 
ΔὈΓ που γι] α ΡΣ 5118." 
ΨΑΙΟΚ. δᾶ Ηεονιοάοί. ΥἹ 88, ἃὉ 
Ἠδγοάοίο αἰνθγῦβιη 6536. δποίο- 
Υ6Π1, 4161 ΝίΔΓΟΘ]], ἴῃ ἢΪβ ΠΆΥΓΆΠ- 
αἷβ βοαπδύμν, ἀἀ 4 6η8. 

ὃ. 1. πλανητῶν . στο- 
λήν. » Ἐσϑῆτα οὐκ ἐγχωρίην 
ἔχοντας καὶ αἰχμάς οεί. ενο- 
ἄοι.““ ΗΠΌ 5. -- οὗμὲν οὖν 
οθί. .,.[Γ4 Πονυοάοίιβ. ΓΘ ΠῚ ΠδΥΡδΐ, 
46 ΠῚ ᾿νἱάο,.““ ΗΒ. 

8,9. τοῦ παιδός. ἄπαιδος 
οομῃίοοῖς Οαβαιῦ, ργορίον Ηρροᾷ. 
ΥΙ 88. 

δ. 10. ὁ ἀδελφὸς ὃμο- 
μήτριος. ,».1“ἀρδ818 δβδὶ Μαγοεὶ- 
Ἰϊπι5. δὲ τη 60 ΑΥἸΒΟΟΡΠΔηΪ5. ἴὴ- 
ΤΘΓΒΓ65, 4υἱ ἤμσπο ϑίθβαρ ΟΥ̓Δ ἢ 
ΜΙ ααϊα ΟΥ̓ΡΒΟΙὶ ἔγαίγθπὶ αὐθυὶ- 
ΠῚ ἰαοϊ πὶ, ἀμ [που ὶ ἔγαιν 5 

ΙΑΒΕΌΡΗΕ; αὖ δι νοσδί Αὐἰβυϊα β 
560]. .... δίοβαθογναβ δχ δὰ (ἱ- 
ΠΟΙ ΘΠῚ ᾿βιβοθρίς, αἱ ΟὉ 5} 1 ἄτη 
χκοάλεμος αἰοῦι5. [πἰϊ. πηο ρΡᾶὰ- 
{6} ΜΠ δῖα. 6. οὐ ΟἸπι ἢ 5 
οἶδ ΠῚ ἀνὰηὶ ἔιιϊ5θθ οοηβίδί. 
Νδηι ΟἸπηοὴὶ ἄπο ΠΕ ποθ, ὅ5:16- 
ΒΑ ΟΡ 5 οἱ ΜΙ Πα 465, αὐ ᾿ατιθύ ὃχ 
Ἡδνοάοί, ὙἹΙ 88 οἱ 89. Ηϊο ΜΙ|Π18- 
ἄρβ. δᾶ Μαγδιποηθηι νἱοὶί, 
[6416] ΠΠροὺὶ ἢπἸθῦο {γ65, Μριίίο- 
οἢπ5 οἱ ΕἸρίπἶθθ 6 τη] 166 Ἰρηοίϑ, 
ἀπδπ Ατἰοαηὴ ἔιιῖ55θ. ΜΙΆτ ΘΠ Ππ5 
αἰῦ, 6Χχ Ποροβίρυ!θ, ΟἹουὶ ΤῊνα- 
οἶαο γϑρὶβ ἢ], ΟἸἴπηοη αὐιχ οἰατὶδβ- 
515. Μιὰ. Βυΐροῦβ, ἴῃ ἃν, 
Τμοοί, Ρ. 57 εἱ 44... ΗΠΌΘΚ. Τὰ νϑὺ- 
15. να]ραι5. ἃ]’α ἃ ἀθρνανδιἃ 6558 
νυ βίη} 16 δὲ: πᾶπὶ οἱ αὐτοῦ ροϑί 
ἀδ. νυ]ρὸ ΘΟ] οοδύμπι ἃ ΡᾺ]. αἰνϑϑί 
ἴῃ ἐοἀοΠη 8 Ιδοιιπᾷ οϑί δηίθ ἀδ', 

πο δουῤόννο τ. 
ΤῈ ̓ 

ΡῪΝ 
ἐν ὙΟΣΣ 
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ἐν." 
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11 

18 

14 

ΤΟΥ ΨΙ γ ὙΓΡΆ 

ΒΙΟΣ ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥΎ. ΧΙ 

τος. δὲ καὶ τούτου, “διαδέχεται τὴν ἀρχὴν Μιλτιάδης, 
ὁμώνυμος μὲν τῷ πρώτῳ οἰκιστῇ, ἀδελφὸς δὲ 
Στησαγόρου ὁμομήτριος χαὶ ὁμοπάτριος. οὐτος 

οὔν, ὄντων αὐτῷ παίδων ἐξ ̓ ἀττικῆς γυναικός, ὅμως 

ἐπιϑυμῶν δυναστείας λαμβάνει Θρᾳκῶν βασιλέως 
Ὀλόρου ϑυγατέρα Ἡγησιπύλην πρὸς γάμον. ἐξ 
οὐ καὶ αὐτῆς γίνεται παιδίον. χατελϑόντων δὲ 
εἰς τὴν Ἑλλάδα Περσῶν. συσκευασάμενος τὰ αὑτοῦ 

εἰς τὰς ᾿ϑήνας πέμπει, χαὶ τὰ πολλὰ τοῦ γένους 
ἀποστέλλει. ἣ δὲ ναῦς ἁλίσκεται, ἐν ἢ καὶ οὗ 
παῖδες αὐτοῦ, ἀλλ᾽ οὐχ οἵ ἐκ τῆς γυναικὸς τῆς 

Θρᾳκικῆς" ἀφίενται δ᾽ ὑπὸ βασιλέως, εἴ 78 «ὴ 
Ἡρόδοτος ψευδεται. Μιλτιάδης δ᾽ εἰς τὴν ᾽άττι- 
κὴν ἐκ Θράκης διαφυγὼν σώξεται. οὐκ ἀπέδρα 
δὲ χαὶ τὴν τῶν [ἐχϑοῶν] οὐ ἐν οὐ μοὶ ἐγκλή- 
ματα γὰρ αὐτῷ [ἐπέφερον] διεξιόντες τὴν τυραν- 
νίδα. ἀποφεύγει. δὲ [καὶ τούτους καὶ] στρατη- 
γὸς τοῦ πρὸς τοὺς βαρβάρους πολέμου 7ίγνεται. 
ἀπὸ τούτου οὖν ... καταάγεσϑαί φησι τὸ Θουχυ- 
δίδου γένος, καὶ μέγιστον τεχμιήριον νομίζουσι 
τὴν πολλὴν περιουσίαν καὶ τὰ ἐπὶ Θράκης κτή- 

8. 11. γένεται Ῥα]. ἀποιξ,, ααοὰ ἀριᾶᾷ Παπο βουϊρίογθπι πῸπ 
τηπίδ ηἀ ατὴ Ραςανίμηιι5. ἴῃ γίγνεται. Ο΄. 8. 20. 

8. 15. ἐχϑρῶν εἰ ἐπέφερον ει καὶ τούτους καί ἴῃ Ραϊ. οἱ 
πο! ἔ, οπλῖδϑᾶ 6 δυάδα ἴῃ ν. Μιλτιάδης ἰαιογροβαῖε Θαβαυρ. Ρτδο- 
(61 πϑοοββιψαίθη δάἀϊθοῖς αὐτοῦ ροβί διεξιόντες εἱ τὴν ἐν Χερρονή- 
σῷ ροϑί τυραννίδα.“ ΧΜΕΒΤΕΒΜ, Ῥτὸ στρατηγός Ῥα]. πιαῖα κα- 
τήγορτος, (ἀπε! κατήγορος. 

8. 14. Ροβί οὖν ἰδοῦηαᾷ ἴῃ Ραᾳὶ]. (6. ΘσδηΣ ποΙηΐη6 Ρτορτῖο 
ΘΧΡΙΘμἀδπΠ| 6558 ἀοοεί αποα ἰἰάοπι Παθθης φησί, ρτοὸ 4πὸ οἸΐπι 5ουῖ- 
θεθαίαν φασί.“ ΧΜΕΞΤΕΗΜ. “έδυινος ἱπίοερροβιῖν ΒΤ. 

οἱ ἁυεοα 5. ἀηΐθ ὁμομήτριος αἀ- 
Ἰϑοιῖν στη ἰτουαπᾶπβ ἕαϊς, Ὃ ἀδελ- 
φοῦ αὐτοῦ ὁμομητρίου «ἃ 56η- 
ἰοπίϊαπη Ὀθη6 Ποΐμηδη. 

8. 19. ἡ δὲ ναῦς ἁλίσκε- 
ται. Οἵ, Ἡριοάοί. ΥἹ 41. 
γε... ψεύδεται. .,Ἐὰ Μαι- 
ΘΘΙΠΠὰ5. {ἰθαϊ Ἠδυοδοίο, ααᾶθ 
116 πο αἰχῖι. Ψιά, ΝΥ 6556]. οἱ " 
10, δὰ Ηδγοί, ρ. 450.“ ΒΕΚΚ. 
ΠΡ ΒΙ. ν᾿ 11. 

-- εἴ 

ὃ. 18. 6 ᾿δοιηΐβ οἵ, δᾶ πη. οὐἰί. 

8. 14. μέγιστον τεκμή- 
ρέον. .. ΝῸΠ ρΡ0586 Π00 σγᾶγθ 
ΔΥΘῸΠΙΘη 1 ΘΧἰβυϊπηαυὶ ἀοοοε Π πί- 
σ6γβ5. Ουϊᾶ, ᾳιοα ἱπίτα 8. 19 5ᾳ. 
ἀἰνιεἶδ8 ΤὨπογ Ἰ 415 ἃ οοπίπσ8 γο- 
ἀδρνη Οἵ, άπ. 8.20. -- τὰ 
ἐπὶ... χρυσᾶ. Καὶ ἐν Σκα- 
πτησύλῃ 05 Ιεσθηάυπ οΟπΪθοΙ- 
πλι5, καὶ τὰ ἐν Σκαπτησύλῃ 



ΧΠ 

ματε, ΧΟ ΤΣ σύλη μέταλλα. ρυσᾶ. 

τίου» "Ὁ: εἶναι τοῦ Μιλτιάδου ἢ ) ϑυγατριδοῦς. παρέ- 

σχε δ᾽ ἡμῖν τὴν ἄλλως αὐτὸς ζήτησιν, μηϑε- 

μίαν μνήμην περὶ τοῦ γένους πεποιημένος. μὴ 

ἀγνοῶμεν δὲ τοῦτο, ὅτι Ὄρολος ὁ “πατὴρ αὐτῷ 

ἐστι, τῆς μὲν πρώτης συλλαβῆς τὸ 0 ἐχούσης, 

τῆς δὲ δευτέρας τὸ λ. αὕτη γὰρ ὴ γραφή, ὡς 
χαὶ Διδύμῳ δοχεῖ. ἡμάρτηται. ὅτι γὰρ ὍὌρολός 

ἐστιν, ἢ στήλη δηλοῖ ἡ ἐπὶ τοῦ τάφου αὐτοῦ 

κειμένη. ἔνϑα κεχάρακται 
ΘΟΥΚΥΖΊΔΗΣ ὈΔΟΡΟΥ͂ ἉΜΙΜΟΥ͂ΣΙΟΣ. 

8. 106. Ἁλιμούσιος. Ῥα]. λλιμ. 

ΒεκΚον. Οἵ. Τππο. ΤΥ 106 οἱ 10] 
δᾶη. δία 46 ϑοαρίθβιι!α ὉΓΡ6 Ἰῃ- 
ἔτα δαη. 8. 19. 

8.15. δοκεῖ οὖν... ϑυ- 
γατριδοῦς. Ῥοϑιί τισίν. Ρτοπο- 
τη ὰ ἀδελφιδοῦς ἰητουροηἱ Οὰ- 
βαιῦ., ὑϊδοῦς Ῥίεγβ. δὰ Μοου. ἢ. 
85:19. Ναυαί τη ν ΘΥῚ1ΠΊ 6556 ΓΟΒΡΟΙ- 
αἰ 606}1. Οἵ. Κυιορ. ἀο τι. ΤΠαο. 
Ῥ- 4 εὐ ΌμΕ. Ρ. 5, απὶ ἰδοαηα 
Β.Ιαία ἤ ἴπ ὃ τισιαῃ πηι οϑηβυε 
Ρ. 28. ἃ ΜΙΠπαᾶΘ δπϊηὶ Μίαυδίμο- 
Ὠἷ0 6Χ Ηβρ  βίρυ}6 Ῥγδθίον Οἰπιο- 
πεηὶ Ηρα βιρΎ]6η. τηϊπουθτη ΡΓῸ- 
οὐθδίδτα, δίαιιθ ὃΧχ δᾶ οί ΟΙοτο 
ΤΠγδοῦτη ΓΤ ρ 5 περοίο ρύσῃ 6586 
ΤΠ ΟΥ ΠΕΡ ϑαβριοδηίαν Θὰ, Μαεὶ- 
ον. Ηἰβί. Πίου, ὅν, Πρ. 8541 οἱ. 
Βοβομον. 1. ἃ. Ρ. 89 5ᾳ. ΑἸ Ηο- 
Θοβίρ θη. ΜΙ 415. ἈΧΌΤοῖη Ροϑί 
τη οΥ θη τηϑυὶ] ΗΠ Ἰταιιβὶο οαϊ ἃ γη 
ΠΡ 515586, δ οχ Ϊ8. Πα ΠῚ 6556 
ΟἸογαπι ΤτοΥ ἀἰά 15. ραύλθηι οοηΪ6- 
οοταηί, -- τὴν ἄλλως, ψαϊοῸ 
τηνάλλως, «υοὰ αἰδογο ἴῃ Τμ6χ. 

8,160. Ὄρολος. 3:0 186 ῃϊο ἄο 
πΟταΪπ 6. Ῥδίν 5 ΤΠ τιον ἀἸ 15. 5ουθῖ: 
ΜΑτοο  Πππ5., ποὺ Ροϊποναηΐ δά πα- 
66 γ6 Θίθρμαπιηὶ ἴῃ Δαηοί, Δα Τῆὰ- 
ογά., αὐ εἱ ἂο Ὀιάγνπιο ροίϊαβ ἃ8- 
θη τὶ νϑ!]οὺ ατιὰπὶ Ὁ] ΟΡΊΒ 6116 ΑΠ}Π15 
νοίπβι15 ΒοΡΙΡ ΟΣ 8., αἱ ῬδΙΓΘΠὶ 

ὙΤΝπον ἀἰα18 Ὄλορον νοοδῃΐ, ποἢ 
Ὄρολον. Τὰ Τμπογἀϊᾷο5 ἴρ86 ΤΝ 
104, ἩΙιοπγβὰ5 δ], ἂς σὰ, γΠ6- 

ἰοΥ. ὁ. 6 ἴῃ ρῥυϊποῖρ.. Ῥϑιβδηΐαβ 
Αἰᾶς. ο. 38, ΡΙαίΆτοΠα5. ἴῃ ΟἾπη. 
ῬΥΪποΙρ.. Αγίϑᾶοβ τ. ΠῚ φ. 300 
οαϊῦ, ὅδπι., Ὑποιηϊβίϊαβ Οταῖ. 
ΙΝ φ. 60 εα. Ηαγτὰ., Αϑδίῃϊαβ 
1.  : 6, ὉΡΠΟΙΙΟΒ ΒΙΡΠΟΙΗ. 
Οοά. Χ. ουδὲ τπιᾶ]6ὸ οαϊίατη οϑί 
[αἰ ππθιγὶ οαιιβα ἴῃ ὙΤζθίζαε νϑὶ- 
Βἴθι5 αὐϊθαβάδπι ἴῃ οοά. Ρα].] 
Ὅλουρε Ρτὸ Ὄλορε, 445 ᾿ὴ 
Θουκυδίδης εἵ ὀργᾶν. απὶ οὔατα 
ἴπ Ὄλορος τα ραίγτοπι Τὸν αἰ 15 
γοβρίοοσα ροίαϊν, οὐ Βομο]αβίθβ 
ΘΙοπὶβ ΟΠγυβοβίοιηϊ ἴῃ Θ0Π01}115 
ΜοΥΟΙ; δα Τίοποηι Ρ. 106.... ἤοο 
4ποαι6 Βουπραϊαπι ἰπϊθοῖέ, αποᾶ 
Μδυοϑ  ππι5 τθοθπὶ ΤΉ, Οτἶτι5. 
ΠΟΙ6 Ῥδίνὶ Τηογ ἀϊα 5 ὨηΡο51- 
ταπι ἕαϊῦ [8.2 οἱ 11], Ὄλορον ἂρ- 
Ῥ6Ι1αύ, οὐ αποὰ Ἠονοάοίαβ ὙΙ 89 
εἰ 41 Ὄλορον τεσοπὶ ΤἬγδοι ΠΝ 
τηοπιοταί, ὁ ΗΠΌΒ. Ο  ογαπι πο- 
γιθῃ 6556 Ὄλορος ἀοὐδὶ δέϊδιη ἵπτὸ 
βουϊρίϊο ΑἸμθηϊθ ΠΌΡΟΥ τοροιΐδ. 
γιὰ. Ννα15. δὰ Ῥϑυβ. 1.29: θ᾿ 
ΜΨΈΞΤΕΒΕΜ. Αρυὰ ̓ρϑιπὶ ΜάτοεΙ- 
Ἰϊπ ατη ΟὉ πος ἰοϑιϊπλοηὶα οἱ 88. 2. 
δῦ οὐ Αμοῃ. ἃ. 10 γϑρΡᾶ ἀδρνὰ- 
ναία, οὐ ὶς Ὄλορος; οὐκ Ὅρο- 
λος. Ῥᾶι]ο Ροϑβί Ὄλορος οἱ ἴῃ ο- 
᾿ὰσληδο {τα Ὀλόρου Ἰεσϑπάτι 
0580 ῬΓΟΡΔΌΙΠΤ ον οομϊθοῖί ὕταιονῦ, 
-- 4ιδύμῳ. Οἵ. δάῃ, 8. ὃ, 
ἡμάρτηται. Οἵ. ἄπ. δὰ Ἰλες: 
1Π| 605.11. --- ᾿Δλιμούσιος. 1. 6. 
6Χ Βαϊπιθηῖς ἄδιηο 86 ρᾶρο {ἰ- 

δοχεὶ οὖν δι 



Ψῃ. ΨΚ ΨΨ 

ΨῊΙΞ 

Στ μωωυ δ ΝΝΝΝΝΝΝΝ."-..... ὅχὔὖὕς ἐ 

ἀι ΥΧῪΝ 

ΒΙΟΣ ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥΎ. ΧΠῚΙ 

ΕἾ πρὸς γὰρ ταῖς ΜΜελιτίσι πύλαις καλουμέναις ἐστὶν 
ἐν Κοίλῃ τὰ καλούμενα Κιμώνια μνήματα, 
δείχνυται Ἡροδότου καὶ Θουχυδίδου τάφος. 

ἔνϑα 

εὖ- 

οίσκεται ϑηλονότι τοῦ Μιλτιάδου γένους ὄντως " 
ξένος γὰρ οὐδεὶς ἐχεῖ ϑάπτεται. 
. ἐν τῷ περὶ ἀκροπόλεως μαρτυρεῖ" 

. ϑέονυ ... αὐτῷ γεγενῆσϑαι προσιστορεῖ. 

καὶ Πολέμων 
ἔνϑα καὶ 

ς 

ο δὲ 
ἊΜ καὶ ἀπὸ τῶν Πεισιστρατιδῶν αὐτὸν 

"8. 11. “Μελιτίσι. 
-- ὄντως. Ραϊ]. ὄντος. 

θὰ5 ΤιΘΟμ 1415. οτίιιβ, (6 αι οἵ. 
Τιρακ, ἀε ΡῬδρ. Αἰτ, ῥ. 46 ᾿πίθρρυ. 
ἊΝ δβίϑγῃ. [ἢ τ σοῃϑϑηίπηίΐί 8. δὅ 
Ἄποη. 8. 10. ΡΙαι. Οἰπῃ, 4. 

8.17. Μελιτίσι οὐληΐπο 
5ουθθηάππη, Ῥαιιϑϑη 5 ἴῃ Ατῖο. 
ο,. 28 Θουκυδίδου μνῆμα ἐστιν 
οὐ πόρρω πυλῶν Μελιτίδων."" 
ἩΠΏ5, Οἵ. ΡΙαι. Οἴχα. ὁ... 4. οἱ 
Ἄποη. 8. 10, ἀδ6 ἴρϑ88 δαίθπι 80 
Ῥονία [68 1, Τορορτ. Ατῇθη.Ρ.181 
εὐ 888 ᾿πέργρυ, ἄθγμ. ΕὈγ ΟΠ Δ ΠΊΠ,. 
Τορορυ. Ατπρη. ρ.76. --- Κοίλῃ. 
1)6 ἰοοὸ ἀυθῖται Κυιθο, Ὑἱῦ, ΤΠσο. 
Ῥ- 69, αὐτὰ Ηονοᾶοῖαϑ ΟἸπιοπ πὶ 
Βθρυ ταπι αἴοδί πρὸ τοῦ ἄστεος 
πέρην πῆς διὰ Κοίλης καλεο- 
μένης δδοῦ ΥἹΙΊ108; 564 ἴῃ ἴρβἃ 
θεῖα. ΟἸπηοηΐα τηοπῃπτηθηία, αἵ 
δϊο, ΘΟ] οοδηῦιν 8 ὅδ. Αποπ. 10. 
Ὅε ὕρεῖε υἱά. ἜΑ 1, ἃ. ᾿. 182 οἱ 
401. ἘΟτΟΒἤϑηημι. |. ἃ, Ρ. 714 54. 
- Κιμώνια. διὸ ἰξθνιπῃ 8. 82, 
οπίρα ἀρπα ΡΪαι. Κιμώνεια. -- 
Ἡροδότου. ,,Οται. ποραῦ ἃὰ- 
ΟἰοΥθ δθο βοοογαϊ ΔηΪΠ10 6556 
Ῥοίυϊδβα, αὖ, αασπι 508 {ΠΠ| 50016- 
οἴαγιι5. ἐϑϑδΐ ξένος γὰρ οὐδεὶς 
ἐχεὶ ϑάπτεται, Πετοάοίαπι ρογα- 
ΘυΪπ τη ἔμϊ5βθ ΠῸΠ Ὑϑοογ αν ΘΓ, 
Ὅοτδβ δα ΡΙαΐ. Οἴτῃ. 4 δἴηθηάδί 
Ἡρώδου, αυἱ 5εἴλροιι δα σϑητβ 
Οἰπιοηΐβ γθίεγεραι. Ὁ ΘΟΕ). Ηοο 
τϑοθρὶς Βἰεί., ααἰαὰ Ἠδνοᾶθα Ατοιϊ- 
Οα5 ἃ (4}} γα δ 6 ΤΪ ΠΪΠ16 ΔΙ 1Θ Πτι5 
ἴυονῖε, ᾿Ολόρου ϑαὰρρ. Αοι. 80- 
οἷοί. αν, Π ῥ. 480. Νῖδὶ ἔογις Μαν- 
ΘΠ πιι5 οΟρ πδίϊοποπὶ αὐυδπάδτηῃ ἰῃ- 

ψυϊρο οἱ Ρα]. ἀπο. Μελιρίσι. 
Οἵ, δάῃ. 

Ο΄. δᾶῃ. 

τον Ἡενοάούαπι Μ|Πἰδαϊβαιοα ἔαπι- 
Ἰιᾶπη ᾿πίθυ αἴθβα ορ᾽ παίιι5 εϑύ. Οἷ, 
Τιάρομον. δὰ Πθγοαοί. Ρ. ΧΟΙ. Ηδγ5. 
Θαδοβί, Ηεγοάοί. Ρ. 80. ΒΆθῆν. δὰ 
Ἠεγοδοί. {. ΓΝ Ρ. 589. -- ὄντως. 
Νίαϊο ὦν (ἀτασθγίτι5 ὄντως ὧν), 
γεὶ, απο ΗδΥϑ1}}}1, ἃ. οἱ δ ῃδοίουϊ 
δὰ Ῥιμυν Ῥ- 141 δοπῃϊθοιανᾶ οδΐ, 
εὑρίσκονται . . ὄντες. --- Πο- 
λ ἕμων. απο ΡΟ ΘΠ ηΐ δ πθτατα 
περὶ ἀκροπόλεως οἷαι ΑἸΠΘηδθα5 
Ι. ΧΙ εὐ ΧΙ, αἱ εἱ δίσδθο 1. ΓΧ οὐ 
Ηατροογϑιίοι ἴπ Νεμέας χαρά- 
δρα.... Νἱχῖῦ ΡιΟΙοπιδεὶ ΕΡΊρΒὰ- 
πὶ τόπηρονίθιιϑ,, αίαθ ΠΌΡΌ ΠῚ ἴπ- 
ΒουΙρβῖς ἰδδίθ ΒιΡΆθοη6. [ρΡ. 596] 
περὶ τῶν ἀναϑημάτων τῶν ἐν 
τῇ ἀκροπόλει. “Φ ἩΠΌῸΒ,. ρϑτγίϊπη 
πὶ ρανεπιὶ δὰ ὃ, 28. ἔϑι Ῥοίθπιο 
Ῥογϊθρθίθβ, ἀ6 αὰο νὶὰ. ἀτοάάθοκ. 
Τ1ητις πιβίουν αὐ 1} ὙΠ  Θθ δὲ 
ΜΏΘΙΙ. Ερδβτη. Ὠἰϊδί, αγ. τὴ 108 
απ καὶ... ὅξεονυ. .αὖ- 
τῷ. ..,Καὶ Τιμόϑεον υἱὸν αὐὖ- 
τῷ γεγενῆσϑαι οὐτὶ Οδβδαθ. δἱ 
Βίθρῃ. Ιερεπάυμη οθπ560. ΕἸ τη. 
ΘΗΪΠῚ ΤΠυογα!α! ἔαϊββθ, ααἱ Τίπτο- 
{πθὺ5 Δρρε!!αρδίαν, ᾿φοπδίαι οΧχ 
ϑυ18α 'π ν. Θουκυδίδης.“ ΗΠΌΒ, 

8.18. Ἔρμιππος. »Ἐον- 
ΒΠ]8... ουταῖρριιβ βιογρά- 
φος, ὁπϊᾳ5 5αθρίὶι5 τηθυηϊηῖν Ὀϊο - 
Θσθη65 Του 5, οὐ αθτη, αὖ Ραΐο, 
ἴδαᾶαι Ἰοβθρπβ 1. 1 οοπίνα Αρΐο- 
6 πὶ Πΐβοθ γον} 18: πολλοὶ δὲ καὶ 
περὶ αὐτὸν ἵἱστορήκασι, καὶ 
τούτων ἐπιση ὁτατός ἐστιν 
Ἕρμιππος, ἀνὴρ περὶ πᾶσαν 

ΣΝ -ὦ 

ι ΕΣ 



ΤΥ, οὐ ΡΥ. 

χΧΙν ΜΑΡΚΕΛΛΙΝΟΥ͂ 

λέγει τῶν τυράννων ἕλκειν τὸ γένος" διὸ χαὶ δια- 
φϑονεῖν αὐτόν φησιν ἐν τῇ συγγραφῇ τοῖς περὶ 
“Ἁρμόδιον καὶ ᾿ἡριστογείτονα ; λέγοντα, 
ἐγένοντο τυραννοφόνοι" 

ὡς. οὐκ 
οὐ γὰρ ἐφόνευσαν τὸν 

ϑ Ἁ - [χ 

τύραννον, ἀλλὰ τὸν ἀδελφὸν τοῦ τυράννου [π- 
παρχον. 
τῆς Θράκης πλουσίαν σφόδρα καὶ μέταλλα κε- 

, »Ἥ Ἅ 

χτημένην ἐν τῇ Θρᾷκῃ. 
9 

»-ΌΡ΄ εὖ » 

τοῦτον δὲ τὸν πλοῦτον 

λαμβάνων οὐκ εἰς τρυφὴν ἀνήλισχεν, ἀλλὰ πρὸ 
τοῦ Πελοποννησιακοῦ πολέμου τὸν πόλεμον αὐ- 
σϑηϑεὶς κινεῖσϑαι μέλλοντα, 

ἱστορίαν ἐπιμελής.““ ΗΒ. Ἑαὶϊ᾿ 
ΘΙ ΠΆ6115, ΟΠ Δ ΟΠ] ἀἸβοι ρα] 5, 
ααἱ Ριοϊοτηδοὶ Επεγρθίαθ [θη ΡΥ 
νἰχῖῖ. Ψιά, Κυαθρ. Ὑι, Τίιαο, Ρ. 4 
εὐ ΜΆΕΙ]. Εγαρτη. ἰδέ. ΠῚ ῥ. 88 
544. -- ἀπὸ τῶν Πεισι στρα- 
τιδῶν ... τὸ γένος. ..(Ἦδπςο 
ἩδυπΙΡῬὶ ΟΡ ΠΙ ΟΠ 6 ΠῚ βυπιδι 500]. 
Τησο. 84 120.“ ἩΠΌΚ. Ηουπρ- 
Ῥύση βεαυϊίαν ἄνδα, ᾿. 34. Αι Βο- 
Β0ῃον ΤΗπογαϊάρηη οχ Ρἰβἰβίγαι!- 
ἀϊβ βϑῆτβ ἀθσογα ΟΥθαΪ ΠΟ ΡΟΒΒ56, 
ἀπυτη Ῥἰβἰβίγαίιβ 6 ρᾶρὸ ΡΠΙ]αὶ- 
ἄαγατη, σϑηῖα Νεϊἀδγαπιὶ, ΤΠποΥ- 
α1465 6 ρᾶρο Ἠαἰϊτηπηίθ, σθηΐθ 
ῬΒΙ αἰ ἀγα. ΟΥ̓Ὶ5, δία Ῥᾶθτιβ 
ἃ Θοηίθ Ῥμιδϊάαγαση α1|1 ΘΠ ον 
ΑἸβοθυπθηαιβ 5ἰζ, ἀοοεί ᾿. 91: ο6- 
ἰογῦαπ ΘΟσ δ οπ θη απδηάδτη Τῆ- 
οΥαϊαΪβ οὐ ἀοτημβ Ρἰβιβίγαῦ ἴρ568 
νἱάθίυν οοποθᾶθγθ. Οἵ. ἀθ οπιηὶ 
απϑοβίϊοπο Κύτθα, 46 Ὑἰν, Το. 
Ρ. 4 54ᾳᾳ. ΔΥΌμΚ. ἀς Τῆπο. βουῖρι. 
Ῥ. 29. Μεῖον ἄθ σϑηθ!]. Αἰ, Ρ. 52. 
-- διαφϑονεῖν. ΗΟ τυῖαβ 
γευθατα ἰπ ϑίθρῃ. ΤΊ65. δᾶ. τϑο. 
ΘΧΘΙΉΡἢ185 58.185. τηπηϊππὶ οβί. --- 
λέγοντα εεοἰ. Μά. Τῆιο. ΥἹ 
84 544. 

ὃ, 19. Σκαπτῆς ὕλης. 
ον Σκαπτησύλης τοα!ϊ Αε. Ῥονγί, 
[οἱ οἀϊάϊι ΒεἸωκ, 7; πᾶπὶ Σκαπτη- 
σύλη ἀϊοῖϊτιν Θιορηδπο περὶ πό- 
λεωῶν, εἱ Τιαιπῖβ, αἱ Εδβίο οἱ Τ.- 
ὁτειῖο, ΘοΔΡΙδηΒΥ}α οἱ ϑοδρίοβυ]α. 
ΜατγοοΙ πὸ τἀ πιθὴ ΠΟΒίΓΟ 15 Δ Πὰς 

προελόμενος συγ- 

[8. 26 εἰ 47, δὶ ααππι ἀαίϊντιβ 5: 
“Σπαπτῇ ὕλῃ, οὉ οπιϊββαπι σ᾽ ἀδ 
βουϊρίανα ἀπ] ασὶ πο ροίαβί, οἰβὶ 
ΠΘχΊοηἶ5 Σκαπτησύλῃ νοβυϊρα 
ΠῸῚ ΟὈβοιγα ἴῃ οοά. ΡαΪ]. βουνᾶία 
βαηΐ ὃ, 14] αἰν᾽βὶβ ρ'απθ νοοῖθαβ 
5ουιθίειν, δἄδοὸ αὖ ψϑυὶβΊ πα] 6. ΠῸΠ 
β'0 τοῦϊ68. ᾿ἰΡΥΑΥῚΪ οϑ]τητιτη ἀθ6Υ- 
γᾶ5856, «τοῦ εὐ οχίγα οὐπ μοι 60Π- 
ἰγονθγβίδτη ροηὶϊξ Ρ] αἰ ατο τἶθ ἴῃ 
Οἴπι. Ρ. 480 εα. Ἐταποοῖ. εὖ 48 
ἘΧΒΠΪΟ ρ. 606. ἨΗοϊδβίθηϊιιβ δά 
ϑέορμον. Σκαπτησύλη.“ ἘΠΌ5., 
αἱ ργδθίονθα Ηθγυοαοί, ΝἹ 46 ἰη- 
ἴοΡρυ. Τμππογού, ΨΠ 810 8]. οοηΐενί. 
Ααἀά. ἀδ τ] 105. ποιμὶπῖθαβ ΤΟ. 
δα ΡΒνγη. Ρ. 604 54. Ἐπϊ556 ἃιπ- 
τοὶ Κα ρου απ, πόλιν Θράκης 
μικρὰν ἀντικρὺ Θάσου ἀοοοί 
ΘΊΘΡῃ, ΒγΖ. Α Εδϑδίο ὑσροη ἴῃ 
Μαοραοπία οΟἸ]οοαγὶ, 5οα δὴ ἴδ- 
ΟἾἸ6 οαπὶ ἀγα θοῖβ ΘΟ ΠΟΙ Πἰαυὶ ΡΟ556, 
αποπίαπη Μαοραοπίαο ἴποβ ροβίθα 
Δι ἤσατὶ βιηῦ, δἀποίαί Ηπα5. δὰ 
8. 26. ὕχου δαΐθηι Τ πον ἀἰα 15 ἰη- 
ἂς οτία ἢ]ϊα οο]οὴὶ Αἰμθη θη βὶβ 
ΠΟΏΠ1}}15 ν᾽ ἀθίαν 1556. 

8.20, τοῦτον... λαμβά- 
νῶν. Δι βιρτα 8. 14 Ὑπιογαϊ- 
ἄθπὶ παθο τηθία!]α ἰᾶτὴ ἃ τηδιουῖ- 
8 δοοορίββο αἰχὶί, Οἵ, ἀθ πδο 
αυδοβίϊομο Κυαθα, 46 Ψι ΤΊ. 
Ρ. 42. νυ. ἀς Τμπο. ΠῚ ν᾿, ὅϑ8 
534ᾳ. ΒοΟρΟΚΙ, Ο06ο. οἷν. ΑἸῃρα, Τ' 
Ῥ. 424. -- αἰσϑηϑ' ες. Ῥοίο- 
τίου θχῖο, ατιδς Ἰοοῖταν οδτῃ [0Ὁ. 

.Ρ ΎΕ 
"εν 

ἠγάγετο δὲ γυναῖκα ἀπὸ Σχαπτῆς ὕλης 19 
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ΑΝ Α ὐο χϑς ὥρὴ 

ΒΙΟΣ ΘΟΧΚΥΔΙΔΟΥ, ΧΥ 

γράψαι αὐτόν, παρεῖχε πολλὰ τοῖς ᾿4ϑηναίων 
στρατιώταις καὶ τοῖς “Ἰακεδαιμονίων καὶ πολλοῖς 
ἄλλοις, ἵνα ἀπαγγέλλοιεν αὐτῷ βουλομένῳ συγ- 
γράφειν. τὰ γινόμενα κατὰ καιρὸν καὶ λεγόμενα 
ἐν αὐτῷ τῷ πολέμῳ. ζητητέον δέ, διὰ τί καὶ 
“Μακεδαιμονίοις παρεῖχε καὶ ἄλλοις, ἐξὸν ᾿4ϑη- 
ναίοις διδόναι μόνοις. καὶ παρ᾽ ἐκείνων μανϑά- 
νειν. χαὶ λέγομεν, ὅτι οὐκ ἀσκόπως καὶ τοῖς 

ἄλλοις παρεῖχε" σκοπὸς γὰρ ἣν αὐτῷ τὴν ἀλήϑειαν 
τῶν πραγμάτων συγγράψαι, εἰκὸς δὲ ἣν ᾿4ϑη- 
ναίους πρὸς τὸ χρήσιμον ἑαυτῶν ἀπαγγέλλοντας 
ψεύδεσϑαι, καὶ λέγειν πολλάκις. ὡς ἡμεῖς ἐνι- 

κήσαμεν, οὐ νικήσαντες. διὸ πᾶσι παρεῖχεν, ἔκ 
τῆς τῶν πολλῶν συμφωνίας ὑἸρμέσος. τὴν τῆς 
ἀληϑείας κατάληψιν" τὸ γὰρ ἀσαφὲς ἐξ ξελέγχεται 
τῇ τῶν πολλῶν συναδούσῃ συμφωνίᾳ. ἤκουσε δὲ 
διδασκάλων ᾿Αναξαγόρου μὲν ἐν φιλοσόφοις , ὅϑεν, 
φησὶν Γντυλλος, καὶ ἄϑεος ἠρέμα ἐνομίσϑη, τῆς 

ὃ. 30. γινόμενα. Ρα], γενόμενα. 

8. 231, ΡΙῸ αδἰίενο πολλῶν ..Ῥᾳ]. πλειόνων, «υδπινὶ5. ΒΕΚΚΘΙῸ 

40, 28 5ἰσιὶ αἐσϑηϑήσομαι 165. 
859, 11. θὲ τὸ οἵ, Τῇτο. 11 οἱ 29, 

δ. 21, τὴν τρῆμα τες Σν 
συγγράψαι. ἔ, 8, 22. 48. γε- 
τἰτα 8 ες ῬᾺ 6558. βίπαϊο- 
555 πη πὶ ἐθβίϑητιν οἰΐατη Πίοῃ. 
ἬΔ]. Ὁ. 824. ἈΡΒίποπ. ἴῃ ΡῬΡορΎτηπ. 
4]. Οἷς, εα. πιδὶ. 1 1 Ρ. 41 544. 

ξ, 22, ᾿ἀναξαγόρου. Τμι- 
οΥαϊα 15. αὐ ἀἰβοῖρα!! Απαχαροτᾷθ 
ΠΘΠΊΟ,., τι οΥράο, ἃ}1π|8 τη θη] ηἶί. ““ 
ἘΠ. [Ιπ ἀπθίμτη γοοδηί Κυιιθρ.. 
ἀθ σις, Τῆπο. Ρ. 87 54. οἱ ΒΟΟΚΞ. 
ΠΑΙΉΤΩΘΡ., Πα βοὴ - ΠΥ ΠΣΙῚ 
ΔΝ εἰϊδῃβ. 465 Το, “ ρ. 951 544. 
Νερδῦ δεΐδπι Εἰ, Ρ. 19... .,0)ὲ6 4τιο 
[ᾳἀαπαπαπι ἃ ὙΖείζο δᾶ ἢ, 1. δἵ- 
ΘἸΠΊΘΗ ἐἶ5 αυϊθυιβάδπι ΟΠ ΟΠ] οοὶ- 
οἶδ, 5ϑα 118. να ηΐβ, ἐπιραριδί0}. πί 
Ματοο πὶ οχβίαί διιοίου 85, τα 
γΘΥΙΒΊ Π1}}}158 ἀποϊξι οοηϊθοίασα Ὁ 
ἘΧΘΙρΡΙο Ῥουὶο] 15, ἀτὶ 40 Απᾶχα- 
ϑονα ἰδ τη Τρ δία ΤΘΡατη ἀν᾽ πη- 
απ, ΠῸΠΊΔΠΑΡαΤηητι6 ΘΟσ ΟΠ 6 

δδηάοπι δα αἰσοπαὶϊ τπϑιπὶ Θχϑγοῖ- 
ἰδ οΠΘΠΊ4 116 ἐγαη βία. Ατααὶ ΤΊια- 
ογαϊαο5 ἰΐὰ 56. δὰ Ῥϑυῖο!β ἰπηϊ--" 
ἰαέϊ ΟΠ 61 ΘΟΙΠΡΟϑἶδβ6 νἱ θέ, τί 

«ιν Εἴπ5 οἰοαποπίϊαο ἔουτηδπὶ οἵῇ- 
δἰετηαι6 ΡῈ. ἰοίπιπι Πἰβέουϊαθ ΟΡ τ5 
ΘΧΡΡΕΒΒΔΠΊ ροδβίθγ {1 βουναγοί. “ὅ 
ΔΎΤΤΕΝΒ. Ρτδοΐαις, δὰ Απδὶ. 
αν. Οππὶ Ῥοϑυῖοϊα Τππογαϊαϊ οοη- 
566 πᾺ 1} 6 ΠῚ ̓πέθυοθββίββα οἵ [1556 
605 σΟΠαϊἸβοίριι!οβ ἐθβίαεπν δὐϊδτη 
56Π01. Αὐἱβεῖα. ρ. 191. Οἵ, Ρμὶ- 
Ιου, Ψι. Βόρἢ. 19, ταδὶ ἰάπιθῃ 
ἀοΥρῖαβ ΤΠ πον αἰ α15 ἴδηι 56 Π6βοθπ- 
τἰ5., βίσπιε Ῥϑυῖο!θ, πιασ᾽βίθυ τη }8 
γοοδίαν, ΟἿ, ἘοΞ5. ἀδ ὕοτρ. Ῥ.32 
εἰ ἀθ Απαχαροτνα Ἄν αμΚ. ἀ8 Τημο. 
ΠΡ. 49. --- Ἄντυλλος. ,.(Ἐχ 
ΘΗΔΥΤΔΙΟΡΘ ΠΟβέρο [ἢ]. 6. 6Χχ 5'0Πο], 
ΤΙιπο.]} «α ΠΠ 9ὅ. ΤΥ 19. 38 οοηϊϊ- 
οἷο ἈΠΕ Πα πσπο, ἀπϑτὰ τῃρίο- 
ΓῈΠῚ ΔΡΡΕ αὐ δ αἱάα5, ΒΟ Πα απδ86- 
ἀδπη ΟΟΠΒΟΡ ρ5ἰ886, δας οΥἰυ]οᾶτῃ 
ΕΧΘΡΟυ 586. ἴῃ ὙΠαογάϊάεπι. ες 
ΗΠΌΒ. Οἱ, 8. 86. δ8. --- ἄϑεος 



' ΡΣ ΜΆ ΤΕΥ ΟὟ ἜΤ ΤΣ ΠΟΤᾺΣ 

ΧΥΙ ΜΑΡΚΕΛΛΙΝΟῪ 

νὰ» τὸ ἶδνυ. δέν δ ει! 

ἐκεῖϑεν ϑεωρίας ἐμφορηϑείς, ᾿᾿ντιφῶντος δὲ ῥή- 
τορος, δεινοῦ τὴν ῥητορικὴν ἀνδρός, οὐ καὶ μέ- 

: ἀνηται ἐν τῇ ὀγδόῃ ὡς αἰτίου τῆς καταλύσεως 
; τῆς δημοκρατίας καὶ τῆς τῶν τετρακοσίων κατα- 

στάσεως. ὅτι δὲ μετὰ τὸν ϑάνατον τιμωρού- 
μενοι τὸν ᾿ἀντιρῶντα οἱ ᾿4“ϑηναῖοι ἔρριψαν ἔξω 

Ρ τῆς πόλεως τὸ σῶμα, σεσιώπηκεν ὡς διδασκάλῳ 
χαριξόμενος" λέγεται γάρ, ὡς ἔρριψαν αὐτοῦ τὸ 
σῶμα οἱ ᾿4ϑηναῖοι ὡς αἰτίου τῆς μεταβολῆς τῆς 

δημοχρατίας. οὐκ ἐπολιτεύσατο δ᾽ ὃ συγγραφεὺς 28 
γενόμενος ἐν ἡλικίᾳ, οὐδὲ προσῆλϑε τῷ βήματι, 
ἐστρατήγησε δὲ ἀρχέκαχον ἀρχὴν παραλαβών" 

ἰδοὶῖιο πολλῶν ΧΙ πίθ. “ ἘΒΙΤΤ, Ταοθηΐ ἀθ ᾶο αἰνουϑιίαίο γ8- 
βίθυγῃ, δ 8}1Π], 

.ν. ἐνομέσϑη. Ἠδῃς ορίπϊο- 
« 

(65 πο ηἶὰἃ ἰἱποοῦίαδθ οοηϊθοίαγαθ 

ἔνε ΘΠ ἀθ 60 ΘΟποθρίδπι [8] βατη 6586 πϑαυδαιδηι ροβίροπμοπαδ οχἰβίϊ- 
Ἢ ἀοπηοηδβίσαι Βοβοθον 1, ἃ, ρ. 226 τηϑηυβ, Οἵ. να, 1, ἅ. Ρ. ὅ0 
μῶν 34. ΑἸϊύοΡ ᾿πάϊοαί ΠΡΟ, Ρ. 199. 54. Ασοθαϊν ἱπρθηϊ οὐ βϑυπηοηΐβ 
ἐν 54ᾳ4ᾳ. Οἵ. ἀθ ἰδ. Τῆς, οοτητηθηί. αἰγίδα βἰπη πο, Οὗ, ΜΏΒΙΙ. 
Ἷ. ῬΡ. 20 5. -- ἀντιφῶντος. Ἠϊδι. [ἰτορ, αι Πρ. 880 544.; 
τὰ »»(Οὐοα Οδθοῖ!πβ [Ὀ᾿οηγ 511 Ηδ]. ἰβὶ δἰ᾽ύοὺ ᾿πἰσᾶπβ ρυορίον αϊνον- 
νὰ ἃ 64 11815], αὐ οδύ ἀρᾷ ΡΙααγοαπη. 5ἰ(αίθ πὶ ΒΡ πιο ἢἶβ ΠΟ ΒΠΔΠΙΠαΒ1Ϊ 
Ἧ 10. ἀς 15 Χ ἈΠοι. [Ρ. 8382. ἈΑμρΠοηΙ8, 564 Δ] ἐθυὶα5 αἰβοῖρα- 
ἐ 56 Ὁ. 809 Πεἰβὶς. οὐ ἀρὰ Ῥηοί. ἴαμπ ΤΗπογ αἰ άθηι 6558 ναἱύ ΤΟ ἢ 65 
ἐν οοά. ΟΟΠΓΧΊ], ὑσδαϊν Ἀπ ρῃοηίοθ. ὅ8ϊο. ΥἹ ρ. ὅ006. Ναϊζ. Ατηΐοοβ 
τ ἔμϊβϑο ΤὨπον αἰ 15 15 οἱ ἢ ἃ] 1. 605 ΔΡΡε αὶ ΑὐἹβα. Ρ. 217. Ὁ. -- 
Ὶ ἴᾷ νϑῦ ἢ 6558 τηϊηϊπηθ Δυ του. “Ὁ. ἐν τῇ͵ ὃγδόῃ. Υἱὰ. ὙΠΙ 68. -- 
Σ ΗΠ. Βδραρπδί δπὶπὶ ἐοηροση σεσιώπηκεν... χαριξόμε- 
Ἶ γδίϊοηϊθα5. Οδίθυυπη ἀθ ἤθς οὐ-ΞὋ μος. , πὰτἢ ἴοο γοῦα ἀ6 Τηιυ- 

ΤΌΡΘ ΘΔ ΘΟ 11 οἵ, ΔΝ δβίθγπι. δα ΡΙαῦ, ογάϊαο ργοηαπποῖθί, ἱποθυ 1 ; ΠΑΤῚ 
᾿ Ρ.8. Μαρίϑίύυιμη ΤΊιοΥ αἰ αἰ ἔϊδβοὸ σνανῖα ἀθ τηοτίθ ἈΠΕ ΡΠ ΟΠ 15. ἰνὰ- 
εὴ ΑπΕρΡΠοπίραι ἀἰοαηύ οἰΐδτη ποθ. ἀππί ἰδβίουϊοῖ, αὐ οοηβίδί. 6Χ 
᾿-; βουῖρί. νἱΐ. Τῆι. 8. 2 οἱ νι. Αη- ὀ Ρ]αίδγοΙΪ Π106}}0 46 νι5 ΣΧ ἈΠοίο- 
τ Πρ ι, ἴηι ΒοΙδις, ταί. αν. ὙΙΣΡ. τυπ.““ ἩΠΟΞ. 
» 008 54.. ἰζοτῃ δυο. περὶ ἰδεῶν 8. 38. οὖκ ἐπολιτεύσα- 

1, 1 ο. 11, 7 (ἀπ ᾽ἑαπίϊι5) οὐ 19, ὅ. 
Βυϊὰ ν.᾿ἀντιφῶν εἰ Θουκυδίδης, 
τάοο., ὅ6Πη01]. Αὐϊβυϊα, ρ. 181 οἱ 
56Π0). Τῆπο. 1. ΓΝ ὀχ, δαοίονοβ 
᾿θγον τ ἴῃ ΒΠοὶ. Δ 412. Ν τ. 7. 
ΨΙΓΡ. 26. ΙΠ Ρ. 760. (885 ἰοί 
δποιου ἰα 65. (Δ ΠΊ86 ἢ δ ιι5115. δέ ἰπι- 
Ῥυσηατα ἔτιθο. ἀ6 δι. Το, 
Ρ. 38 5644. ἴαπιᾶτη οχ ἰδπαὶθι8, 
ααΐϊθὰ5 ΤΉ πον αἰ 65. ΑΕ ΡΟ ηἴθτη 
ΨΠΠ ΘΒ οὐπαῦοί, ΟΥ̓Δ ΠῚ 6556 58- 
βρίοαίαβ, Αἱ πο8 ἰού Δη αὐ ὑα .}5 

το... βήματι. Τρυρηδιο 
βίυᾶοι Ηἰύ. Ρ. 21. Οἱ, Οἷο. Οτδί, 
ΤΠ 118,06. Νὰ πππὸ (Τπογαϊ- 
ἀθ) ααἰἃ 6 πὶ, ατιἃ ἢ 4 πἃ ΠΊ 6 5ὕ 
ἴῃ τ ρΡυῦ!ϊοα νογυβαίαβ, 6 Χ 
ΠΙΘΡΟ δΟΟΘΡ᾿Πλι185 ΘΟΥ Τὴ, 
αἰ οαιι58ἃ5 ἀϊοὐ αν πη , δοα 
να. οὐδ ΠῚ νυ, ἀθ Τπυο. ΤΡ. 
60 544. --ἀρχέκακον ἀρχήν, 
τὰ ἢ τὶ ατὴ πὰ ΔΙ ΟΥ̓ ἃ ἢ ἢ ὶ εἴπ Π], 
Τιαβαπι γ θυ ουιπι ποίαν! Π ΟΒΟΠΟΓ, 
᾿ἀρχέκακος εδὺ νοοαθυϊαηι Ἠοτηθ- 



24 
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ὙΦ. Φ  ν ῸΠΤΡ 
λῚ δ Ὸν - 

ΒΙΟΣ ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ͂, ΧΥΙ 

ἀπὸ γὰρ ταύτης φυγαδεύεται. πεμφϑεὶς γὰρ 
ἐπ᾽ ᾿᾿μφίπολιν, Βρασίδου φϑάσαντος καὶ προλα- 
βόντος αὐτήν, ἔσχεν αἰτίαν, καίτοι μὴ πάντα κα- 
ταστὰς ἀνόνητος ᾿᾿ϑηναίοις᾽ τῆς μὲν γὰρ ἅἁμαρ- 
τάνει;, ᾿Ηἰόνα δὲ τὴν ἐπὶ Στρυμόνι λαμβάνει. 
ἀλλὰ καὶ οὕτως, τὸ πρῶτον ἀτύχημα εἰς ἁμάρ- 
τημα μεταλαβόντες, φυγαδεύουσιν ἜΞΩ γενό-- 
μενος δ᾽ ἐν Αγίνῃ μετὰ τὴν φυγήν, ὡς ἂν πλου- 
τῶν, ἐδάνεισε τὰ πλεῖστα τῶν χρημάτων. ἀλλὰ 
κἀκεῖθεν μετῆλϑε, χαὶ διατρίβων ἕν Σκαπτῇ ὕλῃ 
ὑπὸ πλατάνῳ ἔγραφε" μὴ γὰρ δὴ πειϑώμεϑα 
Τιμαίῳ λέγοντι, ὡς φυγὼν ὥκησεν ἐν Ἰταλίᾳ. 

τίσπθηι, 6. βἰμ} 5 5 θη ΘΠ 115 
οἵ. ἴμίθυρν. Τμσο. ΤΠ 12, ὃ. 
πεμφϑεὶς γάρ οεἰ, γιὰ, Τῆπο. 
ΙΥ 104 544... εταπεμφϑ'είς 
Ῥοίϊι5. δου ἀθθεθαί.Κ. Ὁ}. 
[τὰ Ῥᾶυ]ο ροβί λαμβάνει ἀϊοίαπι 
ῬΓῸ γθῖῸ σώξει, περιποιεῖ, ἰη- 
σαν βου ρίου 5. ΚραΘΘῸν ΄4μ- 
φίπολιν ΡΓῸ τοῖς ἐπὶ “Θρᾳπης 
νας ΠΟΡΪ δ εββο:; θὰ ἰὰ 
ῬΥΟΡίθι θᾶ, 488 5ΞΕ4 ΠΗ α, ΠΟΙ 
6ϑί ογθά θη 116. Τ ὁ πρῶτον͵ δα ο τα 
ΠΘΡῚΡ ΘΠ τι5 αἸοσίιπι ΡγῸ τὸ πρό- 
τερον, τὸ πρόσϑεν. -- - ἀτύχη- 
μα. -μεταλαβόντες. Νο- 
δἰ σϑητίαο ἰδυηθὴ ΟΥἸτηΪπ6 ἴῃ Απη- 
ῬΗΐροΙὶ ὑποηα ΤΙπογάϊθιῃ. Ιἰ- 
ῬΘΡΑΡῚ ὩΟΠ ΡΌ558 ροβύ τοίη 
(Πῖβε. αν. ΥἹ ς. ὅ8), φασοῦμπι ὁοη- 
βϑηῃζδί οὐδ πὶ Μίαν Ηἰβέ. οὐἱῦ, ἸἸέθυ. 
ατᾶθο. γο]. Ὗ, ἀθιιοηβίγαγα βίπαθε 
Ομοῖθη ἴῃ ὅγε}. Οοτηπηθηΐ, ἢἰδί. 
νοὶ], Χ ρ»..290 544. Οἵ, βουρύ. ἴπ0, 
νι, 8, 8. -- φυγαδεύουσιν 
αὐτόν. ἡ ΧΘΙΠΕ 501 τηθυληϊ νῦν 
26 Πῖβοο γθυθὶ5: καὶ ξυνέβη μοι 
φεύγειν τὴν ἐμαυτοῦ ἔτη εἴκοσι 
μετὰ τὴν ἐς ᾿Δμφίπολιν στρα- 
τηγίαν.““ ΗΠ 5. Ῥειοαϊεῖοη δ δέ 
δοσαυβαίι5, νἱα, 8. δὅ οἱ ἄμποη. 8. 
8, δίαιιθ δαί ΒΌΡΡΙ οἷο 56 αι  ναχὶς 
δια, αι Ροίϊι5, αποᾶ ΟἸἴόογο ἂθ 
ΟΥ̓, ἃ. Ῥιϊηΐας Η. Ν. ὙΠ] 80, 
111, Μαγοθ! Πη5 Πΐο οὐ 8.46 αἰᾳαο 
νἱδ, βου ρίον ἱποονῖ, 8. 7 ἰοβίδηΐαν, 
ἴρβἃ ϑλγος Ῥοοδπᾶ θβί δἤἴεοίιιβ, ΟἿ, 
ναμ, 1. ἃ. ρ. 78 8ᾳ. Ουΐιι5 οἃ- 
τωρ ΨοΟ]. 1, ἘΔ, 1]. 

Δ ηλ1 {815 ἀποίον θη οἱ ἔαϊ558 ΟἸθο- 
Π6Πὶ ἃ. 46 Δ ἸΘΤΠι5. 

8. 34. γενόμενος δ᾽ ἐν 
. χρημάτων. δες οτϑαϊ 

Υἱχ ροβϑβιιμί, 4ατη δὲ Αθρῖηα ρ 6. 
τούτη ὈΘΙ!Πὰτη ῬΘΙΟΡ. ἃ0 Αἰπθηΐθη- 
5105 οοσαπραία ἕπου (οἵ, ΤΠτιο, 1 
217 ἃ1.}, οὐ αὶ γθ ρυδθίου. Μδυ- 
ΘΠ] ητι ΘΟΥΛΙΘτηοναν, ἰσηοία8 
νἱΐδθ βου ΡΊΟΥ 8. 7, βίατη δαϊπη- 
σύ 11 πυγδύϊοηϊ, ἴπ 4 ΤΉποΥ - 
αἰάθιη οοῃίοπαϊέ οβίγδοίβυηο ἴῃ 
ΘΧΒΙ Πα οἰθοίαηι 6556, ἰὰ αποά 
δα Μεϊαδβίαθ ἢ] ̓ τιπὶ Ῥου Π6 6 Ἰη{6]-- 
ἸἸροῖα5Β. Οἱ, ΜΚ. 1. ἃ, Ρ. 18 
56.,) 41 46 Αδρὶμὰ Κυύιθροῦο ρᾶ- 
γα γϑοίθ ΟὈ]οατῖιν ρ᾿. 82 54.; 
Ὡδη ἀπδ πο ἤδθο ἰηβιΐα ἃ Ρεϊο- 
ῬΟΙΠ ΘΒ 5. Λδοιρογαία 510, 5815 
οομδβίαί 6 Χρη. Ηδ!]!], 1Π| 2, 9. -- 
πλουτῶν. Οἢ, 8. 14 οἱ 19. 

8. 98ὅ. ἐν Σκαπτῇ ὕλῃ. 
Οἵ, 8. 46 εὐ ἰδὲ δάη. 8. 47 οἱ ἀθ 
ἴρ88ἃ αὐ8 δάῃ. 8. 19. ΑἸϊᾳπδηάο 
οογίο Τἤπογ ἀϊάθπι Ροβίθα ἴῃ ΤῊνα- 
οἷᾷ νἱχίββθ οἰϊδπὶ οχ ΤΥ 108 που- 
μᾺ]}Ὲ} ΘΟΙΠ σαηΐ, απδηςπᾶιη ΟοΥίο 
ἱπᾶο ποη ἰῃπἐθΠ]Ἰοΐταν, --- ἔγρ αφ ε. 
Οὗ, δάη. 8. 46. --- Τιμαέίῳ.,,Τίι- 
τηϑ οὶ Ρ].γ65 ἕπου, ἀθ ααϊθιι5 δαὶ 
Βυϊάδη ..... ἀροϊίρίο ἀθ Τίπιδθο 
Βίο!ο Τϑαγοπιθηϊίθ.ς. ΗΠ. 
Ναιϊη 15 ΤΙτηδθιιβ οὐ ποι δία 8. 
21, οὐ σϑίθυϊβ ἰΙοησθ οἰδυῖον, οἱ ἴῃ 
Πἰβίουϊα γὸ85. δ΄ θα α5 δίατπιθ ΠᾺ}|16 85 
ΑἸ] θη υἰββί πιο ΡΘυβθοιίι5 εϑβί. -- 
ἐν Ἰταλέᾳ. Τὶ νε] οοτίο ἴῃ 81- 

Β 



ΧΥΠῚ ΜΑΡΚΕΛΛΙΝΟΥ. 

ἔγραφε δ᾽ οὐδ᾽ οὕτως μνησικακῶν τοῖς ᾿4ϑηναίοις, 86. 
ἀλλὰ φιλαλήϑης. ὧν καὶ τὰ ἤϑη μέτριος. εἴ γε 
οὔτε Κλέων παρ᾽ αὐτῷ οὔτε Βρασίδας ὁ τῆς συμ- 
φορᾶς αἴτιος ἀπέλαυσε λοιδορίας, ὡς ἂν τοῦ 

συγγραφέως ὀργιζομένου. καίτοι οἵ πολλοὶ τοῖς 
ἰδίοις πάϑεσι συνέϑεσαν τὰς ἱστορίας, ἥκιστα 
μελῆσαν αὐτοῖς τῆς ἀληϑείας. Ἡρόδοτος μὲν 
γὰρ ὑπεροφϑεὶς ὑπὸ Κορινθίων ἀποδρᾶναί φησιν 
αὐτοὺς τὴν ἐν Σαλαμῖνι ναυμαχίαν" Τίμαιος δ᾽ 
ὁ Ταυρομενίτης Τιμολέοντα ὑπερεπήνεσε τοῦ με- 
τρίου, καϑότι ᾿ἀνδρόμαχον τὸν αὐτοῦ πατέρα οὐ 
χατέλυσε τῆς μοναρχίαςφ. Φίλιστος δὲ τῷ νέῳ 
“Διονυσίῳ τοῖς λόγοις πολεμεῖ: Ξενοφῶν δὲ Μέ- 
νῶνι λοιδορεῖται τῷ Πλάτωνος ἑταίρῳ διὰ τὸν 
πρὸς Πλάτωνα ζῆλον. 
κής, τῆς ἀληϑείας ἥττων. 

οἶα Θαστη ΔΙ πὰ 0 ΘΠ ΡΟΥΘ οχϑὶ- 
11 ἔπϊ586 δἰἰδπιὶ ται. βία αἰς ΡΓῸ - 
θάᾶγθ. Οἵ, 8. 88. να. 1. ἃ. Ρ. 80 
54. ΒΟΒΟΗ. 1, ἀ. ῥ. 111. Οἴτοα Ρ6- 
ἸΟΡΟΠΉΘΒΙΠῚ ΘΠῚ ψΟΡΒα ΠῚ 6558 
5ουῖ 1 50 110]. ν 20. Οἔ ᾿υ14. δαη. 

δ. 20. ἔγραφε δ᾽ οὐδ᾽ 
᾿Αϑηναίοις. ., ΑἸ᾿ΐον ἐεηξοῖ 
Θιοπγϑῖιβ Ηδ]., ουἱ [ρ. 144 οἱ 
920] ΤΠαογ ἀἸἀ65 ν]ἀδέαν ἰηϊατιῖον 
Ῥαίνῖαθ ΟὉ ᾿νγορσαίϑυη ΘΧ51}}} Τη}- 
ἴδῃ. [6 , Αποη. 8. 4] Μογαπι 
116 ἴῃ ρ θυ ϊβαιιθ Ὁ] 8 ᾿ἰπϑίο ΔΟΡΙΟΥ 
ΤΟΥ ἀἰα 15 σθηβου, ἦ ΗΌΠΠΚ. 9ῖο- 
πΥβῖ 5 ΠΟ 50] ΤῈ ΔΙ ΙΠἸΘηα ΠΟῊ 
Ῥυούα 1, 568 -510] 'ρ56 γδβραρηδί, 
αὐθπ Ὁ. 824 54. οἠληΐ ἰην ἴα οἱ 
δαἀυ]αίϊοηθ ὙΤΠυογάϊά δι δ βιϊπαυ- 
586. ἴσαι. Φιλαϑήναιον δᾷδο 
Θὰ πὶ ν᾽ ἀοὺὶ ἀἰοὶέ ὅ0η01. 1.20. Οἱ, 
ΒοΒοἢ. Ὁ. 282 οὐ ἅθ ἢηἰβί, Τῆι, 
ΟΠ ηθηΐ, Ὁ. 18 54. οὔτε 
Κλέων... οὔτε Βρασέδας. 
Οὗ, ΡΙαῦ, 46 Μα]ῖρι. Ἠδονγοάοί, ρ. 
8900 Ἐοῖδὶς, Οοπίτανυι πὶ ἀ6 ΟἸδοὴ 6 
γᾶ] 6 ἰηΐτα 8, 46 πρεάψαον ἢ 
ἈΟΒ6}), Ρ. 280 84. οἱ 1. ἀ. ν, 10. 
Οὔτε δὐΐθηι βουρϑὶς, ποὸὴ μήτε, 
υἷα εἴ γε ρανίοαϊαθ ἶὸ δ πδδ8 
ὩΟ Ομ θη ΠΆΘΗΙ, 

8. 237. ἀποδρᾶναι... ναυ- 

ι τὸ 

ο δὲ μέτριος καὶ ἐπιει- 
᾿Ὶ ΕἸ -» Α Ω 

(ἢ ἀγνοώμεν δὲ οτι 

μαχίαν. ..Ἡδγοάοί. ΝΠ 94. 
γιά. ΡΙαι, ἀ6 Μαϊίρη, Ἠδροάοί. Ρ. 
870 οα. Εταποοῖ,“ ΗΠΌΏΚ, - ΤῚ- 
μολέοντα ὑπερεπῇν ξ6 ξ. 
»Τίμαιος ἠβουλήϑη μείξω 
ποιεῖν Τιμολέοντα τῶν ἐπιφα- 
νεστάτων ϑεῶν. ὅϑυϊάα5, ατιθην 
ν᾽ 6 ἴῃ νοῦς Τίμαιος, οἱ οἱ ΡΙα- 
ἰἀτομιπι ἴῃ τι. ΤΊηΟΙ. [6.. 867.“ 
ΗΠ 5. τῆς μοναρχίας. 
ΤΑαγΟΤ ΘΗ, τ} 15 ἃ 60 ᾿ηβίδινα- 
ἰδ8. --- Φέλειστος. ὈΙοηγδὶϊ 
᾿π που ὶβ. ΓἈτ ΠΑΡ] 5βἰση 5. οἵ Θχϑν- 
οἴταὶ οἰιβ ρυδθίβοίαβ, 46 απὸ οἵ. 
ατοάάροϊκ. [ϊΐ, ἰδέ. Ποὺ, ΤΡ 
98. ,.Βοἴονι Ρ]αἰάνομιι5 ΡΒ βέατη 
οὐμηΐαχη πουηϊη πηι 5ύπ4 1 05155] 7 
Ευι1556 ὑγ γα ΠΟΥ ΠΊ, ῬΥΔΘΒΘΥ 4 τ16 
ΠΙοηνϑιῖ ἱπηϊουῦῖὶβ. θδοῦο ἴῃ Ὑι, 
Τιοπΐβ Ρ. 611 εα, Ἐναποοῖ. “ἩΠΌΒ, 
Οὐ, ἀο6}}. ἀ6 51. ὅγιδο. ρ. 128 
5ᾳ.- πολὲμ εἶ ἀδργανδίαπι 6556 
ΟΧ 1ἴ8, 486 ἀπίρα ἀἰοία βιιηΐ, [|ἰ- 
απρί. “Συμπολεμεῖ ῬΓῸ 60 Ὀ0η- 
ἴθοῖς ται. -- Ξενοφῶν δὲ 
Μένωνι. ,,Νἰά,. Χροηορι. ἀθ 
Ἐχροᾶ, γι. ἴῃ ἔπ [ἰθυὶ (θυ 
[ἰπλπλὸ βθοιπα }} οὐ Ῥῖορ, μδουί, 
10. ΤΠ βδϑρι. ὅ0, οατὰ ααἰθι5. οἵ, 
Βαϊ, ἴῃ ν, Μένων." ΗὔΡ5. Οἱ 
᾿πίοτρν. Χρη. Απδρ, ἢ 6, 21. 
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δ δ ᾳ Ψψ»ν 

ΡΎ Υ  Ύ ῬΩΝ 

ΣΦ ὕΡῸ- 

Άωγα 

ΒΙΟΣ ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ. ΧΙΧ 

ἐγένοντο Θουκυδίδαι πολλοί. οὗτός τε ὁ Ὀλόρου 
παῖς, χαὶ δεύτερος δημαγωγός, Μιλησίου. ὃς 
χαὶ Περικλεῖ διεπολιτεύσατο" τρίτος δὲ γένει 
Φαρσάλιος, οὐ μέμνηται Πολέμων ἐν τοῖς περὶ 
ἀκροπόλεως, φάσκων αὐτὸν εἶναι πατρὸς Μέ- 
νῶνος᾿"  σέταρτος ἄλλος Θουκυδίδης ποιητής, 

τὸν δῆμον ᾿ἀχερδούσιος, οὐ μέμνηται ᾿άνδρο- 
τίων ἐν τῇ 4τϑίδι, λέγων εἶναι πατρὸς ᾿“ρίστωνος" 
συνεχρόνισε δ᾽, ὥς φησι Πραξιφάνης ἐν τῷ 
περὶ ἱστορίας. Τ]λάτωνι τῷ κωμικῷ, ᾿Δ4γάϑωνι 
τραγιχῷ, Νικηράτῳ ἐποποιῷ, καὶ Χοιρίλῳ, καὶ 

τεύσατο, ἷ. 6. 

᾿ -- τέταρτος .. 

8. 29 Χοιρίλῳ. 

8. 28. Θουκυδέδαι πολ- 
ἡ 0: » Τέσσαρες δέ εἰσι Θου- 
κυδίδαι ᾿Αϑηναῖοι [1] ὁ ἔστο- 
φιογράφος. καὶ ὃ Ταργήττιος, 
καὶ ὁ Θετταλός, καὶ ὃ Μηιλησίου 
υἷός.““ ὅ΄6Π01. ΔΑνϊβίορ]. ρ. 40ὅ. 
498 [ἈΑσΠάγη.ν. 708 εὐ Ν᾽ 65ρΡ. 9417.“ 
ἩΠῸΒ. Οὐἱπίπβ δβὶ Του ἀ14 65 οτὰ- 
τοῦ, 6 α 815 Π ΘΠ] Οϑε]Π16η15, νἱα. Ὁ1- 
ΠΔΥΟΝ, 6. ΤΠ Θοον. 8.806 544. 56χίι8 
σΟΥ ΘΠ] οὐίαν ἴῃ ΠΊοη. (55, το ]ῖ- 
αὐ]. Ὁ.1201 5ρ. --- Μιλησίου. 
οὐὐϊαβ5. τπϑπηϊηθυιπὶ ΡΙαίο [Μ6η. 
ὃ, 29. οἱ ΤΆ ἢ, ὁ. 17, ΡΙ|υτᾶτ- 
ΘΠ ἴῃ Ῥουίοὶα [6. 8 οὐ 11, Ὁ] 
νἱα. 5 ηέθη.}, Αἰπθηδοιβ εὐ ΤΊνα- 
ογαϊᾶοθ5. ποβίον [7] 1 117 [{}}] οἔ, 
δ 4.7. γιά. Μϑιῦβ, αν. Ἰμθοιίοι. 
Ατῖο. 36, τοὶ ποῖ Πῆιλησίου, εοα 
Μελησίου 5ονθοηά πηι οοπίρῃ- 
ἀϊτ.ς ἨἩΠΌΞ. ὲ δὸ πη ὁ0η- 
βίαι ἱπίεν ἀθοίοβ. --- διεπολι- 

ἀντεπολιτεύ- 
σατο. --- Φαρσάλιος. ,5ῆπης 
τηθηϊογαὶ Τῆυο. ὙΠ] 92, οἱ ἰάθη] 
δδῖ, πὐ ραϊο, 41] ΘΟΠοΙἸαβίαο Αὐὶ- 
Βίορῃ. ἀϊοίταν Θεσσαλός,“ ΗΒ. 
-- Πολέμων. Οὐ απ, ον 

᾿ἀχερδού- 
σιος. ἤπης ἔταξας τ ΠΠ ΟῚ 

ἃ 60, αυἱ ἃ 56}101. ΑΥ510Ρ]), 1. ἃ, 
Ταργήττιος νοσθίιι, 5ΒΡ 681 
Ἠϊιὰάβ. Οιοὰ ποῦϊβ ποη νυ ]5ὶ- 
Τα 6 νἰἀοίαν : πᾶ ΑΘΠΘγάτπ5. οὐαί 
Ῥᾶριβ {θὺβ ΗἸΡΡοΟΙΠΟΟΙ 415, 
ἀδνροιαβ ΑθρϑὶἸβ νοὶ Ορπο Ια 18. 

ψυϊρο οἱ ἰῃ ΡᾺ]. αι, Χοιριδέω. Οἷ ἀάη, 

ΟἿ, 1ιοακ. - ἀνδροτέίων. .ἴι- 
οογίδθ αυὐἰᾶθπι δρθίαιϊβ ΒΟ ἼΡΙΟΥ, 
βοὰ ἀτιθὴ οονο ροβί ΟἸγπρ. ΧΟΥῚ 
νἸΧΊ556 6Χ ἔγα στ θη ἐΟ τη οἷτι5. ὉΠ8 
οαμῃ ΡΠ] ΘΟ ΟΣ] ἃ 1606}: βαϊτον πη 
ΔΙααο οΟἸ Προ ῖταν.“Κ. ΟΒΟΘΏΘΕΟΚ. 
Ι. ἃ. Η ῥρ. 986. Οἵ, βόμοοῖ!. Ηϊϑύ, 
᾿ἴτον, αὖ. ΠΕΡ. 194 εἀ. ἀθνπη. 

8, 29. συνεχρόνισε. Ρτοχί- 
τηὴᾶ πἰγαὴϊ 46 ΟΙον! ἢΠ10, ἃπ ἀθ 
Ῥορία ᾿μι6 "1 θα οββθπί, ἀαθῖία- 
{ἐπππῚ οϑί. Αἰ δὶ ἄθ μος 6δββεπί 80- 
οἰρίεπαα, 8. 80 ἄδοξος ἦν εἰ τε. 
αα ΟἸονὶ ΔΙ πλ πο γϑοίρ βρθοία- 
γοηΐ, απο ν]άρϑίιν ον ἀθῦογο. --- 
Πραξιφάνης. »»Μειμοναίαν ἃ 
ΤΑ Υ]ο ἴῃ να ῥΙαιοπὶβ.“. ΗΚ. 
Ἐ1Ὶ Ὁ 4115. ΟἿ. Βομμοὶα, δα θ6- 
τηθίν, ἀθ ΕἸοο. 8. ὅ7. ,,Ῥεγ ρδίειῖ- 
ΘΟ Π 5θοίϑηι βθοπίαβ οἱ ἀοοίυϊ- 
ΠᾺΠῚ ΒΤΔΙΏΠΠ Δ Ια} ΔΠῚΡΙΘΧῈΒ. 6; 
ΤΙ ΟρΙΡδβιὶ δα Ἰτον οἶτοα ΟἸΣΠΙΡ, 
ΟΧΙΝ (δηίαε ἢν. 822), ἀοὶπάβ 
1ρ568 ρυδθοθρίου οἱ δ]ουτη οἱ ΕΡὶ- 
ΘΕ ΡΠ] ΟΒΟΡΙ.“ ἈΠΤΤ, ρ. 18 56. 
Τά θηι 605, (πὶ ἀθίηάθ ΠΟΙ ΔΗ 1}, 
ΒΟΥ ΡΊΟν 68. ΡΥΟρίουθα τ]  ΧΊΠη6 Τη6- 
τηονδίοβ ραίαί, απία ἴῃ ἀπ] Μὰ- 
οοαοηΐοα ΟΠ] 65 δἰ α8η40 γ Υβδιὶ 
εββθηΐ, -- Πλάτωνι τῷ κω- 
μικῶ. 1)6 τος νἱά. ΘοΠοεΐ!. 1. ἃ. 
Ι ρ. 216, ἀς Αραΐιοιο ρ. 202. 
ΜΙ], ἜΠΗ ᾿ἴτον, αν, ΠΡ. 182 54. 
ΝΙ ΟΡ αίτπὶ δρ οι ἢ 0. πον] ηλ5. 6 
4115 Νῖο. να. 8}. Ἐγκύκλ. παιδ' 
--  ρ, Χοιρέλῳ τλΆ]] θὰ. οὕπὶ (ὰ- 

ΒῈ 



ΣΧ ΜΑΡΚΕΛΛΙΝΟΥ͂ 

Μελανιππίδῃ. καὶ ἐπεὶ μὲν ἔζη Ἐνρὴς-ς ἄδοξος ἡ ἦν 
ὡς ἐπὶ πλεῖστον, ὡς αὐτὸς Πραξιφάνης δηλοῖ, ὕστε- 
θον δὲ δαιμονίως ἐθαυμάσϑη. οἵ μὲν οὖν αὖ- 
τὸν ἐκεῖ “λέγουσιν ἀποθανεῖν, ἔνϑα καὶ διέτριβε 
φυγὰς ὦν, καὶ φέρουσι μαρτύριον τοῦ μὴ κεῖ-- 
σϑαι τὸ σῶμα ἐπὶ τῆς ᾿ἡττικῆς" ἴκριον γὰρ ἐπὶ 
τοῦ τάφου κεῖσϑαι, τοῦ χενοταφίου δὲ τοῦτο 
γνώρισμα εἶναι ἐπιχώριον καὶ νόμιμον ᾿“ττικὸν 
τῶν ἐπὶ τοιαύτῃ δυστυχίᾳ τετελευτηκότων καὶ μὴ 
ἐν ᾿Αϑήναις ταφέντων. Δίδυμος δ᾽ ἐν ᾿ἀϑήναις 
ἀπὸ τῆς φυγῆς ἐλϑόντα βιαίῳ ϑανάτῳ φησὶν 

8. 81. ἔκριον ῬΑ]. Ψαϊσο οἱ Βεκι. ἐκρέον. ΑΥ νἱᾶ. Εἴγτη. Μ. 
Ῥ. ὅ62 ν. 28 οἱ ἀοϑιι!. Ῥοοίν. Αοοθηΐί, Ρ, 289. 

581}. οὐ Βίθρῃ. [Οἵ Νά ΘΟ! ΟΠο6- 
γἱϊοα Ρ. 80 54.] Νᾷηι ΟΠ θυ τὴ νὶ- 
χῖβ56 ΤἬθον ἀ1415. θη} ΟΥ̓ 115 601- 
δίαι; ΟΠοου  ἀϊπηλ δαυΐίοιῃ ἴῃ αταθ- 
ΘΟΟΥΠῚ ΤΠ ΟΠ ΠΤ ΘΗ 15. ΓΡαβίστα απδο- 
γαβ5. 9 ἨΠΌΚ, Ἐδβι ΟΠ θυ 5 858- 
γηἾπ15, Ὠδίιι5 οἷν, ἃ. 479, ἀδ 4τπῸ 
Ροεοία δρίοο νἱὰ, 5. 06}}. ΠΡ. 308 
5ᾳᾳ. Μπ6}}. Ηϊδβί. τον. αν. ΠΡ. 
2096 5ᾳᾳ. -- Μελανιππέδη. 
Ὅς Μεϊαῃὶρριάθ πίγοαπθ, ροοίϊβ 
᾿γυϊοὶβ, νἱᾷ, Κιιβίου δα ϑυϊὰ. Ηΐο 
ΤΉΪΠΟΥ ἴηι 06}}1σ] ταν, απἰ τη θᾶϊο 586- 
οα]οὸ αὐἰηΐο ἃ. Οἢν. βολαῖς, ΟἿ, 
50Π106}1. 1. ἃ: ». 208. ΜῈ61]. 1. ἃ. 
Ῥ. 284. 

8. 80. ᾿ρχέλαος. Βεχ Μα- 
οραἀοηΐαθ, ἴῃ οαἶτι5. δὰ νἸΧουηΐ 
Ἐπ ρΙ465, Αραί!ο, ΟΠοου 5, Οἵ, 
Ὧθ οο Τπαυο. Π|100. Νὰ ααὶβ ἱρὶ- 
τὰν ἀ6 ΡΒ] ΟΒΟΡΙΟ Αὐομοῖδο οορὶ- 
{61} Οὗ, «8 οοηΐνα ΟΠ ΟΘΙ]  αγὴ 
αἰχὶὶ Βαανα ΐ. 46 ἃ σαίῃ. Ρ οί. νἱῦ, 
δ: Ἅ. Ὁ, γιβόσηῦ: ἸοσΠΟρΥ," ΟἽ 
280 ἀο]δέισηι να] πουηθη ΑΥΟΠοΪ αὶ, 
αὐ 56η5115 50 ΤὭμποΥν ἀἰ θη], ἀπ τὴ 
γἱν θυ, -ϑου ΡΟΥΘ ΠΟῸῺῚ ΠΟ] δυ- 
5380. Ἡπηος βοαυπηίαν Τμθίγοη. 
[ἀρυᾶ, 1, ΤΡ. ΤΙΧΥΊΠ), βουρίου 
ἴῃ Ερμρϑι, (οιηο. 1892 γ, 1040, 
ὅντα. ἴῃ Μιβ, πος Τρ. 190 οἱ 
ἘἈΛΊΒΟΙΪ., ἀθ Αραῖι. τυ, Ῥ. 2, ααυἱ 
1} ΡΥ ΔοοΘ ἀμ 1}}1}5 ΒΟ Ρια ἢ σψαν 
ἐν τῷ περὶ ᾿ἀρχελάου ἱστορίας. “ 

ΘΟΈΕΠ,1,. 15 ἴμ86 ὑϑοία οοηΐνα 1105 
ἀϊβραίαι. Α44. νὶν ἀοοῦ. ἴῃ ΒΌΡΡΙ. 
Ἐρ θη. 16. ἃ. 1581. Ρ». 840. -- 
αὐτός. ᾿πημηο, ὃ αὐτὸς. 

81. οὗ μὲν... φυγὰς 
φὶ Οἱ: ΡΙαι. Οἴπι. 6. 4 καὶ τε- 
λευτῆσαι μὲν ἐν τῇ Σκαπτῇ 
ὕλῃ... . λέγεται φονευϑεὶς ἐκεῖ, 
μνήμα δ᾽ αὐτοῦ τῶν λειψάνων 
εἰς τὴν ᾿ττικὴν κομισϑέντων 
ἐν τοῖς Κιμωνείοις δείκνυται. 
Τὴ ΤΠ γαῖα τηουίπιι5 6556. ἀἸΟΙ αΣ 
8, 45. δὅ6. ΝΙΠΙ ἀθοθγηϊέ Αποη. 
8. 10. Οὗ, οἶδ δάῃ. 8. 88. --- 
ἴκριον. 
᾿παϊπ8 γ ΘΔ] Πα, θην νϑίθυθβ5 
Ἰοχὶσο ον ΆΡΪ, Ἐπιβίδι]τι5. δὰ Ἧο- 
ΤΊ ΡΠ ΘΟΠΊΡ Ια 115 ἸΟοἷ5 [νοῦ 
. θ4 οἱ γ 808], ΒοΠο!αϑίθβ ἈΡοὶ- 
ἸΙοη, ἈΠοά. 1 Αὐροηδαί. ν, 866 οἱ 
ΘΟ ΠΟΙ αβίθβ Αὐϊβίορῃ. Νὰ}. ν, 266 
ἐνν Τρβῖπβ ἴῃ ηοί. δὰ 110. 1 46 
Οὐποο 6. 4 [1η ἷ8. πῃ] 6} 115] 
Ῥαΐαύ {8} }] 8 1 5ἰνθ 1ἰρὴ ἃ Τὴ 
πᾶν ]6 ἔπϊββο ἩΠῸΒ. Εἰΐδ86 
ἵστόν, γἃ]} τη, Ῥτορυὶα ἰηβίσηθ 
ΘΟΡΆΠ. ατὶ ἴῃ ΠΥ Ῥ ΘΙ] ον ηΐ, 6 Χ 
Ἐυβίαι ἢ Ἰοοὶβ ἃ. οἱ ὃχ Ηθβυοῖ, 
ΟΟΠΠ ρον ανδι, -- τοῦ κενοτα- 
φίου... εἶναι. ΔΑ Ἰηδηῖδ 56- 
ῬΌΪΟΣΙ ἰηβίθηθ ἴκριον 5ΘΠΡΘΡ 
Γα]556. ΠΟ ΠῚ ΠΘΟΘΒΒΑΥΤΆΠΙ 6588 ἀοοοί 
ΕΘ], 

8. 82. ““ἐδυμος. Οἱ, δάπ. 
8,8. -- ἀπὸ τῆς φυγῆς. 

Ψεέν Ν οτος... ἐλ Ἂ 

80. 

ὌΠ 

82 

τ Ὗ ΔΥ1Δ5 ΒΡ Ποδ ΟΠ 65. 



ς ἀξδογοίθση ΟὈΪητιῖ556, 

ΒΙΟΣ ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥΎ, 

, ΕἸ Σ᾽ ἐς 

:Ξβ ἀποθανεῖν : 

ΧΧῚ 

τοῦτο δέ φησι Ζώπυρον ἱστορεῖν. 
τοὺς γὰρ ᾿᾿Αϑηναίους κάϑοδον δεδωκέναι τοῖς 
φυγάσι πλὴν τῶν Πεισιστρατιδῶν μετὰ τὴν ἡτ- 

ταν τὴν ἐν Σικελίᾳ" ἥκοντα οὖν αὐτὸν ἀποϑα- 

νεῖν βίᾳ, καὶ τεϑῆναι ἐν τοῖς Κιμωνίοις. ἀνήμα- 
σι. καὶ καταγινώσκειν εὐήϑειαν ἔφη τῶν Ψομτο, 
ἕόντων αὐτὸν ἐκτὸς μὲν τετελευτηκέναι, ἐπὶ γῆς 
δὲ τῆς ᾿ἡττικῆς τεϑάφϑαι. 

Ἁ 

ῇ γὰρ οὐκ ἂν ἐτέϑη 
ἕν τοῖς ἘΠ ΌΠΟΣΣ ὠνήμασιν ἢ πλέβδην τεϑεὶς 

ὃ: - 85. ἢ 
σοηϊθοίαγᾶ. 

γὰρ. 
ψαϊσο εὖ γὰρ. 

« «ὠνήμασιν Ἴ κλέβδην τεϑείς ΒΕΚΚον, 48 
τῆς ὠνήμασι συλλήβδην τεϑείς. 

κλέβδην ἰαγηδη Ἰουίαββα Ῥυδοβίδί κρυβδὴην. 
Ρτο 

ῬΠθοΥ 465 5.11 ἴῃ τ 
κρυφὰ ᾿᾿ 1188. Ῥεῖμπας ποι, μηνύει τοῦ συγγραφέων. 

ἀποθανεῖν. ,,Οοποθίθηι ἀ6 
ΤΙπιογ ἀϊάθ ἃ ΘΧβο στονοοαπᾶο 

᾿ρΡβ πα τι6 
οἴη Τῆπεγαϊάθπη ροϑὲ γυϑαϊιπ 
ἄοϊο ἔμπϊῖββθ ρῬθυθπηρίμμη, βου! 1 
Ῥαυβϑηϊαὰθ ἴθ Αἰἱΐο. [28, 11].“ 
ΠΡ. ΟἹ ΡῬΙ. τῊ. Ν ὙΠ. 81. 
111 ΤὙππογάϊά δαὶ ἵπὰ Ρ 6} 8ἃ- 
ἐοΥθ ΑΥΠ ΘΠ] 6 η565 ἴῃ οχϑὶ- 
᾿1ἰπιπὶ σοῦ θ, γοσπαπὶ οΟη ϊίο- 
γ8 γϑνοσοᾶνονθ, δ] οαῖθη- 
τὰ ἢ τηϊτϑαίὶ, οαἷτι5 νὶὺ τα. 6 
ἀατηπανοναηῖ. Οἱ ἴῃ οδιιβἃ 
γονοσδίϊοηὶβ τυἱχ ἤάθβ παθϑηάᾷδ. 
Οὗ. δάη. 8. 406. Ῥαιβϑηϊαβ ΠῸῚ 
Ῥοϑβί γϑαϊίαπμ, βϑὰ ὡς κατῇξι. 
τη το 61... 15 τοῖα, 

ΟΘῸΠΙ 6Χ ᾿ηϑι 115 Ἰη θυ δού Π] 6558 
αἰοῖξ, «ὐοα ἔα τι πὶ 6556, οὖ Νίδν- 
ΘΘΠΠ ΤΠ πα πῇ γ ΘΟ Ππι5 ἐλϑόντα 80 ρδι- 

]ο ροβὶ ἥκοντα 5ουῖρ51558 ἀρρᾶγοὶ 
Π 6Χ δ6ῃ. 8. 46. Οδοβαπὶ Τηπογάϊ- 
(61 6556 ἀππτὴ Β]αἰαγοΠπ5. 4πὸο- 
ἀπ6]. ἃ, ἐδβίθίαν, πιοῦθὸ ΔΡΟ511Π1-- 
ΡῬίαμι ἰθῃιθὺθ αἰυπιαῦ ἄποη, 8. 9. 
Φησὶν ἀποϑανεῖν ἀεοΙονὶὶ ἈΠ, οδὲ 
ααὶ ργοχίτηα τοῦτο... ἴστο- 

ρεξὴν ἴῃ ἱπίθυροβι πο πὶ πλοίᾶ- 
ΟΥἵτ, τπὖ ὈΙάγτηιβ ΠῸΟ ππιπῃ ἃ 
ΟΖΟΡΥΟ δοοδρουϊν Ῥυοθανθυίίατιθ, 
Ὑἱοϊθπία τοῦθ Ῥουΐϊββα ΤΠπογάϊ- 

ἄθηι: πᾶπὶ συ]σαίδτη ἃροτίθ ρὰ- 
 ΘΠΔΓΘ ΟἸΓΠῚ 8.89. Β᾽τ ἢ Ἰοὺ ΟἸ 556 ῃ 
Ῥγαεῖ, ῥ. ΧΧΥ, Νορὶβ 8. 88 8}1- 
αυϊὰ ΘοΥγρίσπι 6586 ὙΘΥ ΙΒ ΤΉ 1}11|5 

Ο ψἱάθειν, ααΐα, ηἰ51 1ὰ φησὶν ἀποϑ'. 

ΘΧΡΌΠΘ ἢ ταν, απο ΡΥ ΟΡ ]6. ΠΟ Πα 
εβί, τοῦτο δὰ 5018 βιαίῳ ὃα- 
νάτῳ τοίθυυϊ νὶχ ροββιιηι. ---- Ζ ώ- 
πυρον. .,1Ϊ46η), ρείο, δὲ ἢΐο 
ΖΟΡΥΤιΙ5 οατη 110 [ὈῬιο]οππδοὶ ΡΏΪ]- 
ΔάΘΙρῃϊ ἀθατια}}}], οἶτπι5. τη θηλιηἷν 
τελετῶν ἴῃ Ῥᾷναὶ, τηϊη. 6. 86. 
γιά. 55. ὅ6. Ηϊβίογ. αν 1. Π]."" 
ΠΝ ΟΕ ΜρΙου ἄθ Βοη. ἀκ- 
πηηδί, Ρ. 328. (. ΙΝΌ. Αδα. 
Βϊι, Ρ. 12. -- μετὰ τὴν ἡτ- 
ταν Σικελίᾳ. Τὴν ἐν 
Σικελίᾳ ἀπ οἷ5 ποίαν] Κυιοσ, [Π|- 
4π Πᾶθο ἔαϊβα 6556 ἱπᾶδ,. αποᾶ 
ΤΠπογαϊάθ5. Κ᾽ 26 νἱρὶηι Δ ΠΠῸΒ 
ΘΧΒΌΪΘΠῚ 586 ἔπ] 556 αἰοῖϊί, σου 55ὶ- 
ΤΠ} δβϑύ. ᾧπϑρ ψοῦθᾷ δὶ πτρθηῆ8 
5τπ|ηΐ, ΠΟῚ 8ΠηπῸ ἃ. (ἢν. 404, απ 
Τυβαηαον ΑἰΠθη85 οορ᾿ββοί, δίατιθ 
ΘΧΒα]65 ἴῃ ραίνγίατη γοαϊγθηΐ (ν]Ἱὰ. 
Χρη, ΗβΙ], 11 2,.28), 564 ἃ. ΟἾγ. 
405 υἱσίηϊα ὑΥ ΔΉΠΟΥ ΠῚ ̓ ΤηΘΥΪῸ 
ΘΧίΘη10, δὲ απ Δτοποηίθ Επὶι- 
ΟἸΙ46. ᾿πηρτπίία5 ΟΠ ΠῚ ΘΟΓΙΙΙΠΊ, 
απᾶθ ἴῃ ΤῈ ΠῚ ῬῈὈ]ἰσατη ρδοοαία 
οββθηΐ, 80 Αὐπθηϊθηβίπση ΡΟΡΊ]Ο 
6556. ἀδθογϑίᾷ ; γϑᾶϊββθ δχ᾿βιπηδῃ- 
ἀτι5 ν᾽ ἀδέπν. ΑἸτθυ ΠῚ ἰατηθη, ατϊᾷ 
Β᾽ Π ΘΠ] αΥἷβ γορσαῖϊο ΟΘΠΟΌΙ οΟΥη- 
ΤῊ ΠΟΥ ἃ 1}, ΤηΪητι5. ὈΥΟΡΔΌΙ]6 οϑβύ. 
Οὐ. Βοβοῆ. ρΡ. 101, 56 βέϊδπι {Π|- 
τἱοῃ. ὅση, Ρ. 186 54ᾳ. Ροββε ΤΠ- 
ογαϊάθηι, εἰβὶ σ᾽σῖπηεὶ ΔηΠ05 ἐχ- 
5 α55οί, ἃ, 404 γϑαΐββθ δαὶ βεϊπηαυὶ 
ΠΌΡΟΥ ἄἀοσοῦθ Ξἰπᾶτῖε ΟἸαββθη 
Ρναϑῖ, ρ, ΧΧΠ, - Κιμωνίοις 



ΧΧΙ ΜΑΡΚΕΛΔΛΙΝΟΥ͂ 

9 με) Ἵ ’ Ἵ ᾿ 

οὐχ ὧν “ἔτυχεν οὔτε στήλης οὔτε ἐπιγράμματος, 
ἣ τῷ τάφῳ προσκειμένῃ τοῦ συγγραφέως μηνύει 
τοὔνομα. ἀλλὰ ϑῆλον, 
φεύγουσιν, 
τριὸς ἐν τοῖς ἄρχουσιν. 

ὅτι κάϑοδος ἐδόϑη τοῖς 
ὡς καὶ Φιλόχορος λέγει καὶ 4ημή- 

ἐγὼ δὲ Ζώπυρον ληρεῖν 
νομίζω λέγοντα τοῦτον ἐν Θράχῃ τετελευτηκέναι. 
χἂν ᾿ἀληϑεύειν νομίξῃ Κράτιππος αὐτόν. τὸ ὁ᾽ 

ἐν ᾿Ιταλίᾳ Τίμαιον αὐτὸν καὶ ἄλλους λέγειν κεῖ- 

μνήμασι. Οἱ. 8.11.. Φιλό- 
χορος. ν9.8 61}. ἴῃ ΠνῸὺ 46 Ανόποι- 
Εἰ α5,.. .«.. ἀπο Ορῖϊθ Ῥδγ5. οὐδ 
οοπιηϊθηϊανίογαπι ἀθ6 Αἰοδ, πὲ οχὶ- 

βύϊτηδιί Ὑ ο5511ι5 ἀ6 Ηϊϑι. ὅτ, 1. 1 ο. 
18... ΗΚ. ,,Ἐπὶν δαίοη ῬΉΙΟ- 
οον5. 6Χ Αἰοχαπανίηλθ δρίαεϊβ 
βουϊρίουῖ θη, Εγαιοβίῃθηὶ α αἰ 6 η} 
ἀΘατ 15, ΤπἴηΟΥ τα θη ἡδίιι. Εἶτι5 
Ατοα ΧΥΤ ΠΠρυῚ5. ἀδαῖο ἃά Αἡ- 
(ἰοῦ! ϑεοῦ ἰοπιρονὰ ρουτπο- 
Ῥηΐ. “ἢ ΠΕ Εν ἄς Τομί, ΡΙαι. 
ΟΕ ἀτοδάδοϊς: "1. ἃ: 11 Ὁ. 99 86. 
»Μ06}}. Ηἶβι. Ἴ; ἔναρσιη, ρ. 402.“ 
ΧΜΕΒΤΡΗΜ. --Δημή τροιος. 
»» Θ᾽ θευ ̓ πὶ ἐν τῇ τῶν ἀρχόν- 
τῶν ἀναγραφῇ 015 οἰίαι δ᾽οσ θη 65 
Τιαϑυίῖ5 ἴῃ να ΤΊ 5., τἄδο αὐ 
γλϊλιἢ δ᾽0 οἷτσ ΠῚ ΠΙΘΙΪ ΠΪ556 ἴἢ 
᾿θγονιπι Π πο νυ σαία! θ᾽ 0, 461 
οοπίθχιῖ, {|). Κ 5Β6ρη). 81. “ἩΠῸ 5. 
Εβι Ῥομηιθίνιιι5 ῬΠαδΙθύθιιβ. Ὑιά, 
ατγοάάροῖϊς. 1. ἃ. οὐ Μι6}}1, ΕὙαρ. 
ἢἶδι. ΠῚ ρ.562. 

8.38. ἐγὼ δὲ... τετελευ- 
τηπέναι. ἴὰ [5 αἰϊααϊὰ ἀδρτα- 
ψαίη] 6558 6Χχ ἃ. 82, τὶ Ὀιάγ- 
πλὰπὶ ΟΡ ΥΤΟ εἴχιηι παϊγανὶῦ οοπ- 
το πα 1556 ΤΠιιον ἀϊά θαι ΑΘ] θη 185 νῖο- 
Ἰρηΐα πιοῦίθ ΡΘυ 586, 6 }}ΠΠ} 6 Ἰητ185. 

Νο5 ἰρίειν ἐν (τῇ) ᾿ἀττικῇ Ἴορϑη- 
ἄππι οοπίδοϊηιιβ. Οὐ λέγοντα 
80. 1 πλάϊ ἀναι.; οἱ, ἐὰπΊθη 
Κιιορ. Ψι, Τῆυο. Ρ. ὅθ ἃάῃ. ὃ οἱ 
δά. ΡΙΌΧ. ἰΐθηι δά, δὰ 8, 82. --- 
Κράτιππος. ,.,. 5 ΤΊ ον αἰαὶ δὸ- 
πα} 15, 4αἰ ἐοβίο Ὀιοηγβὶο Πδ]ῖο, 
ἴῃ ἰπᾶαϊοῖο ἐδ ΤΊ ον αἰ 15. Πἰβέονϊα 
[Ρ. 847 οἵ. ΡΙαι, ἀθ ἴον. Ααθη, 
9. 1] οα, πᾶ ἃ ΤΙπογ ἀϊ 46 Ομ 588 
οΥ̓δηΐ, δου ρ115. ΟΡ ΘΧιιβ οί, 

ΗΚ. Τα Ζοργειβ αποαῖ, 
αἶα Παυγαῖο ἃ Οναίρρο οθμ- 
Ῥτοθαία 6556 ἀἰοῖίαν, ΤΠπιογ ἀἰά 15 
ἀοατα} 5. νἱἀθαιαρ, απο οὖ ΠῸ5 
Οἰΐπη δια αϊτηι85. δὲ Κυύαθρον 1. ἃ, 
Ρ- ὅ8 54ᾳ. Ατῴ, πράτ Ζοργτο Βγυ- 
φαητῖο [ἀ6 πο οἵ. δάη, 8. 853] ἀπ- 
ἐϊᾳαϊοιυ ποῦα5. δέ αὐ βα ᾶπ, Π6 6116 
νῖνοβ βουϊρίουνοβ ἰδιιάατ δηχατὶ 
5οΙθθαηῦ. Οὐϊὰ οὐρὸ ὃ δὴ σου - 
Ρίμπι ἀϊοθηλιβ ποῖπὸπ Κραάτιπ- 
πος ... 8ῃ σοπίον πὶ Ραίαθὶ- 
ππῖι5. Ἰοου το 6 πὶ ΔΙΑ Ρ ΘΠ ηὶ ἄἀλη- 
ϑεύειν νομίξειν ρτο τὸ αὐτὸ λέ- 
γϑιν ἢ πὶ τῆδ]6 διιπὶ οθρίββο Ὠιάγ- 
γητιπὶ,. «αἰ ἩΪΠ1] πἰδὶ ᾿άθην αἴπυ- 
τηᾶβ8θ6. Οταϊρριαι ἰἐνδαϊάουῖϊ ὃ “ἢ 
ΘΒ ΑΟ. Τὰ δϑίαίο Οὐδερρὶ ροίῖββο 
οΥγαν 6 Ναν οο  Ππτπὶ οθηβοῦ Κατα, 
Ι. ἀ, ρ. δ7, ουἱϊ ββθηίεαν Μιι}}. 
Εναρτη. ἢἰβί. Πρ. 78. ,,Ὑ δυτηι 
Ποο ατιοαῖιθ ΠομλΪη 6 ἤθο ΡΟΡΡΟΠΪ5 
πο ανδπουε οοπἰθοίιγα [ἴῃ 5πιρε- 
ὙἹ ον 115] ρυοθανΐ ροίοβί, ατπὶα βδὶο 
Μαγοθ ἴπτι5. δὲ ρυοθανῦοῦ. ΖΔοργιὶ 
γί Οἤ θτὴ 8.83 οχίν, ἰἀθηναιθ 8. 88 
ἱπηρυοθανοί, Τά θηὶ 5Βθηβουιηΐ Π 8} 1- 
πιᾶπι). Ἠδγοᾶοι, Ρ. 316 δάη. οἱ 
14. 1 ν. ΟΧΧΧΝ πάη. 8. Μι|δὶ 
51:0 Ζοργυὶ ποηλῖπθ Ἁ] 60 ἰθθῸ 
(8. 38) αἰϊα ἃ ποπιοη αποἀοιηαιιδ 
Ἰαίθυα νϊάθειν,. “Κ ΑΟΈ,, Αὐ Ζο- 
ΡΥ ᾿ Ομλ6Π. ΘΟΥ ΙΙΡ ἐτπιπὶ 6556. ΑἸΠΠῚ 
νἱχ ΡΥ ΑΙ 16 δἰέ, Κράτιππος 46- 
Ῥυαναίαπι ρΡτίδί ᾿Μεῖδν, ατἰὶ Ἕρ- 
μιππος οοννϊοὶς ἂθ Απίοο, οἵ. 6. 
ΑἸο.0,18.02, 345,“ ΜΕΒΤΕΗΙΝ. 
Μεῖοθιῖ οοπὶθοιαναμι ὑθοθρὶξ Βἰέτου, 
6 ΠονταῖρΡο οἵ, δάμ. 8. 18. 
ἐν ᾿Ιταλίᾳ Τίμανον. ΟἿ, 
ὃ: 90: Ργδοίονυ Δτίφδηι, ΤὨνΔΟἰ Δ ΠῚ, 
[{ΠἸὰπὶ οὐϊα τὶ ΑΙ ΘΟΙ Ια ΘΠ Θ ΗΟ ἃ - 

ἀν χονου, 

39 



384 σϑαι μὴ καὶ σφόδρα καταγέλαστον ἧ. 

8 

ΒΙΟΣ ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ͂. ΧΧΙ 

λέγεται 
δ᾽ αὐτὸν τὸ εἶδος γεγονέναι σύννουν μὲν τὸ πρόσ- 
ὥπον, τὴν δὲ κεφαλὴν καὶ τὰς τρίχας εἰς “ὀξὺ 
πεφυκυίας, τήν. τε λοιπὴν ἕξιν προσπεφυκέναι τῇ 
συγγραφῇ. παύσασϑαι δὲ τὸν βίον ὑπὲρ τὰ πεν- 
τήχοντα ἔτη, μὴ πληρώσαντα τῆς συγγραφῆς τὴν 
προϑεσμίαν. 

εἰς μὲν τὴν οἰχονομίαν 
εἰς τὸ μεγαλοφυὲς καὶ 

τὰ; Π8Πὶ ΑΡΟΙΙ ον ἴῃ ΟΠτοπίο. 
ἀρυᾶ Βίορῃ. ΒγΖ. ν. Παρπάρων 
ῬδΡράγομα Αθοαθ ορρίάο ΤποΥ- 
αἰάδπι που 1Πὶ 6558 Παργαί. 564 
ππὰ 6 ΠΟ ΘΥΤΟΥ ΟΥα5 νἱἀθαίαγ, ἀ6 
60 νἱά. 56:41 6γ. δριὰ Κυιθο, ἀ6 
ψῖ. Τῆπο. Ρ. ὅ8, 5ἰσαὶέ ἀθ οπληΐ 
ας ααδοδβίϊοπο ΒοβοΠ. 1. ἀ. Ρ. 104 
544. --- μή, ἷ. 6. ΥΘΥΘΟΥ, Π6, 
ὨΘ50Ϊ0, 8. 

8. 834, λέγεται οεἰ. 6 να]ίὰ 
δία. ΟΠἹηΐ ΟΟΥΡΟΥΪβ5 παδίία ΤΠὰ- 
ὉΥ Ια 5 οἵ, Π ο50}..1. 4. 0. 10654.. πὶ 
αἸοΙταν δὐϊατη ἀ θ᾽ ̓Ἰτηοῖπ 6 οἰτβ5 51- 
Ῥουβαα ἴῃ {π5ἴη. τη γη1. --- προσ- 
πεφυκέναι. Ῥοίοβίηθ νϑ]6γὸ 
ηαίατα οΘοΟηοηϊΘη θη ἔπ18 - 
586, δὴ ἔαϊΐ οἰτη προσεοικέναι 9 
7)ε πίθου αίθ οἰπ5. ΠΟῚ ἀπθῖξαι 
Ἄ 410. ἴῃ ΘΈΘρΡΙΙ. ΤΊΙ68. - ὑπὲρ 
τὰ πεντήκοντα ἔτη. ,.Ν}ε- 
Υἰ 51 1116 οϑὲ ΤΊμιου αἰ ἄθυὴ ΕἸ τὰ 56χἃ- 
Θαβίηγαπι [οὐ ἔθ δὰ βερίπαροϑὶ- 
ΤΠ} ΔΠΠΙΠ ν᾽ α. ΡτΟα τ ΧἾ556, 
απππὶ ἰοϑίθ [ῬδιηΡ 1 ἀτᾶθοδ, 
απλ6 ΝοΡγοηἶβ ἐθιηρουῖθι5 ἴῃ Δ6- 
συρίο υἱχὶί, ἀρ 6]. 1. ΧΥ. 
ο. 38. ἰπἰο 61} ΡϑΙοροππθβίδοὶ 
αὐϑαναρίηΐα Δ ΠΠ05 Ππϑίι5. ἔμϊ556 
νἱἀδαίαν, αἰαπθ, αὐ ἰηΐτα [8. 4, 
ἈΌῚ οὗ, δά. Μαγοθ! ηπ5., οδἱθυῖς 

- Ῥοβὺ ῬεΙοροπ πο βίϑοτιηι Ὀ6]} πῃ 
Βηΐταπι.“. ΗΤΙ 5, Ργὸ ΠΕ ΠπΟ. 
τα ἰοαϊταγ ἑβδομήκοντα Ιοσ μά τη 
6588 “ποπΌ σοπἰϊοϊπηΐ, δοάνε!- 
15 οἸἱπὶ π΄. Οοπίτα ῬΑΠΙΡΗ Δ πὶ 
ἀἰβραυίαν!ε Κσπορσον, ὙΙῖ. Τῆπο. Ρ. 
ἴ 3644., 406Π] ΤΘίθ! 6 γα δια ππϑυτηί 
(0611. οἱ ιικ. 46 Τπυο. Οἵ, 
ΒοΒοῆ, 1, ἃ. ρΡ. 86 54ᾳ. ΟἸ485. 

ζηλωτὴς δὲ γέγονεν ὁ Θουχυϑίδης 
Ὁμήρου, Πινδάρου δὲ 
ὑψηλὸν τοῦ χαρακτῆρος, 

Ρτδθῖ. ρ. ΧΠῚ οὐ δάη. δὰ Τῇυο. 
Ν 26. τπδπ ἀἷπ οοπἔδοίο θ6 110 
ῬοΙορ Ομ πθβίᾷθο βαρογβίαβ ποῦ, 
Ῥᾶγαπι σοηϑίαί. ΝΌΠ τ {γ8 ἈΠ ΠΙΙΠῚ 
402 δυπῃ νἱχὶββα 1, θίγοηπἶπ5 μαίας 
ἀρυὰ Ὀιά. Ρ. ΧΧ, Ογίθ δηία 
ἴθυγᾶθ τηοίππηι δ ηπὶ 400 ἀπί ἃπηϊ 
8596 ἃ. ΟἾν. π, νἱἀθίι τηοτγίτα5 
6556. Οὗ. Βόβοη. ρ. 102 544. εἱ 
δάη. δᾶ ΤΙπιογά. 1π 116 9: 
Γεγονότα ροϑβὶ ἔτη ἁπιάδοιον ἴη- 
τογροϑιιῖῖ ΒΙίου. --- μὴ πληρώ- 
σαντα... τὴν προϑεσμίαν. 

- Τοίιπι οπὶπι Ὀ6ΙΠαπὶ ῬεΙΟΡ. τἰϑατ6 
Δα δνθυβιιπὶ ΑἰΠΘηϊθηβίατη ἱπηρ6- 
γα δὲ οαρίοβ ἰοῃΡῸΒ ΤΠΌΓΟ5 οἱ 
ΡΙγαθοΐιπι οοπβου θ δ δ ΘΟ ΒΕ ιθν αἵ, 
οὗ ΚΝ 26; 564 ποὶ βυρϑειίζονιε, ἀ6 
60 οἵ, 8. 46 οὲ Αποῃ, 8. ὅ. 

8. 8ὅ. ξηλωτὴς δέ εεἰ. Οἵ. 
56}0]. ΤΊπιο. 1. ΤΥ οχίν. (ΤῆποΥ - 
αἸάδθπι οαπὶ Ρ]αίοπο ἰπίθυ ἰπηϊίδίο - 
ΓῈ5 ΠοΙΉΟΥΪ 6556. γϑἰαίαπη ἃ [0 - 
Θἴπο 510], 14. Θιοηγβῖο Ηδϊ. Αὐί, 
γηθί. Π 2. βιιρτὰ αἰχίπηιβ ; δοοο- 
ἀππὶ ἀθ 'ῬΠον ἀϊ4ἀ6 ἰοβιϊηηοηὶα 
Ῥβϑιαορ! αν οῃὶ 1... οηι. 2 ο. 72 
οἱ Μδγοο πὶ 8. 8ὅ. 87.“ ΒΕΈΝΟΕΒ. 
Ὀιββουί. οι. ΤΡ. 148. ϑοα οἵ. εα. 
πιαὶ. 1 Ρ. 28. ἘΞΙΞΣῈ δ οἰ- 
κονομέαν Ὁμήρου. ἢοο 
ταϊγι πὶ ̓ παἸοϊ πη οϑί, ααπτη αἰνον- 
5 5518 δἰΐ ἀοβουίρίϊο ΟΑΥΓΊΪΠ ΠῚ 
Ἡουπϑυϊ σου πὶ οἱ Πἰβέονϊαθ ΤμποΥ - 
ἀἰάραθ. Ῥαϊιϊο τρϑοίϊϊὰβ 8. 81 ἴῃ 
4115 φαδουϊέαν ἰγηϊίατϊο ΗΟ δ. 
51 111 βίδίποηα8, --- ΠΠῚ νδάρου 

χαρακτῆρος. ϑὈΠ τη τατὶ 
ἀυΐᾶόπι βίπαοῖ, οἵ, 8. 89, 56α Ριη- 
ἀδγιιη δἃ ἰῃ γ6 ΠΟὴ 681 1π}} {8 {{|8.. τ 



ΧΧΙΝ ΜΑΡΚΒΛΛΙΝΟΥ͂ 

ἀσαφῶς δὲ λέγων ἀνὴρ ἐπίτηδες, ἵνα ἡ πᾶσιν 
εἴη βατός, μηδὲ εὐτελὴς “φαίνηται παντὶ τῷ βου- 
λοιένῳ νοούμενος εὐχερῶς, ἀλλὰ τοῖς λίαν σο- 

φοῖς δοκχιμαζόμενος παρὰ τούτοις ϑαυμάξηται" 
ὁ γὰρ τοῖς ἀρίστοις ἐπαινούμενος καὶ κεκριμέ- 
νην δόξαν λαβὼν ᾿ἀνάγραπτον εἰς τὸν ἔπειτα 
χρόνον κέκτηται τὴν τιμήν, 
ἐξαλειφϑῆναι τοῖς ἐπικρίνουσιν. 

9 

οὐ κινδυνεύουσαν 

ἐξήλωσε δὲ ἐπ᾽ ὁ- 
λίγον, ὧς φησιν ἄντυλλος, καὶ τὰς Γοργίου 
τοῦ 

»" 5 ἢ 

τῶν ὀνομάτων, 

, ’ 

“εοντίνου παρισώσεις καὶ 
9 7 .} 

εὐδοκιιουσας κατ 

᾿ 9 ΄ 

τας ἀντιθέσεις 

τ ὦ , , -»Ὕ παρὰ τοῖς Ἕλλησι, καὶ μέντοι καὶ ΤΠΙροδίχου τοῦ 

ἀσαφῶς ΥΩ Ὲ ἐπίτηδες. 
λέγειν ἀνὴρ (νεὶ ἁνὴρ) ἐπιτη- 
δεύει οοπίϊοῖν ται... απδ Πα 8 Πη 
ἴρ56. ἰβφύθίι Ῥαν οἱ ρ τιπὶ [Ογίαββο 
δα γέγονεν τοΐουτὶ ρ0558; 5[η τηΐ- 
Πτι5, βυΐποιι λέγει ρῖὸ λέγων. 
9 06. ΤΠαον αἰ α1βΒ οὐβουναίθ ἴῃ 
ΘΟΠοΙοηἶθιι5 παθεῖν ΟἼσθυο. θαμ- 
4116. ΤΘΥΊΙΠ ΟΟΤΉ ΡΥΘΒΒΊ ΟἿ δ ἀβου! θῖν 
[πὶ Βυυΐύ. 7, 29 οἵ, Οταί. 97; ἤδπὶ 
ψΘΥΟΥῚΠῚ ῬΓΟΡΘ ΠῸΠΊΘυ ἢ 5θηΐθη- 
{Ἰαυατη. ΠτιΠ]6 ̓Ὸ ΘΟηΒθοπίτ5 οδὺ [58- 
παπᾶ πηι οἰ βάθη ἀἰϊοίατη ἀθ Οτναΐ, 
ΤΙ 18]. Ουΐη δεΐατη ἰπ Τμτιον 4148 
ΟὈΒοινα5. ἃ νϑυ 8 ρυουθηϊ, πί 
γ6 1 1Π|8ἃ ἱπαϊοδης ΘιοηΥ511 ΗΔ].: 
εὐαρίϑα τοι γάρ τινές εἶσιν οἵ 
πάντα τὰ Θουκυδίδου συμβα- 
λεῖν δυνάμενοι, καὶ οὐδ᾽ οὗτοι 
χωρὶς ἐξηγήσεως γραμματικῆς 
ἔνιοι.“ ἩΠΌΒ. 6 οὐβουν δία 
ΤΊπιον 115. οὐ Ὀιοηγϑίτιβ 586 06 
ατιοβίπ8 οϑί, οὐ ΠΠ ποπηπ}}1}, ατιοὰ 
ατιο ἵπνὸ Γδοουῖπ!, ΘΧΔΠΪ ΠΥ Π}1ι5 
ἴῃ δα, τηαὶ. 11 ρΡ. 248 544. οἱ ἀ6 
ἢἶξι. Ὑππιο, σομητηρηΐ, Ρ. 68 564. 
Οδύονη οἵ, ἰηἔνα 8. ὅ0. Ἐχ 5 
πίοι ΜΑΓΟΟΠΠΐ νου 5 ΠΙΔοίι5 
(Ρνοῖθο. Ρ. ΧΧΝῚ ΤΙμπιονγ ἀἸ ἀ 61, 
αὖ να] σο ἰθοίουπ δα ϊτιπι ΠΟΥΙΙΠῚ 
ΠΡ οντιπ ἱπίθνο  πἀθυοί, πὸ, δὶ ρο- 
Ῥαϊανῖβ ἰδοία οβϑοί πᾶθὸ ᾿ιἰβίουϊα, 
γΟΧαυθίαῦ, σοηϑαϊο οΟὈβοαν αὶ 
βία τ15856 ΘΧ᾿ ΒΕ ππ Δ Πα τιηὶ 6556 ΠΊΔ]6 
ΘΟ], -- ἔνα μὴ. .βατός. 
τ ϑατηρία Βηΐ ΟΧ ορίρν ἈΠΙΠΊαίΘ ἴῃ 
ΤΙιαον αἰ άοπι (Απαὰ], Βσυιποῖ, ἐν ΤΠ 

Ρ- 266), οπἰα8 Πιθχδτμθινὶ ΔΙ του 5 
Ἰπἰ πὶ οϑί: εἰμὴ γὰρ οὐ πάν- 
τεσσι βατός.". ΟΒΑΌ, Ἐπὺ Ἀπι}. 
ΡᾺ]. ΙΧ ὅ88. -- εἴη φαί- 
νηται. Μαυίαιϊο τγτ ρον βἰηηῖ- 
115 δϑί οἷ, σαῖτβ5 ΘΧ οΡ]ὰ τθρϑνῖ πη-- 
τὰν Τῆι, ΠΙ|, 29. ΝΙ 96, υὖἱἹ᾽ νἱα-: 
δάη, -- τοὶς λίαν σοφοῖς 

.«ϑαυμάξηται. ΘΟ θι5 5ουῖ- 
ῥβεηι, ΤΟΥ 65. ἴ0858 ΒΙρηϊΠοας 
Τ92..ψἅΣς 

8. 86. Ἄντυλλος. Οὗ, δάῃ. 
8.22, -- Ἀ Τοργίου. ,.Μυϊίαηι 
πυϊο πα χὶτηὶ ααἰᾳιθ νἱνὶ αὶ Ροβί- 
ρα 560} ϑυηΐ, ἀσθπουαμ; πδην 
ΡΠ] οϑίναίιβ ἴῃ Εἰ ρ᾽βι, αἰτ, ΟὐἸ ἴα 5 
ἂς ὙΠιιον 465 δοσθρίμππι {ΠῚ τ ΐθ- 
γὰηΐ οὐαί! οπἷἶβ σϑητι5, απο ῬΠ]]Ο- 
βίγανιβ [Εἰ ρῖϑι, δα Τα! αηὶ πο. Ρ- 
919] σαι μεγαλόγνωμον καὶ 
τὴν ὀφρῦν... Νιὰ. γοβ5. ἄθ 
ἩΠρίονϊοθ5 ταί. οἱ σοηβίϊ. ον 10,“ ἢ 
ΗΠΌΡ, θ6 Τηπον αἴ 415. Ἰπηϊϑτ] 0 ὴ 6 
ἀονοῖδο οἵ, 8. 61 οἱ οα. πιαὶ. 1 1 
Ῥ. 286 54. ΒΟΚΕ. ἀ6 500} 151σαυ τη} 
Αὐτίπιπὶ ν  βυ] 6115. ἀρηα ΤΊπιο, Ὁ. 35 
546., ἀρ (οὐσίαο σοηθυο αἰοθηαὶ 
ΜαοΙ. Ηϊϑι. Ἰτον. αἰ. ΤΠ Ρ- 820 54. 
-- παρισώσεις καὶ τὰς ἀν- 
τιϑέσεις τῶν ὄνοι. Ἠδυιην 
ἢ ρα 1 ΘΧΘΗΊΡΙα νἱάθ ἴῃ οᾶ, 
παῖ, 1. ἃ, ». 200 54. οἱ ἀδ Τι͵51. 
ΤΊιῖο, ΘΟπθηΐ, Ὁ. 74. ΒΕΚΙ,, 1, ἃ. 
Ρ. 80 564. Οὗ. ΜΈΕΙΙ. 1, ἃ, Ῥ.., 866, 
-- εὐδοκιμούσας ον 
λησι. Οἵ, Βοβοῖ. 1, ἃ. Ρ. 888 56. 
-- Προδίκου. Ἠπύίπ5 ποιϊββίηνὶ 

Ἔλ-' 

86 

ἐχεῖνο καιροῦ 
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ΒΙΟΣ ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ͂. ΧΧν 

Κείου τὴν ἐπὶ τοῖς ὀνόμασιν ἀκριβολογίαν. μά- 
λιστα δὲ πάντων, ὅπερ εἴπομεν, ἐζήλωσεν Ὅμη- 
ρον καὶ τῆς περὶ τὰ ὀνόματα ἐκλογῆς, καὶ τῆς 
περὶ τὴν συνϑεσιν ἀκριβείας, τῆς τὲ ἰσχύος τῆς 
κατὰ τὴν ἑρμηνείαν, καὶ τοῦ κάλλους καὶ τοῦ 
τάχους. τῶν δὲ πρὸ αὐτοῦ συγγραφέων τὲ καὶ 
ἱστορικῶν ἀψύχους ὥσπερ εἰσαγόντων τὰς συγ- 
γραφάς, καὶ ψιλῇ «ὐνῃ χρησαμένων διὰ παντὸς 
διηγήσει, προσώποις δὲ οὐ περιϑέντων λόγους 
τινάς, οὐδὲ ποιησάντων δημηγορίας, ἀλλ᾽ Ἡροδότου 
μὲν ἐπιχειρήσαντος, οὐ «ὴν ἐξισχύσαντος, (δι ὀλίγων 
γὰρ ἐποίησε λόγων ὡς προσωποποιίας μᾶλλον ἥπερ 
ϑημηγορίας), μόνος ὃ συγγραφεὺς ἐξεῦρέ τε δημη- 
γορίας καὶ τελείως ἐποίησε μετὰ κεφαλαίων χαὶ 
διαιρέσεως, “ὥστε καὶ στάσει ὑποπίπτειν τὰς δη- 

 ΒΘαππηίαΓ. 
᾿ χοὺς οομϊϊοῖς Κυιιορ᾽. Οονίθ ὥσπερ 
ΟΠ ἀψύχους ΘΟΠΙΆΘΓΘΡΘ πιδπἰβο- 
 Β5[8ΠῚ 658. »»ἀψύχους συγγραφάς 
 ΔΡΡΕΙαί γι! ἃ ἢ πἃ ΟαΥ ἢ 65 

«ηγορίας" 
5ΟΡ ἰδία ἀϊοίϊ οι οπι ΤἬπΠΟΥ ἀἸ 46 ΠῚ 

Ἰηλϊ ταί τ 6556. δἰΐατῃ 5010]. δὰ 1]. 
ΤΥ οχίν. αἰβυτηδί. Ργοαϊοὶ ἴῃ νοοᾶ- 
ὈῈ}15 ἀἰβοθυπ θη β πἰμηΐϊα αἰ] ρθη - 
τα ποιϊββὶ πὰ δδϑύ 6χ Ρ]ίοηΐβ Ρτο- 
ἰὰρονα ΔΙ 1ἰ5απ6 βουὶριῖϊβ, 46 Τηα- 
ογαϊαϊθ ἀΠΠἸσ θη τα βίμλ}}} οἵ, δα, 
ταδὶ. ΡιῸ]. 1 φ. 384 βᾳᾳ. οἱ 46 
ἶϑε. Το. οοτημηθηΐί. Ρ. 64. ΑΔά. 
Ξρθηρ, Σιυναγωγὴ τεχνῶν ρΡ. 58. 
Βοῖκῖ. 1. ἃ. Ρ. 41 5ᾳ4ᾳ. ΜΈ]. 1. ἃ, 
Ῥ. 581 εἰ 962. 
Ὁ 91: ὅπερ εἴπομεν. 8. 8ὅ 

αὐὶ νἱὰ, -- τοῦ τάχους. Ἐϑι τὸ 
τάχος τῆς σημασίας, βῖνϑ Ὀνδνῖ- 

(85 ατπδοᾶδπι. Οἵ, 8. ὅ1 εἱ Ῥίοῃ. 
Ηλ]. Ρ. 718. νἱχ τϑοίθ Ὄχ ρ]ϊοαίαν 
ἃ ΒοΒοΠοτο Ρ. 337. ζηλοῦν 
τινά τινος πξιεσι οἰἰαπι 80- 

Ε ῬΠΟΟΙοτη οἱ ἔοτίαββο ᾿5οογδίοπι ἃρ- 
Ῥᾶγεί ὃχ ϑίθρι. ΤΊ]. 
δ. 88. εἰσαγόντων. Μαϊο 

εἰσαγαγόντων ΡΙΟΡίεΡ θᾶ, ατᾶθ 
Απίοα ὥσπερ ἀψύ- 

Πἰβιουϊᾶβ ἴπ ἀτΐ]τι5 ΠῚ, πὶ ἀρτᾶ 
Τίπιο,, οταιϊοηϊθιι5. γ65 ρϑβίδο ἀἰ- 
Βιἰποΐδο βἰηΐ, 568 απδε ψιλὴν διή- 

ὅπερ ἐστὶ λόγων τελείων εἰκών. τριῶν 

γησιν παθθαηί.“Κ ΕΗ ΝΕΒΊΤ. Τιοχ. 
γΠοι. --  -Ἡροδότου οεἰ. θὲ Ηε- 
γοᾶοί ογαιιοηῖθιιβ νἱ ἃ. Οὐθαζθυ, 
Ασι, Βίβιου. Ρ. 165 εὐ Βοβοῆ. Ἰ. ἃ. 
Ρ. 172 54. - δημηγορέας. 6 
ΤΟΥ α1415. οοποϊοηϊθι5 οἵ. Ἠοὶ- 
τηδηῃὶ ἀθ ΤΊ ον αἰ 18. οὐαί οηἶθι5 
αἰββουίδίϊο ΒθΡο]. 1853, Μοαϊίδιίϊο- 
Π65 οΥὐἸτἰσαθ ἀθ οὐαί! οπἶθιι5 ΤΠπιον - 
αἸά 615 βουϊρίδε ἃ 1. ἃ. Ρίαι. Οιιθά- 
Τὴ}. οὐ Τιῖρβ. 1886, Τιδηρυθαίου 
»» ΝΠ ΟΥ̓ΑΙΙΟΠ65 ΤΠπογαϊάθδο τὸ- 
ψοῖὰ πϑθϊίαθ 5ἰπίϑς (}]. 1858. 
Ααἀᾷ. ἀ6. Πἰδβίον, "Ὑππογα, οοπι- 
τηδηΐ, ἢ. 38 54ᾳ. εὐ 56}. 1. ἃ. Ρ. 
1445η4.. ΡΥδοίου ΠΠΌΓῸΒ ΡΘΠΘΓΆ]68, 
νοὶ ἈΥ̓ΔοΠβτημιῃ, » Ἐπῦσ αν! εἰ- 
ΠΘΡ ΤΠΘονϊ ἀοὺ (ββοῃιοῃίθ Ὁ, 
18ὅβαᾳ. ΜΙ]. Ι, 4, ΠΡ. 888 Ξααᾳ. 
-- ὥΘστεκαὶ .-. ὑποπίπτειν, 

αὖ οὐ δα οοΥίππηι οδτι58 6 5.8- 
ατη το Τὶ ρΡοΒβ[ηί. σῇ, 
ἄταιι., απὶ 46 ὑποπίπτειν οοηΐονὶ 
8. 41. 42, 5θοἀ ἔγιιβίγα δηΐθα 50}}- 
οἷαι γουθα κεφαλαίων καὶ διαι- 
ρέσεως, ἰ. 6. οαρ ΤτἰΡὰ5 δὲ 
(ᾳι δ 6 ἰϊβ5 αἰεἰίαν, 6χΧ 115 οἷ- 
ΓΙοϊ ΓΤ " 1 π8ἰ84}) ρδυίτεϊ ἢ 6. 
.,».Ὧ6 στάσει ὀΧροβιῖε Οὐἰ ΠΕ Πα πιι5 
ΠῚ ὁ 8.1--22.“ ἘΠΤΎ. ΟΓ, Ἐνηθβί, 
1,6 χ. ἰθοῃπο]. --- ὅπερ. θὲ πεοὰ- 



ΧΧΥΙ ΜΑΡΚΕΛΛΙΟΝῪ 

δὲ ὄντων χαφαχτήρων φραστικῶν, ὑψηλοῦ, ἰσχνοῦ, 
μέσου, παρεὶς τοὺς ἄλλους ἐξήλωσε τὸν ὑψηλόν, ὡς 
ὄντα τῇ φύσει πρόσφορον τῇ οἰκείᾳ καὶ τῷ με- 

᾿γέϑει πρέποντα τοῦ τοσούτου πολέμου" ὧν γὰρ 
αἱ πράξεις μεγάλαι, καὶ τὸν περὶ αὐτῶν ἔπρεπε 
λόγον ἐοικέναι ταῖς πράξεσιν. ἵνα δὲ μηδὲ τοὺς 
ἄλλους ἀγνοῇς χαρακτῆραθ, ἴσϑι, ὅτι μέσῳ 
μὲν Ἡρόδοτος ἐχρήσατο, ὃς οὔτε ὑψηλός ἐστιν 
οὔτε ἐσχνός. ἰσχνῷ δὲ ὁ Ξενοφῶν. διά γε οὖν 
τὸ ὑψηλὸν ὁ Θουκυδίδης καὶ ποιητικαῖς πολλάκις 
ἐχρήσατο λέξεσι καὶ μεταφοραῖς τισι. περὶ δὲ πά- 
σὴ τῆς συγγραφῆς ἐτόλμησάν τινὲς ἀποφήνασϑαι, 

ὅτι αὐτὸ τὸ εἶδος τῆς συγγραφῆς οὐκ ἔστι ῥητο- 
ρικῆς, ἀλλὰ ποιητικῆς. καὶ ὅτι μὲν οὐχ ἔστι 
ποιητικῆς, δῆλον ἐξ ὧν οὐχ ὑποπίπτει μέτρῳ 
τινί. 
πεζὸς λόγος ῥητορικῆς 

{0 οἵ, δάη, δα Τῇαο, 1 88, ὅ. Οἰ- 
κεῖον ἰδταθι Ῥᾶα]0 Ροϑβύ ΡΓῸ εἰ- 
κών 5υθοίαθιίνο Ιορπα πὴ οοπὶθ- 
οἷὐ ατϑι. 

8.89. τὸν ὑψηλόν. ,,0}1:- 
ΤηΘ 8556 Τπιιον αἰ 6 ηὶ [αίθίαν 
ὈΙοηγβίαβ, δἴσδβαιθ οἰανϑοίονϊ 
ἀξίωμα εἰ ὄγκον ἀϑϑίσηδί Ηορυ- 
ΤὩΟΡΘΠ65: οἱ δαίθπι ογαν! αίθιῃ οἱ 
τηϑ  δϑιδιο ΠῚ Ραββί ἴθῦθ ΟΠΊΠ65 
οοποραπηί, “Κ Η ΤῸ 5. 1) 5}]1η)}- 
ἰαῖ6 ΤὭθοΥ ἀἰἀἰ5 Ὁ, 8. 88. 50. 51. 
ὅ8. 56. 89. οἀ. πιαὶ. ΓῚ Ρ. 294564. 
ἂς Πῖδι, Το. ΘΟ Πηθηΐ, Ρ. 87 544. 
--ὡς ὄντα πολέμου. Τουια 
οδυδ δὰ οΥὐδίϊοηθ5. Οὐ 551 }}1} 
ΒΡΘοίΔ 5 βϑαυϊίιν 8, 56 ἴῃ νου 5 
οἶμαι δέ οοι. 

8. 40. μέσω Ἡρόδοτος 
ἐχρήσατο. «Ἰἄδιι ραπο ἄθ 6 
θιοη, ἢδ]., αὶ ἴῃ ΠΡ 6}}0 ἀδ νοσιη 
Βί ποία γα Ἡδγοοιυπι τη θα ηὶ ὁΠ18- 
γΆΟΙΘΥ ΠῚ [561 6 Πι85 ἀϊοθη 17 σα η 
Ἠοιηθῦο ϑβθοιίηι ο556. βου δὶ." 
ἩΠῚ 5, ΟΥ̓, Βαθην, Ἡδγοάοί. ἐ. ΤΥ 
Ρ. 421. --- ἰσχνῷ . Ξενο- 

οἱ’ ἀϊβοῦίθ 6 οὸ Ὦϊοηῃ. 
ἴῃ ρνδθοθριὶϊβ ἀθ οὐδίϊοηθ 

φῶ ν. 
ΗΔ]. 

Ὁ ; ς 

εἰ δέ τις ἡμῖν ἀντείποι, ὅτι οὐ πάντως ὃ 
[χὰ - Ἧ 

ἐστιν. ὡσπερ οὐδὲ τὰ 

Ὠυρ 1411, οχίσθηἶβ ἔθγα σ θυ 5, “' 
ΗΠΌΒ. Οὗ ΔΝ εἶβικ, Θιβρείαι. (6 
ἴησθη. Χ ΘΠ ΟΡ. ἴῃ οἷα δα. Χ θη οΡ]. 
ΤΡ. ΤΥ̓Ὶ 5α4. 

8, 41. γὲ οὖν. Κνυρρον δ᾽ οὖν 
σΟΠΙ οἱ ὐ, 54 015 ΡΟ Ὀ.Π ἰοὺ Ροϑύ ἴη- 
ἐοΡροβιθοποηι. Οἵ, αάη. δὰ ΤΊπο. 
18, 4. --- ποιητικαῖς ... λέ- 
ξεσι. ,,Νιά6 [8. 62] Ὀιοπγδβίαπι 
ΗΔ]. ἀθ Ὑπτιον ἀἰαϊ5 Ἰάϊογηαίθ [ρ. 
το οὐ ᾿ωοηρίηιπι περὶ ὕψους 

40 οἱ 84.. ΗΠΌΒ, 564 οἴ, οἄ. 
ἀτν [1 γν. 282 8)4ᾳ. οὐ ἀθ Ἠϊϑί. 
Τμῖς, οοτητηθηί. Ὁ. 609 5464. Νοὸπ 
τὰ] Πομηθίυϊυ5., Θουκυδέδης 
μέντοι, ἱπαυῖι, κἂν λάβῃ παρὰ 
τῶν ποιητῶν (ἁυὶ τοῦ ποιητοῦ) 
τι, ἰδίως αὐτῷ χρώμενος ἴδιον 
τὸ ληφϑὲν ποιεῖ. 8. 118. --- με- 
ταφοραῖς τισι. Οορίίανῖι ἔον- 
ἴα 5586 ὧἀθ θχθιηρ δ, φυαῖϊα 5ιη ΨῚ 
18, 4. 86, 1. Οὗ, ἀκ ἰδέ, ΤΊο. 
οοΙηπηθηΐ. Ρ. 78, --- ἀλλὰ ποιη- 
τικῆ ς. )6 σομϊπποίίοηθ ἰβίουϊδ 8 
οὐ Ῥοθβὶβ ἃριιὰ νϑίθυββ οἵ. 1 ἃ. ῥ. 
11 οὐ Ὁ]νυὶο. Ηἰβιουϊορυ. δηΐ Ὁ. 801; 
564 ἃρυὰ Τπιογαϊάοιι, ἤδθο οοῃ- 
ἰπποιῖο οχίρι οϑί, τ ὥσπερ. 

40 

41 
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Πλάτωνος συγγράμματα, οὐδὲ τὰ ἰατρικά, λέγο-- 
μεν, ὅτι ἀλλ᾽ ὴ συγγραφὴ κεφαλαίοις διαιρεῖται 
καὶ ἐπὶ εἶδος ἀνάγεται ῥητορικῆς κοινῶς μὲν πᾶ- 
σα συγγραφὴ ἐπὶ τὸ συμβουλευτικόν, (ἄλλοι δὲ 
καὶ ὑπὸ τὸ πανηγυρικὸν ἀνάγουσι, φάσκοντες, 

ὅτι ἐγκωμιάζει τοὺς ἀρίστους ἐν τοῖς πολέμοις 
γενομένους) ἐξαιρέτως δὲ ἢ Θουκυδίδου [ἐν] τοῖς 
τρισὶν εἴδεσιν ὑποπίπτει, τῷ μὲν συμβουλευτικῷ 
διὰ τῶν ὅλων ϑημηγοριῶν, πλὴν τῆς Πλαταιέων 
καὶ Θηβαίων ἐν τῇ τρίτῃ, τῷ δὲ πανηγυρικῷ 
ἃιὰ τοῦ ἐπιταφίου, τῷ δὲ δικανικῷ διὰ τῆς δη- 
μηγορίας τῶν Πλαταιέων καὶ τῶν Θηβαίων, ἃς 

ἀνωτέρω τῶν ἄλλων ὑπεξειλόμεϑα. ὅπου γὰρ 
δικασταὶ κρίνουσι “ακεδαιμονίων οἵ παραγενό- 
μένοι καὶ κρίνεται πρὸς τὴν ἐρώτησιν ὁ Πλα- 
ταιεὺς καὶ ἀπολογεῖται περὶ ὧν ἐρωτᾶται διὰ 
πλειόνων τοὺς λόγους ποιούμενος, καὶ ἀντιλέγει 

τούτοις ὃ Θηβαῖος εἰς ὀργὴν τὸν “ακεδαιμόνιον 

προκαλούμενος, ἡ τοῦ λόγου τάξις καὶ μεϑοδος 

καὶ τὸ σχῆμα δικανικὸν καϑαρῶς ἀποφαίνει τὸ 
εἶδος. λέγουσι θέ τινὲς τὴν ὀγδόην ἱστορίαν νο- 
ϑεύεσϑαι καὶ μὴ εἶναι Θουκυδίδου, ἀλλ᾽ οἱ μέν 

. 42, ἐν τοῖς.] ἐν ροβί Θουκυδι τπᾶ]0 8406586. ΟἿ, 8. 38, 41. 
ΒΙετοΣ δοπηπιδίθ Ροϑύ ὑποπ. ἀθίείο 58ι15 ἀθἔθπαϊ ροβ86 οθηβεί: 564 ἰΐὰ 
π05 (ἐκ)ὴ τῶν τριῶν εἰδῶν ἀοβὶἀονδηηιιβ. 

τὰ ἰατρικά. Δα Αὐϊδίοι, Ρορί. 
6. 1 8. 7, 8 γοβρίοιὶ δυδιγαίαν Βἰ- 
τοῦ, ΤΌΣ πη 6ῃ 8118 βουϊρίδ, οἰϊαπι- 
δὶ νϑυϑίθιι5 οἴρυαπίαν, πὸπ ἢουὶ 
[Υν Ππ| ἀβπιθηδβινδέτι", θὶὸ πθη 

5» 3 

6558. οδἃ ῥητορικῆς. -- ἀλλ᾽. 
Ηδπο ρδυιοα!απι τη 6} 15. Δ αετι- 
ΤᾺ 6586 ἀἴσθηβ πηΐγο δχρίϊοαί 
(06}}. ; δὲ Ρϑὺ ποίδηι 6] ρ βίῃ (Τϊς 
εἰ μὴ τὰ Πλάτ. συγγρ.) 5ἰσπὶ- 
ἤσαν ὁοτέο, ΟΥ, ἈΠ ΠῚ. αν. 8. 818. 
Βτιίον ἰᾶπιθῃ ὅτε ογϑίϊοπὶ τθοίαθ 
ῬυϑθροΟβι{πΠὶ 6586. δα βιϊηγδί, 

8. 42. ἐν τῇ τρέτῃ. ΠΠ59 564. 
-- τοῦ ἐπιταφέίου. 11 8ῦὅ 544. 

0 Ηδηο ΟΥ̓ΔΙΙΟΠ 6 ΠῚ πα χίμηδτη [ατπι|- 
ἀ6π1} ρϑυίθηι. Ῥϑυ τ πθΡα δα ϑϑπιβ 
ἀδηηοηδβίναςίν πὶ 6 ἀϊοθηαὶ σοηβι ῖο 
Ραϊοί; αᾶθ νϑῦὸ [οταίου] δαϊαπ- 
οἷν δα δχοϊδηοβ ὑθ! Ια πουτιηὶ οἷ- 
γ᾿ ΔΗ Π)05 οἱ δα β᾽ πη] ] 6 πὴ νἱγίι- 
[61 Ραίγαθ ρυορθαηάδιη, βππΐ 6 
ΘΘΠ6 6 ἀο θεν αίῖνο, Πίοη. ἐ. Κ΄ Ρ. 
291.“ ΠΟΤΤῚ,. δα Οταί. ἔμππθρυ, 
Ρ. 10. ΟΥ, 5601. Ηδυπποσ. ΤΥ ρ. 
ὅ2. ὅ8 γα!Ζ. --- δε α ἘΩΝ ἸΌΝ 
οἵ παραγεν. Οἵ, ΠΙ ὅ2, 8. -- 
τὴν ἐρώτησιν. Οἵ. ΠῚ 52, 4͵ 

.8, 48, λέγουσι δὲ ... νο- 
ϑεύεσϑααι. Α1 ὙΠπυογάϊάοπι, 



ΧΧΥΤΙ ΜΑΡΚΕΛΛΙΟΝΥῪ 

φασιν εἶναι τῆς ϑυγατρὸς αὐτοῦ, οἱ δὲ Ξενοφῶν- 
τος. “πρὸς οὺς λέγομεν, ὅτι, τῆς μὲν ϑυγατρὸς 
ὡς οὐκ ἔστι, δῆλον" οὐ γὰρ γυναικείας ἡν φύυ- 
σεὼῶς τοιαύτην ἀρετήν τὲ καὶ τέχνην μιμήσασϑαι᾽ 

ἔπειτα, εἰ τοιαύτη τις ην, οὐκ ἂν ἐσπούδασε λα- 
δεῖν, ΠΣ: ἂν τὴν ὀγδόην ἔγραψε μόνον, ἀλλὰ καὶ 
ἄγλα πολλὰ ΤΠ τυ πεσε ἄν, τὴν οἰκείαν ἐκφαίνουσα 
φύσιν. ὅτι δὲ οὐδὲ Ξενοφῶντός ἐστιν, ὃ χαρακτὴρ 
μόνον οὐχὶ βοᾷ᾽ πολὺ γὰρ τὸ μέσον ἰσχνοῦ χα- 
ρακτῆρος καὶ ὑψηλοῦ. οὐ μὴν οὐδὲ Θεοπόμπου, 
καϑά τινες ἠξίωσαν. τισὶ δέ, καὶ μᾶλλον. τοῖς 
χαφιεστέροις, Θουκυδίδου μὲν εἶναι δοκεῖ, ἄλλως 

δ᾽ ἀκαλλώπιστος, δι᾿ ἐκτύπων γεγραμμένη, καὶ 
πολλῶν πλήρης ἐν κεφαλαίῳ πραγμάτων, καλ- 
λωπισϑῆναι καὶ λαβεῖν ἔκτασιν δυναμένων. ἔν-- 

΄ εξ 9 , ,ὔ 

ἅ)εν καὶ λέγομεν, ὡς ἀσϑενέστερον. πέφρασται 
καὶ ὀλίγον, καϑότι ἀρρωστῶν αὐτὴν φαίνεται 
συντεϑεικώς. ἀσϑενοῦντος δὲ σώματος βραχὺῦ τι. 

ΠΟΙ ΒΟΡΡΙΟΥ 56. 6588 6. 6 οὐ 60 
Ῥτγοπίθίαν, παϊπ8. ΠΠ 1 6558 δποίο- 
ῬΘΩῚ 5815. ἀθηιοηβίγαγιιηί (δ᾿ Πἶτι5 
ἴῃ ῬΏΙΠοΙορ, ἃ. 1818. ρΡ. 201 544. 
Κυπθρον ροβί Ὀίομ. Ηϊβιουϊορι. Ρ. 
201 544. πο5 6. πηδὶ. 1ΠΠ|1 ρ. 7566. 
τηΐϊη. ΙΝ 2 ν. 7 58αᾳ. Ξενο- 
φῶντος. Ἦππο ἰρβιμι, ἀαιηὶ 
ΤΠον 414 15 βουϊρία ροβδβεῦ βιρρυὶ- 
Τῇ Θν 6, ΡΥ Ϊ ματι πὶ οἷτιβ πη ἢ πη] θη τα ἴῃ 
Ἰχοθῖι ρυούαχῖβ5θ 6 Πϊορ. δον, 
1 57 δἀμοίαι Ηπάβ. Οἵ. Κύιρο, 
γι, Τπο, Ρ. 8054. μϑίτοηη. ἃραὰ 
ὨΙά. Ρ. ΟΧΥΊΒᾳ. Βοβ0}.. 1. ἃ. Ρ. 
δῦθπ5αᾳ. πολὺ τὸ μέσον, 
ΔΙΊ απὶ αἱ 5 ΟΥ̓ ΠΊ 6 ἢ. ,,0]α. 
Ἄγ 655. δὰ Πειοάοί. ΙΧ 82.“ ΕΏ. 
ΕΆΑΝΟ. 1)6 πιράϊο ρϑηθνο ἀϊοθηᾷὶ 
ἱπιουργθίδιιβ διαφέρει οΧοϊ 558 
οοδοίιαβ οδύ Ββρίοαν Ἠ θν. 
Θεοπόμπου. Οἵ. «ἀπ. 8. 48. 
ϑρᾷ πὸ δἷιιβ φαἰάθηῃ αἰοιϊομὶ ᾿ὶο 
᾿θον οοηβθηίαηθαβ. ΟΓὈἨ, δὰ, πιδὶ. 
ΠΡ 

. 44. τισὶ δὲ... ἀκαλλώ- 
πιστος. Οονίαμι οϑῦ Πἰθυ πὶ οοἰᾶ- 

ψατὴ Τΐπτι5 ΡΘυθούπι πὶ αἰατιθ 6Χ- 
ΡΟΙΠαπὶ 6556. Οἵ, όβοῆ. Ρ. 149. 
102. 5ᾳ. 245. 858 56. οἱ ΙΘΓοΖυ- 
Ππουνϑκὶ,, 0) 155. απ οοίανο ἰδίο- 
τἰδο Το, ΠΌΤ Ὸ ΘΧΟΡΘΥΠἃ ΠῚ ὨᾺ ΠΤ 
ὨΟἢ ἀοοοββῖββο ἀθηηοηβίναναν, 
δι᾿ ἐκτύπων... . δυναμέ- 
νῶν. ιάθδηϊαν βιυηῖαᾶ οαρὶία αἰ- 
οὐον πὶ ΟΥ̓Δ 6 ΟΡ]  ατιὰ ΡΥ ΟΡ Οβἰία 
Ῥο Ιϑβί πη απ ᾿πἀἸοανὶ, Οτ ἃ ΠΊ ΓΘ ΠῚ] 6 Χ 
1ρ58 παίτπνα ΠΑΡ ΓΟ ἢΪ5 τη αἰαία 6 Χ- 

Ῥ᾽]ϊοατο ΝΙΘΡ τη], ἴῃ αἷνθυβττα 
{απ 6ὴ Ἀν 6 ΜΆΘΟΙ νη} ἴῃ Ηἰδί. τ. 
δαποιαῦ Ἀϊι. Ρ. 37 54. -- ἀρθω: 
στῶν...συντεϑ'ειπκώ ς. Ῥοτία, 
δηίθαπατη ἤπιπο ΕΠ να στη ΘΧΡΟΙν 15- 
5ϑι, πίον οι. 6558 αὶ βι ϑη τι5 
οϑί. Οἵ, δάῃ. 8. 82. --- καὶ ὁλέί- 
γον. Κατ᾽ ὀλίγον; ΡΆ 1], ὁ01- 
ἰϑοῖν αναι., κατὰ λόγον 606|]. 
Βοιίκον, «ἢ ΟἸϊπὶ ὀλίγου μηδ Ππι6- 
γᾶς, ἤπηο ἰπίθυραποίϊοηθ τητίαία 

ὀλίγον τοουνο νϊἄθυιν δα νουθιιηι 
συντεϑεικώς. Οποᾶ ἤοὺὶ ᾿αθ θη 5 
Ἐϊιθυὶῃ Ἰητθυρυθίαιϊοηθ ἢ Ὁ ἢ Π111}- 
αση ἴῃ οἷτ8 οοπιροϑιζϊοηθ 
Τηπογαϊὰ δ οἸΔΟΥΑΥ 856 

ΕΝ 



» ς 

0 

ΨΥ ΨΥ ΡΥ ΤΡ ΤΠ ΤΡ ΤΌ 

40 

ΒΙΟΣ ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ. 

καὶ ὁ λογισμὸς ἀτονώτερος εἶναι φιλεῖ" 

ΧΧΙΧΣΧ 

μικροῦ 
γὰρ συμπάσχουσιν ἀλλήλοις ὃ τε λογισμὸς καὶ τὸ 
σῶμα. 

᾿πέϑανε δὲ μετὰ τὸν πόλεμον τὸν Τ]Πελοπον- 
νησιακὸν ἐν τῇ Θρῴκῃ, συγγράφων τὰ πράγματα 
τοῦ εἰχοστοῦ καὶ πρώτου ἐνιαυτοῦ. 
καὶ ἑπτὰ κατέσχεν ὁ πόλεμορ᾽ 

εἴκοσι γὰρ 

τὰ δὲ τῶν ἄλλων 

ἕξ ἐτῶν πράγματα ἀναπληροῖ ὃ τε Θεόπομπος 
" ἵππτι 

χαὶ ὃ Ξενοφῶν, 

ἱστορίαν. 

1 ἃ ΠῚ ἔ8 5 0τ|1ὴ 65} ΡΓΟΥΒι5 ἢ6- 
δΙεχὶς καϑότι ΡΥ ΠΟ α απ ἢπϊο 
ΘΧΡΙΔπδΙΙοαὶ οὐ δια πίοι. Ὀλίγον 
ΗἶΒῚ ΘΟΥΡΕΡ ΓΙ 5ἰ0, ἰηίθρο 1558 
Ια σδηι νούθιη, εἰ ϑαυμαξόμε- 
νον, Βι5ρ᾽ θα τα} ΗΟ ἤπια η. Ν᾽ ΟΙ αἰτη 6 
ἃποίον νου} ]5 ὀλίγον πέφρασται 
ΘΧΡΡΙΠΊΘΓΕ 5 ΘΓ ΠῚ Ὁ ἢ 6 Π] 6558 ρᾶ- 
ΓῸ: ΘΟΙΠθ πὴ, δη ὀλίγον εἱ 
δύ ὑνευϊ ον - μικροῦ. . ὅ8ε- 
Ρὶπ5 υὐέγοῦ. Οὗ, Μαίμι, αν, 8, 85 
δάη, 2 

8. 456. Ῥαθ] αν! ροίθβί, αὐλατη 
Ὦδθο ῬΑΥΔΡΥΆΡΤΙ5. ΟἴΠ ΒῸΡΘΡΙΟΥΟ 
Ῥανίθ, 8Δὴ οἴπὴ θἃ, 486 5ρα αἰξαν, 
᾿πηο θη 5[{, 51 ομπηΐᾷ Βα ρθυϊογα 
ὉΠ ΪῈ5. ΔΌΘΓΟΥΪΒ 6556. Δ᾽ ΓΓΔΤΠῸΓΡ 
(οἵ, Τηρν 655. ἢ. 1.)},. πὸ ἰδ ροβὲ θᾶ, 
486 46 πιονίθ ΤΠππου 15 8. 81 
544. αἰοία 5Βαπηί, ἄθηιο 46 θα 60] 
γ8 Ἰοατιαίαν, 58οιη ἃ ΡΔ}5 8. 8. 4 
εβδύ ἱποῃοαημᾶδ. ΜΊΡΙΙΩΙ (Δ θη οϑί 
ΔΌΘΙΟΡ ΘΠ 5ΘΘ ἢ ἄδθ ρΑΓ(5. ἃ ΠΊΟΥΐΘ 
ΤΗιον αἰ 5. ογαἰνὶ, δὲ ΠΟΤ ΘῊ Θ᾽ 115 
ΠΟ ὃ. 45, 568 ἀδήνηπι 8, 46 ὁ0πι- 
ΠΙΘΙΠΙΟΓᾶΤΟ, πα 6 5θοιηδηὴ ρᾶγίϊ- 
ΘΕΪΔ ΠΣ ἱποὶρὶς ΠῚ ., αἀπθηὶ νἱάθ 
ἀ6 ᾿ιδὸ ἀϊπρυϊδηίοιη, Ρ. 38 54ᾳ. - 
μετὰ τὸν πόλεμον τὸν Πε- 
λοπ. Οοηΐδοι! οηΐπὶ ἢΐπ5. Ὀ61}11 
ΟΙαγθ 1 18, 18. 26 οἱ ὀυβουνἧιβ 
δΙΤατιοὐΐ65 (οἵ. Π 050}. Ρ. 884) τηθὴ- 
το μ 6 η ἴβδοϊυ. Οδιθγιη οἵ, δάῃ. 
8. 84, καὶ πρώτου. καί 
τὰ ἀἀἀϊτατη δβί, αὐ ἀθ οαγα ΠΑ] 1015 
ἀθο!ανδυιηι δίνας Το, 1.99..1- 
- ἐν τῇ Θρῴκῃ. Οἵ. «ἀπ. 8. 81. 
-- Θεόπομπος. ..15 [Ρ ΠΠΠρρὶ 

οἷς συνάπτει τὴν Ἑλληνικὴν 
ἰστέον δὲ ὅτι στρατηγήσας ὃ Θουκυ- 

Μαρρα. δϑίαίθ ἴουθη5] γτεβ ανδο- 
οἷἶαθ ἰπθ, αὶ] ἀδβίηϊ ΤΟΥ αἰ 685, 
Βἰβίουῖα ΘΟΙΏΡΙΟΧιιβ οϑέ, ἃποίουα 
ῬΟΙΥο ἴῃ ΕἸΧΟΘΡΡ ΙΒ ἀθ ἱνια ει 
οὐ ν 115. Τοβίδταν οὐ ΑἸ ΟΠ ΠΙΙ5 ἐν 
Ὀλυμπιάδων ἀναγραφῇ ΤΠθο- 
ῬΟΙΊΡΙΙΠῚ γ65 αγαθοὰβ ΟΥ̓ΒῚΠῚ 6588, 
ὈῚ ἀοβίοναὶ ΤΠπογ ἀἰά65, ἅπηο8- 
αὰ6 ΘΟΠρΡΙοχαμ ΧΥΪ, δἰαπα ἀθ51- 
ΠΘΡΘ. πῃ ΠΑΨΑΙΪ ραρπα οἶτοα Οηϊ- 
ἄπμῃ. Ηϊβοα δα 48 Ὠ1οα. 510. ἈΠ], 
42. ΧΙΝ 84. νἱα. Ν ο55. 46 Ηϊβίου. 
ατν. 1.1 ὁ. 7.“ ΒΌΏ5. ΟἿ: ΒΟΙ0ΕΙ]. 
Ηϊδβέ. πὸ. αν, 1 Ὁ. 848 54. --- ΚΞ ε- 
νοφῶν. ὃ 6 ΧροηορΠοπία Τηπον- 
αἸαϊ5. δουρί ομθπ Ρουβθοπίο οἵ, 
ΝΙΘΡαἢν, δουρί. τη ον. Ρ. 404564. 
εὐ Ἀόβοῃ. 1. ἃ, Ρ. 574 οὐ 857 544. 
-- οἷς. Ὅς οοηϊ. ἄνδα. ο»Οἷς 
γθοίθ ἐπιθέπιν ΝΊΘ θα]. 1. ἃ, οἵ, Ἰῖοπ. 
Ηδὶ. Ἐρ. δα Ρί8. Ρ. 117 τὴν Ἕλ- 
ληνικὴν͵ (ἱστορίαν) καὶ ἣν κατ- 
ἔλιπεν ἀτελῆ Θουκ.““ ΠΟΕΜΑΝ. 
Τίδαιιθ ἢἰϊβίουϊαθ ἀντάθοαθ Χοηο- 
ῬΠΟΠ 5 ἀπὸβ. ρυΐπηο5 ᾿ἰργο5 Ρανὰ- 
Δροπιθθα Το ἀἸἀ18, τϑι πιο 5 
Ἑλληνικά ἸΠ 50.106 η 08 6558 60η- 
Ἰθοθραηΐ, .. 584 6χ ἢ, 1. πο εἴβοὶ- 
τὰν αἰνοῦβα [1558 ἄπο ορονᾶ, νϑ- 
Τα ἰᾷὰ ἰδηΐαμη, ἀιιὰ8. ΘΘΠΘΥΓΪῸ5 
ἩδΠΠΘ" σον Τὴ ῬΥἕ65 ἈΘΟΙΡῚ ἃ Μδγο., 
Αἰίθυα πη, αἀὰ θ6Ι] πὴ ῬΟΙορ. 56 
ΤΟΥ ἀ1ἀ15 ΟΡ 5 ΔΒ οἰ ναί, αἰέο- 
Τὴ, πᾷ Πἰβίονϊα ἀὐαβοα κατ᾽ 
ἐξοχήν ἀϊοίὰ ἰηϊππὶ οαρϊαί, “ 
ΨΟΙΟΚΜΑΉ,. ἀ6 Χρηορ!. ΠΟΙ οῃ. 
Ῥ. 14, Οὗ, Βγεϊΐθην. δὰ Ηβ]θῃ. 

ΤῈ 
ε ὃ. 46, ἐστέον δέ οεοἰ, Οἵ, κυ- 



ΦΨ νὰν τ ΝΟΥ ΣΝ ἊΨ ΨΥ ΆΑ, ον κὸν 

ΣΧ ΜΑΡΚΕΛΛΙΟΝῪ 

δίδης ἐν ᾿᾿μφιπόλει, καὶ δόξας ἐχκεὶ βραδέως 
ἀφικέσϑαι, καὶ προλαβόντος αὐτὸν τοῦ Βρασίδου, 
ἐφυγαδεύϑη ὑπ᾽ ᾿Αϑηναίων, διαβάλλοντος αὐτὸν 
τοῦ Κλέωνος" διὸ καὶ ἀπεχϑάνεται τῷ Κλέωνι, 
καὶ ὡς μεμηνότα αὐτὸν εἰσάγει πανταχοῦ [καὶ Ὧι 
φον. καὶ ἀπελϑών, ὥς φασιν. ἐν τῇ Θράκῃ, τ 
κάλλος ἐχεῖ τῆς συγγραφῆς συνέϑηκεν. ἀφ᾽ οὐ τι 
γὰρ ὁ πόλεμος ἤρξατο, ἐσημειοῦτο τὰ λεγόμενα 
ἅπαντα καὶ τὰ πραττόμενα" οὐ μὴν κάλλους 
ἐφρόντισε τὴν ἀρχήν, ἀλλ᾽ ῆ τοῦ μόνον σῶσαι 
τῇ σημειώσει τὰ πράγματα" ὕστερον δὲ μετὰ τὴν 
ἐξορίαν ἐν Σχαπτῇ ὕλῃ τῆς Θράκης χωρίῳ διαι- 
τώμενος συνέταξε μετὰ κάλλους ἃ ἐξ ἀρχῆς μό- 
νον ἐσημειοῦτο διὰ τὴν ανήμην. ἔστι δὲ τοῖς 48 
μύϑοις ἐναντίος διὰ τὸ χαίρειν ταῖς ἀληϑείαις. 
οὐ γὰρ ἐπετήδευσε τοῖς ἄλλοις ταὐτὸν συγγρα- 

41. 

8. 46, καὶ κοῦφον εχ (πο, ααάϊαϊς ἈΝ δβίθυη. 
8. 47. ἅπαντα. 

ἐξορίαν. 

Ῥγὰ ὃ. 28 οὖ 101 δάη. --- ἐν ᾽4μ.- 
φιπόλει, ἀραὰ ΑἸηρΠρ, Απίθ 
ὁ Θουλ. οΟΙΙοὐδηίαν ἴῃ αποιῇ, --- 
αὐτόν Ἀϊιον αὐτήν ΒοΡ 510 6]. 
ὃ, 28. Ιῃ νυ]ρ, προλαβόντος η6- 
8116 ΘΠ 118 ΡΓῸ φϑάσαντος αἸοίπηὶ 
οβί, -- διὸ καὶ ... παντα- 
χοῦ. Αὐ οἵ, 8. 26 οὐ 101 δάῃ. -- 
ἀπελϑών, ὡς φησίν, ἐν τῇ 
Θρῴάπκῃ. Ἔν ἀϊοιαπι 6ϑὶ ΡΙῸ ἰαβίο 
εἰς. αὐ ἀριια 41105 τϑοθηϊίουθβ, Οἵ. 
8, ὅδ. Οδίονιηι ,,(00. ΤΊπιον ἀ1 65 
ἴρ56 ἤ0ῃ αἸοἱἐ ἀβαᾳαδη), ΠΟ Π]ΔΡῚΒ 
᾿ασδη ἡ1ιἃ 6 ΞΘ πΙὨ τι}: ---- ΟΟΥΥρΘ 
Ἔσο ὥς φασιν." ΟΒΑΌΒΗΤ. Θὶς 
ἘΛΌΤΝΝ αἱρο φησέν. --- ἐκεῖ... 
συνέϑηκεν. Ετ αὐἰάοη ϑοαρίο- 
5.186 Βϑθουηάαμ 8. 47 οἱ 8. 2ὅ., τ] 
οἵ, αἄη. Οοπἢγπιαίαῦ ἃ ΡΙαΐ, ἀθ 
ἘΧΒΙ], ο. 14, Ῥ», 888 Ἠοῖβῖς. Ααά, 
Ἄνα. 1, ἃ, Ρ. 88 5ᾳ. ΠῸ58 ΠργῸ5 
1} ΒΟΙΡΙΟ5. 6556, Δπιη) ΤΊ οΥ - 
ἀἰάθβ ἴῃ δχβι απ ΡαΪβιιθ οϑϑοί, 
οἰϊατη Οἴοοῦο ἀθ ταί. ΠῚ 18. ἀϊοῖι. 
Βοᾷ 1Ἰὰ ἀδ Ὀγθν} γΘΥ ΠῚ ΘΟηβσηἃ- 

Ατο!ῇ. πάντα. 
ηἶδὶ, φιοᾷ ἀλλα 5ᾶπὸ δοοιγαίϊτβ δϑύ. 

Τάοθια ἀοίηαο ἀλλά Ῥιὸ ἄλλ᾽ ἦ, 
Τϑηΐαιιθ μλ8]6 ἵστορίαν ρτὸ 

{0186 οἱ ρυϊσια ᾿ἰθγου αι δἀθηηθνᾶ- 
τοπ6 ᾿μ 6 }ΠΠ0 1 ροίοβί. Εδηαοηηαιιθ 
Ἰη ογρυ οἰ ιλοηθυη δαπηίαηΐ νοῦ 
ΡΙΘίάγΟΙ. 1, ἃ, Οἵ, οἰΐαγη Ὅϊο. Δ 55. 
ΧΧΧΥΠΤΙ 28. Ῥουβοίαμη δηΐπὶ οἱ 
ΘΧΡΟΙ απ Πδ 0 Ὠϊ βίου δ ἢ ΟῺ 6556 
ἃπίρ οοπ δοίαη. ὈΘΙ Ια Ῥοίορ. οἱ 
δηΐθ γϑάϊίαση. ἴῃ αι ηὶ ΤΊΟΥ - 
αἸάϊ οοποθβϑι ἀΡΡᾶγοῦ οχ δάη. 
δ. 82. (Ὀ] ρᾶι]ο δηΐίθ θὰ 'ἴρδᾷ ἀβ 
ὀδιιβᾷ ῬΙΪΗ νοῦθα ᾿Ί ρ ΟΡ αν τη 118} 
οἱ 8. 45, οοθηηῖδ 6}}}, απο Νι- 
οἶδθ Ῥᾷορ Πηϊίαπη οβί, ἢϊβίουϊϑ 
Ὁ Θχβαϊο Τ πον αἰ 6. ΘΙ Ρ ΟΒ᾽ ἰδ ΠῚ 
6586 ἀοπιοηβίνανο βία αἱν {Π]Υ 10}, 
ϑ γι}, δῇ οχρίϊο, Τῆπο. Ὁ. 184 οἱ 
δηῖθα, Τύ6 πὶ οι ο]ς, ἀθ ΡΥ ΟΟΘΙΏ, 
Τιο. Ρ. 4544. Οἵ, ἀθ Ἰηϊ8ι, Τῆπο, 
σου ηλθηΐ. Ὁ. 3.844. οἱ (1888. Ῥναϑῇ, 
ῬΡ. ΧΧΙΧ 346. 

8. 47. ᾿Ἴφ᾽ οὗ μὲν... πρατ- 
τόμενα. ΟΙ. 11. 
8.48. τοῖς μύϑοις ἐναν- 

τίος. Οἵ, 1.21. 22 οὐ ΒΟΒ0Π. 1. ἃ, 
Ῥ. 182. 544. ἂρ μεϊϑί, Το. οοην- 



ΔΕ, ΡΟΕΤ. ΕἘλ ϑίθρῃ. -- 

ΒΙΟΣ ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ͂. ΧΧΧῚ 

φεῦσιν οὐδὲ ἱστορικοῖς, οἱ μύϑους ἐγκατέμιξαν 
ταῖς ἑαυτῶν ἱστορίαις τοῦ τερπνοῦ πλέον τῆς 
᾿ἀληϑείας ἀντιποιούμενοι. 

οὐκ ἐμέλησε πρὸς τέρψιν τῶν 
ἀλλὰ πρὸς ἀκρίβειαν τῶν μανϑα- 

γὰρ ὠνόμασεν ἀγώνισμα 

τῷ συγγραφεῖ δ᾽ 
ἀκουόντων, 
νόντων γράφειν. χαὶ 
τὴν ἑαυτοῦ συγγραφήν. 

τὰς παρενϑήκας, ἡδονὴν ἀπέφυγε, 

ἀλλ᾽ ᾿ἀχειμῶι μὲν οὕτω" 

πολλὰ γὰρ τῶν πρὸς 
ὃς εἰώϑασι 

ποιεῖν οὗ πλείονες, ἀποχλίνας, ὅπου γὲ χαὶ παρ᾽ 
Ἡροδότῳ καὶ ὁ δελφίς ἐστιν ὁ φιλήκοος καὶ 
᾿Αρίων ὃ κυβερνώμενος μουσικῇ; καὶ ὅλως ἡ δευ- 
“τέρα τῶν ἱστοριῶν τὴν ὑπόϑεσιν ψεύδεται" ὁ δὲ 

συγγραφεὺς οὗτος ἂν ἀναμνησϑῇ τινὸς περιττοῦ, 
διὰ μὲν τὴν ἀνάγκην “λέγει; 
εἰς γνῶσιν τῶν ἀκουόντων ἀφικνούμενος. 

, διηγεῖται δὲ μόνον 
ὅ τὲ 

γὰρ περὶ Τηρέως αὐτῷ λόγος πέφρασται μόνον 
περὶ παϑῶν τῶν γυναικῶν, 
ἱστορία τῶν τόπων ἐμνημονεύϑη “χάριν, 

Κυκλώπων Ξ ἥ τε 
- 

καὶ ο 

Σ ὅτε σωφρονεῖν μνημονεύεται, ἔνϑα τὰ 

8. 49. 
Ωποά ἃ (Ἰιο! Π, σοι ἢν ίπιπ πη ο ῬΕΟΘΡ τηΙ8. 

Ργοχίτπιιπι καί ΒΙεογο ΒΒ. ΕΟὐπη] οϑί, ἀἰδεϊποιίοπο ργδοοθᾶρηίο. 

πιθηῦ, Ρ, 28 54. -- συγγρ- οὐδὲ 
ἵστορ. ΟΥ̓ αὴἐς 5, 1: Ξ- πλέον 
τῆς. Ρυμονιαιπλέον ἢ τῆς.-- οὐκ 
ἐμέλησε. γράφειν. ΠΘΡ ΠῚ 
ὉΠ 13]...95; --- καὶ γὰρ. 
συγγραφήν. »Καὶ γὰρ χτῇμα 
ἐς ἀεὶ μᾶλλον ὠνόμασεν ἢ ἀγώ- 
νισμα τὴν ἑαυτοῦ ξυγγραφήν 
Ἰορθηάη; 4π86 ἰροίΐο ἔοι 6 δἰ οῖ- 
ταῦ 6Χ ἱρβοπηθί Τ τιον ἀϊἀ8 ὁ. 29.“ 

τὰς 
παρενϑήκας . .. ἀποκλί- 
νας. ΟΓἁ, ἀθ μἰβί, Το. οοτητηθηί. 
Ῥ. 8454. παρενϑήκας ΤΗποΥγα]- 
4ε5 ἐκβολὰς τοῦ λόγου γοολι 1 
97, δὶ νἱὰ. δάη, 

ἢ. 49. ὕπου γε Ιεσοπᾶαπι οοη- 
Ο ἰθοῖν Βομδθῖ, δὰ Ὠίομ, 46 Οομηρο8. 

γΘΡΡ. Ρ. 68, οἱ 510 βουϊρβογπηῦ το- 
ΟΘΠ ΟΡ 68. ᾿Βθουπᾶμπι γα] δίδπη 
ὉΡΟΔΟΒ18 ἴῃ Θπαποίαιο ὁ δὲ συγ- 
γραφεὺς σοί. ἴπ6556 νἱ δία, β'γο 

ὅπου γε οἴη ᾿Ϊ ΠΟΤῈ ἸΠ ΘΡΡ ΠΟΙ 0η6. δηΐθ Πᾶθο ΒΘΚΕ, 
γυϊρο ὅπου γάρ τηδίοτα 

δέ ἀο!οη πη), 5ῖνα ἴῃ ἃροδοβὶ ἰά60 
δαϊθοίιπη εδύ, αὐἷἰὰ ὁ συγγρα- 
φεύς Ηοτοᾶοιο ΟΡροπίτιν. που 
γάρ 5:0. Ὑππογά. ὙΠ1Ι, 27. 96. 
-- παρ᾽ Ἡροδότῳ. 1 38. 34. 
-- κυβερνώμενος. 2 οθοθαί 
6536 κυβερνῶν [τὸν δελφῖνα)" 
56 [ονίαββ [Π6 διαὶ τἰϑι8 βουὶ- 
Ῥ6ηα] παῖΐτι5 βου ρίουιβ. 10, Με- 
αἰ ΘΧΘΙΠΡ]] Αἰ θυ απ 6 Χ Αὐϊβίοί, 
ῬγΟΡΙ. ρϑυϊαπη δαἀπούδιιπι οϑί ἴῃ 
Βίορη. Τη65, - περὶ Τηρέως 

λόγος. Π 29. -- περὲ πα- 
ϑῶν τῶν γυναικῶν. δ "5 
ἀἸοθηαὶ οοοαβὶο 11 αἰ πὰ}}6. 5οα 
ἰὰ ἀρ οδιιβὶβ, σαν παρὸ ἔδθυϊα οἱ 
Ῥδιοδθ 5᾽ ΠΉ}165 ἃ ΤἼμο, ἴῃ Ὠἰϊδβίο- 
υἴαπη τδοθρίδθ βἰηΐ, οἵ. ἴθ] δάη, 
αἄ, τηδὶ. 11 Ρ, 44 44. εὐ Βοβοῇ. 
Ι'. 4: Ρ. 186 344. -- Κυκλώπων 
ἱστορία. Ἀν ετι ΟΝ Τρ ὗ ὁ ᾽41- 
πμαίων. Μιὰ, Π 102... ΞΡ ΠῈΣ 



νὰ ἰὐιυκν , τω ον ἀν τς Αι  τρττιο, 
τ τς ΤΥ ΤΥ ΤΥ, ΟΣ ἘΡΣΑΤ  ΑΜῈ ἘΝ 

ΧΧΧΙΙ ΜΑΡΚΕΛΛΙΝΟΥ 

τῆς σωφροσύνης αὐτοῦ νήσους ποιεῖ, τὰ δ᾽ ἄλλα 
οὐκ ἀκριβοῖ. περὶ μὲν οὖν τοὺς μύϑους τοιοῦτος. 
δεινὸς δὲ ἠϑογραφῆσαι. χαὶ ἐν μὲν τοῖς μέρεσι 
σαφής, ὑπὸ δὲ τὴν σύνταξιν ἐνίοτε διὰ τὸ ἐπι- 
τεῖνον τῆς ἑρμηνείας ἄδηλος. εἶναι δοκῶν. ἔχει 
δὲ χαραχτῆρα ὑπέρσεμνον καὶ μέγαν, τὸ δὲ τῆς 
συνϑέσεως τραχύτητος ὃν μεστὸν καὶ ἐμβριϑὲς 
χαὶ ὑπερβατικόν, ἐνίοτε δὲ καὶ ἀσαφές. αἵ δὲ 
βραχύτητες ϑαυμασταί, καὶ τῶν λέξεων οἵ νόες 
πλείονες. τὸ δὲ γνωμολογικὸν αὐτοῦ πάνυ ἐπαι- 
νετόν. ἐν δὲ ταῖς ἀφηγήσεσι σφόδρα δυνατός, 

ὅ1 

καί οὐ. Ῥα]. οἱ απο ἢ. 8. δ0: ὃ καὶ. 

ἘΡς Ε ΘΙΕ  - ὙΠΈΠΙΙΗ Αἰ ααἱὰ ΟΥ̓ - Ρ. 81 54. Αἀα, Ιοδηη. ὅϑϊο. ΥἹ ρ. 
Ρίαη εβϑί. Εὖ ἴῃ ρυΐοτθ αυϊάθηι 101. (,Ον6ῃ ρανεοῖριο ᾿Πθθηΐον οἃ- 
ΤΠ ὈΡῸ ὅτε ,σωφρονεὶ Βου ρ5ὶ. 
606}1., ὅτ᾽ ἐσωφρόνει οοαϊδοῖί 
ατδιι. ; ἰὴ ἈΠΙΘΡῸ ῖο πὲ ροβίπονξζ 
δα ἀθηάιηι οἰκητάς ααί οἰκέξει 
βου θοπάπηι, 1Π6 τὰς τῆς εἱ ἴστο- 
ρεζ ργὸ ποιεῖ Ιοβομάπιη ΘΘΗΒΕΈ. 
ΝΟῸ5 τπϑ]υπηιβ ὅπου σωφρονεῖν 
οῇ. ροβίθα ἐνταῦϑα. Β᾿υου ῬΓῸ 
ἔνϑα τά 50. Πρ 51: αἰτίαν. Ποιεῖ 
οἰάθυη διιοιουῖβ Πα] σϑηίαθ ἀ608- 
ἴα}, αἱ 5ῈΡΥἃ 8. 28 πεμφϑ είς 
οὐ λαμβάνει ἴα 8. 306 προλα- 
βόντος αὐτόν. Τηβι|α5 ᾿ρξὰ8 
ΟΠ ΟΒΟ65 εχ ΠΠ 102, 8. -- οὐκ 
ἀπκριβοὶ, ὨΟΠ ΠΤ (5. 
βΒ᾽ σἹ 1 1π}} ΡΘΥΒΘΑῸΪΓΕΤ. 

8. δ0. δεινὸς δὲ ἠϑ'ογρα- 
ἤσαι. Οτγδιοηῖθιβ ρναθοίριιθ, 

Οἵ. ΒοΟΒΟΗ, 1, ἃ. ρ. 149 οὐ 188 5644. 
[ρ86. ΜΑΡΟΘΙΠητι5. ΕΠ πβίγαῦ. 8, 81 
ΟΧ ν. 51 βϑαππηιν ἰδηηθη ὈΙοηγ- 
βίατη ΗΔ], Ρ. 116, Τ]ογ ἀἸἀ 65 τὰ 
πάϑη, Ἠοτοάοιιβ τὰ ἤϑη γιρ} 15 

᾿ἀορίπρίε, -- ὑπό. »]η10 περί." 
ΒΕΚΚ. Δὰν κατά. -- διὰ τὸ 
ἐπιτεῖνον τῆς ἑρμηνείας, 
Ῥτορίονυ Ἰοηριταἀϊηθη ρΡ6- 
γον α] οὐ Βθης Θὴ {18 1, 
Οἵ, Εγηοβδί, Τὰχ, ὑηθύ, ῬυΘΒΒΔ ΠῚ 
ΟΥ̓ΔΕΪΟΠΘΙῚ ΤΊΔΥ Ο]Ὁ ΒΙ ἢ ΠΠ ΟαΥ] Κυαθρ,. 
-- ὑπέρσεμνον. Ὅἢ, δάῃ, 8. 39, 
-- τραχύτητος. Ὅς ἀϑρουϊίαιο 
ΤΗυον ἀἸάθα οἵ, οα, πιαὶ, 11 ρ. 294 
8644. οὐ ἀρ ἰδέ, Τῆτιο, οοΙΊΘΗϊ, 

γϑδην,. “ἦς ΚΗΌΒΑ. Οὐπηπηδίθ, ΠΟῚ 
Ῥυποίο, Ροβίϊο Ροβί μέγαν εἰϊδηι 
ᾶθο οχ ἔχει ΡΘπάθΡΘ ῬΟ556 ορὶ- 
πϑίαν Βῖει. --- ὑπερβατιπόν. 
Τάρτη ἀοοδίαυν ἃ, 56. Οἵ, ΤΊ Θοι, ἴῃ 
ΡγορΎΠΊη, ΤΡ. 188 Δ 4]Ζ., διιοίον 
Εἰθυὶ περὶ ὕψους 5εοί. 29 οὐ ὧδ 
ὨγΡουθα 115 Τηπον ἀἸ 615 θα. τηαὶ, 1 
1. ρ. 298 8644. οὐ ἀ6 Ὠἶβυ. ΤΠιιο, 
ΘΟπηῃθηΐ, Ῥ. 98 54. --- ἀσαφές. 
Οὗ, αἄπ, 8.8. --- βραχύτητες. 
Π6 Ὀγονιαίθ ΤΠ πογαϊάθα οἵ, 8, ὅ8. 
ὅ0 οἱ οἷ. τηδὶ. 1. ρ- 280 568, 
46 δέ, Τππο. οοπηπηθηΐ, Ὁ. 79 546. 
ἈΟ56}}. Ρ. 848 544. -- τῶν λέ- 
ξεων οὗ νόες πλεέονες, 
νου 5οηίοη τ ἶΐα 6 Ρ] Ὸγ68. 
ΟΥ 8. ὅθ. δοηύοηεῖ85. πᾶ 518 
4 νου ̓5 ἀθ πὴ ἀδ 5 αἰοὶ- 
τὰν Οἷο. ἀθ Ονδι. 11 22. Οἵ, οᾶ. 
τηδὶ. 1, ἃ. ᾿ς ρῥίαναι νόες νἱά. 
Βιιίίηι, αν, τηᾶχ. 8. 86 δάῃ, 6 
ἘΣ: 

8.ὅ1. Τὸ δὲ γνωμολογι- 
κὸν αὐτοῦ. τερον 56 ηῖ6ῃ - 
εἰ15. αἀἸοῖταν ἴῃ Οἷο, Βιυαί, 7. Ῥνᾶθ- 
οἷριιαβ οἷὰβ γνώμας ἠθικὰς καὶ 
πολιτικάς ΘΟ οί 5 νἱάο ἴῃ φᾷ, 
πηδὶ, ΓῚ Ρ. 848 564. --- ἐν δὲ... 
σφόδρα δυνατός. διρηϊῆοδίαν 
ον ἀθητὶα ΠαΡΡ 10 15 Τηπογαϊάθδο, 
ἃ ατὰ νἱά, δὰ, πιαὶ, 1.1 ». 264 
54, οἱ ἀθ μἶβι, Τῇ αο, σοΙΠΘηΐ. ἢ. 



: μιμοῦύμ ἑνὸς, 

ΒΙΟΣ ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ. ΧΧΧΙΠ 

φψαυμαχίας ἡμῖν καὶ πολιορκίας, νόσους τὲ καὶ 
στάσεις διηγούμενος. πολυειδὴς δὲ ἐν τοῖς σχή-" 
μασι, τὰ πολλὰ καὶ τῶν Γοργίου τοῦ “4εοντίνου 

ταχὺς ἐν ταῖς σημασίαις, πιχρὸς 
ἐν ταῖς αὐστηρότησιν. ἠϑῶν μιμητὴς καὶ ἄρι- 
στος διαγραφεύς. ἬΝ γοῦν παρ᾽ αὐτῷ φρόνημα 
Περικλέους, καὶ Κλέωνος οὐκ οἶδ᾽ ὃ τι ἂν εἴποι 
ΤΙ ᾿“Δλκιβιάδου νεότητα, Θεμιστοκλέους πάντα, 
Νικίου χρηστότητα, δεισιδαιμονίαν, «δὐτυχίαν μέ- 
χρι Σικελίας, καὶ ἄλλα μυρία, ἃ κατὰ μέρος 
ἐπιδεῖν πειρασόμεϑα. ὡς ἐπὶ πλεῖστον δὲ χρῆται 
τῇ ἀρχαίᾳ ἀτϑίδι [τῇ παλαιά], ἣ τὸ ἔ ἀντὶ τοῦ 
σ παρείληφεν. ὅταν ξυνέγραψε καὶ ξυμμαχία λέγῃ, 
καὶ τὴν δίφϑογγον τὴν αἱ ἀντὶ τοῦ α γράφῃ, 

8. ὅ38. τῇ ἀρχαίᾳ... τῇ παλαιᾷ. ΔΙτογαίγαπι ἀρ θηάιιη, 
ΦυΔ Πα τι. ΔΠῚ10 ἐπθύτ ΒΟΠδοίον δα Ρ]Ίη, Ερ. 1Π 6 οοηξιπάδη5 4|5- 
5 πὰ ἄρχαῖα καὶ παλαιά Τλεπιο51}. ὁ. ἀπάγοι. 8, 14, 

ξυμμαχία. Ῥᾳ]. ἀπο. νπ!ρὸ ξυμμαχέαν. ΝΊΠΙΙ τοΐουε, οἰβὶ 
Τιαῖῖηὶ ἴῃ τΆΠ 115. ΘΠ ΘΠ ΠΊατι6 Ρναδίδυτπιης ΘᾺ Β11ΠῚ 6 ΨΘΥΡΟ 51|5}06η511Π), 
αἴθπὶ π6 ἀγδθοὶ αι θη] ϑρθυπιηί, Μιὰ, Τηθοᾶ. Κοοκ δὰ Αὐ. 
Ἂν, ν, ὅ8 οὐ Κυθὴβ πεῖραν. Ρ. 1 8. 164. 

18. -- ναυμαχέας. ϑῖηπ5 Οὐἱὶ- 
586ὶ ρου ββϑίγησση ἰ. ΠῚ Ἐχίν, οἱ ὅγ- 
γαοιβα πα 1. ΝΠ], πολιορκέας ΡΙα- 
ἀδϑαυιη 1, Π οἱ ΘΥΓΔΟΠΒαυΉ Τὴ 1. 
ΔΓ τ6 ΜΠ. νόσους ῬΘΒΠΠ ΘΗ 8 1 
Αἰ οδηι Ι. ἸΙ, στάσεις Οοτοντδθ Ι. 
ΤΠ. Τὴ Πὶ5. δπίτῃ 1Π|ὰ ον! ἀθητία Ῥτδ6- 
εἶρας ΘΟΥΠΊΓΩΥ, -- “πολυειδὴς 
δὲ ἐν τοῖς σχήμασι. Ηος 
Ἰαά]οῖ πη φαοαδτηπηο 0 σΟΘΥ Θίαν 
8.56, τ] γἱά.-- τὰ πολλὰ τῶν 
Τοργέου. Οἵ. 8. 86 εἐ ᾿θὶ αάῃ. 
τα χῦο. Οἱ, 8. 87 εὐ 101 αάῃ. 
-- .-.αὐστηρότησιν. Οἴ δὰ τρα- 
χύτητος γΟΟΘΘΠ Ῥᾶι]0 ἃπίο ἀϊοίδ. 
-- ὄψει γοῦν οεεἰ. Οἵ Ηρϊϊπι, 
Κυῖτ, ἀδάδηκ. Ρ. 1236 (ρα πο5 
δα. τη]. 1 1. Ρ. 77). -- φρύνη- 
μα ἩΡΟ έσος. ΟΥ. οοποῖο- 
Ἠ65 Οἶτι5 1. 1 δὲ Τ|. --- Κλέωνος. 
ΟἿ οοποῖο 1Π 37 544. ΤΥ 97 56. 
οί ἃ]. ᾿Δλκιβιάδου νε- 
τητα. ̓ οἔ Ργδθοῖραθ Νίοϊαθ οἱ 

ΤΗσυογαϊαϊς ΨΟ]. 1, Εαὰ. 11. 

ΑἸΟΙ Ια α158. ογδίϊομθ5 1. ΨΙ ἰπϑαηί. 
--Θεμιστοπλέους πάν- 
τα. Θεμιστοκλέους πανουρ- 
γίανταδν αι! ἄτνδιι., “ημοσϑένους 
πάντα Βδηκ, 6. Αὐ᾽βίορι. Ῥ. 
ΟΟΟΙΧΧΧΥ » ΠῸΒ Θεμιστοκλέους 
τὰ πάντα νεὶ πάντα τὸν τρύπον. 
δβρίοιαν. οηΐηὶ δά 1 186 -- 138. 
ψαυϊραίμπι οἰβϑὶ πἰτηΐβ σΘηΘΡ ΠῚ 
αἰσιπτα οϑέ, [6 ῃ Ἐάρδπ απ οὴ οχὶ- 
βίππαι πε, -- δεισεδαιμο- 
νέαν ΝΊ] 80, 86. --- εὐτυχίαν. 
Οὖν 16. γΙ 1 ὙΠ 1:  ΒΞΠΕ: 
1: 

8. ὅῶ. τῇ ἀρχαίᾳ ἀτϑέδι. 
Οὗ, Ῥίοη. Ηδ]. ρ. 464. 11 εἰ εα. 
τηδὶ, ΓῚ ». 207544ᾳ. 6 Ηἶδβί. ΤΊπιο. 
σοτπηθηΐ. Ρ. ὅ7 5η4ᾳ. -- ξἕ ἀντὶ 
τοῦ σ. Οἵ. δυῖα. οὐ Ῥῃοί. ἴῃ ν. 
ξύν εἱ 54. Τῆς, Π| ὅ9, 4, 102, 4 
ΙΝ 2, 8. -- τὴν δέφϑογγον 

9 



ΧΧΧΙΥ͂ ΜΑΡΚΕΛΛΑΙΝΟΥ 

αἰεὶ λέγων. καὶ ὅλως εὐρετής ἐστι καινῶν ὀνομά- 
τῶν. τὰ μὲν γάρ ἐστιν ἀρχαιότερα τῶν κατ᾽ αὐτὸν 
χρόνων, τὸ αὐτοβοεί. καὶ τὸ πολεμησείοντες, 
καὶ παγχάλεπον. καὶ ἁμαρτάδα, καὶ ὕλης 
φακέλους" τὰ δὲ ποιηταῖς μέλει, οἷον τὸ ἐπι- 
λύγξαι, καὶ τὸ ἐπηλύται, καὶ τὸ ἀνακῶς, καὶ 
τὰ τοιαῦτα: τὰ δὲ ἴδια, οἷον ἀποσίμωσις, καὶ 
κωλύμη, καὶ ἀποτείχισις, καὶ ὅσα ἄλλα παρ᾽ 

ἄλλοις κὲν οὐ λέλεκται; 

μέλει δὲ αὐτῷ καὶ ὄγκου τῶν ὀνομάτων, 
δεινότητος τῶν ἐνθυμημάτων, καί, 

. λέ ἤμρς α΄. Ῥμιᾶν. εὐ ΤΊΙοτη. 
Μαβ. ἴῃ ἢ. οϑὶ αἰεί ρτὸ ἀεί 
ΒΓ αν οσὶώ πρδογαϊαε; ἷπ πος 
γτροθϑϑὶῦ 80 Αὐσογαηι σοηδιιδίι- 
αἴπθ, ααἰθὰβ ἰαυλ! ] αγθ δὶ |ἰ16- 
τη ᾧ [ποηη}}}}8] νοοῖθὰβ. δι- 
ἴδυγα. ΤΙ Π1Πγ15. ααϊ θη ἱπΊ ΡΥ 5515 
ἀεί φ]ευιπιαιιθ [ν 8] οθνίθ δ᾽] απο- 
τ165. Ο]1π|} ΟὈὐϊπυϊί, ἴῃ γη55. αἰγο- 
απρ πιοᾶο βου δίταν. “ς ἩΠΌΚ. Με- 
Ἰΐονθ5 ἰδταθη ΠὈ 1] Ῥ]θνΐαιιθ ΡΥ δοίεν 
ῬΆ]. ρᾷθπα ἀβαιθαιδηπο ἀεί ἱπθη- 
1. 4ἴ105 βϑουὶ 5πη: οἀϊίονοβ τ- 

θη ον 8. -- εὑρετὴς. .ἈΟ.- 
νῶν ὀνομάτων. (ἴ. Ῥίοη. Ηαὶ. 
Ῥ. 791. 798. Οἴο ἴπτὸ Πᾶθο αἰοία 
βἰηῖ, ΘΧδτη αν ἸΠῈ5 6. παὶ. Γ1 Ρ. 
238 544. ἀ6 Ὠῖδι, Το. σΟΙ 6 ηϊ. 
Ρ.θὅ 54. -- αὐτοβο εἰ. Ἐγεαιθη5 
οϑὲ δριιὰ ΤΊο. (οὗ, ΠῚ 81, 4 δάῃ. 
οὐ 4].), 868 ἰάθτι Μοουϊαϊ ρυορα- 
ΤΌΤ] δβϑί, οἱ δχ γδοθη !ουθι5 βοτὶ- 
Ῥίουϊθα5 Παθθηΐ παπᾶ ραυοὶ. ὙἹά, 
ἸπίθυῬΥ, Μοον. ἴπ ᾿. ν. Εβ86 δυίθηι 
δπθαυῖϊιβ τῶν κατ᾽ αὐτὸν χοό- 
ψῶν ἰαπίιτη αθοϑὺ αὖ νϑγιτη 511, τί 
ΔΗ τι] 5 δ᾽ λι5. οἰτιβ ἐθϑίϊβ δὶς ΤΠι- 
ογαϊά 65. ψιὰ, Βίερη. ΤΊ 65. --- πο- 
λεμησείοντες. ΟΥ 1 88. ες 
ἢος 6ἱ 51 Π}}}}08 Ὁ ΠΟΧῚΒ νου ὉΪ5. ρυδο- 
ἴον Βυϊίηι. αν. 8. 119, ὅ, 11 5υ[ἢ- 
οἷοι ἰἸατιάαββθ ἱπίθυρυ. Μοθν. ἢ. 14 
δὐ ΠΈΣ, ὑ Τυο, 1}. ἃ... οὐ 95. 1. 
Ταῖϊα ἀοβιάθγαῖνα ἀρ Ροοίαβ8 
Ατοοβ. πϑἰιαία 6 Χ ΒΓ υ{1 ΒΟΥ ΠΟ Ϊ5 
50ΥΙΡΊΟΥ 115. ΑὉΠΟῚΒ. 5816 ἃ 86 ΠΟἢ 
Δαἀποίαια 6556. Ῥγδθίον γελασείω 

παρὰ τούτῳ δὲ κεῖται. 
χαὶ 

ὥσπερ φϑά- 

ΡΊαι. Ρῃδϑᾶ. 64, 0 ἀἀποίαι αἱ Κυιιθρ, 
Ηδθθηλ οθυῖθ οἰϊᾷ Δ ὙΘΟΘη ΤΙ ΟΥΟ5 
ἰἸβτονῖοῖ, νας πολεμησεέω Ὀϊο 
(855. Ριῦςορ. ἃ], -- παγχάλε- 
πον καὶ ἁμαρτάδα. ..Ηδε 
ἄπδθ νοοθ5..... Πυβα απ... . ἃρυὰ 
Τηπον αἰ άθπι οχβίδηϊ. “ ΗΠ 5. σε- 
(θυ πὶ παγχάλεπος Ρυοθαπὶ νοςα- 
Βαϊ] 6556 ᾿ἰἰαιιθί 6 ὅιαγΖ. 6 χ. 
Χρη. οἱ Αβϑδί. Τιοχ. Ραι. ἅμαρτάς 
εδύ νῸχ ἸΙοηΐοα, ΠΟ ἰϑη6ῃ ῥΓΟΥ- 
5115 Βργεία ἃὉ Αμἰοῖβ. ΨΙά. Βίθρῃ. 
Τηο5. -- ὕλης φακέλους. δὶς 
ΔΓ 5ΙΠΊΠΠ1ΤΟΥ ΤΠ] βου ρίονυθβ αἷ- 
Χχρϑυπηΐ. ὙἹά. ἰηίονρν. Τππο. Π 77 
εἰ Μοον. Ρ. 398 5αᾳ. -- ποιη- 
ταῖς ἕλει. Οἷς. δἄη. 8. 41. --- 
ἐπιλύγξαι. Ἐχ ἐπιλυγάξεσϑαι 
γε] ἐπηλυγάξεσϑαι οοτυιρέμτα 
6556 νϑυα ἰπαϊοδί Βιορ Πάπα; μος 
᾿ρβαση δαΐθη ψ υθι πὶ βαιϊ5 ἀθἔθη- 
ἀππὶ ᾿πίογρυ. Τῆπο, ΨΙ 86 οἱ Μοου. 
ἴπ ἢν. ἐπηλύται. Ἀρυᾶ 
ἈΠῈ] ΠῚ Ρ ΟΘἰ ἃ ΠῚ ΤΘΡΘρία πὶ δβί. σῇ. 
δάῃ. 1 9. ἀνακῶς. Νὰ Ποο 
αυϊάθπη Ροοίϊοιπι 6558 ἀοοοπὶ ἴη- 
ἰθῦρν. Τῆμο. ΨΙΠΊ02. -- τὰ δὲ 
ἴδια. ΟΥ̓, εἀ, ταὶ, 11 Ρ. 242 566. - 
ἀποσίμω σις. Τιορ πάη] ἀποσι- 
μῶσαι νοὶ ἀποσιμώσας. σ΄ Τὰς, 
ΓΝ 2ὅ οἱ ᾿νὶ δάη. --- κωλύμη. 
Οὗ, δάη. 1 92. --- ἀποτεέχισις. 
ΟῚ 6ὅ. Ἐοάριηῃ 815 οϑὶ ΡοΪγδο- 
Π115, 568 Αἰΐᾶ νἱ. 

8. ὅ8, ὄγκου τῶν ὀνομά- 
των. Οἵ. ἀθ Ηἰδί. Τῆς. ΟΠ πη. 
Ρ. 905ᾳ. -- φϑάσαντες εἴ- 

ὅδ 



ΒΙΟΣ ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ. ΧΧΧΥ͂ 

σαντες εἴπομεν. βραχύτητος συντάξεως" τὰ γὰρ 
πολλὰ τῶν πραγμάτων καὶ λέξει δείκνυται. τέ- 
ϑεικε δὲ πολλάκις καὶ πάϑη καὶ πράγματα ἀντ᾽ 
ἀνδρῶν, ὡς τὸ ἀντίπαλον δέος. ἔχει δέ τι καὶ 
τοῦ πανηγυρικοῦ, ἐν οἷς ἐπιταφίους λέγει, καὶ 
ποικίλας εἰρωνείας εἰσφέρων, καὶ ἐρωτήσεις ποιοῦ- 
μενος; καὶ φιλοσόφοις εἴδεσι δημηγορῶν" ἐν οἷς 
γὰρ ἀμοιβαῖός ἐστι. φιλοσοφεῖ. τὴν μέντοι ἰδέαν 
αὐτοῦ τῶν λέξεων καὶ τῶν συνϑέσεων αἰτιῶνται 

οἵ πλείονες, ὧν ἔστι Διονύσιος ὁ Ἁλικαρνασσεύς" 

μέμφεται γὰρ αὐτῷ ὡς πεζῇ καὶ πολιτικῇ λέξει 
χρῆσϑαι μὴ δυναμένῳ, οὐκ εἰδὼς ὅτι δυνά- 
μεῶς ταῦτα πάντα ἐστὶ περιττῆς καὶ ἕξεως πλεο- 
νεξία. 

Φαίνεται δὲ ἐπὶ τῶν Ἡροδότου χφόνων γε- 
΄ 

νόμενος, εἴ γε ὁ μὲν Ἡρόδοτος μέμνηται τῆς 
Θηβαίων ἐσβολῆς ἐς τὴν Πλάταιαν, περὶ ἧς ἴστο- 
ρεῖ Θουκυδίδης ἐν τῇ δευτέρᾳ. 

8. ὅ9. 

πλεονεξία. 

πομεν. ὃ. ὅ0. -- πάϑη. 
ἄντ᾽ ἀνδρῶν. Οἵ, Ῥίοπ. δι. 
Ῥ. 808 οἱ 64. τηδὶ. 1 1 ρ. 259. ἀ6 
ἰδέ, Τῆτϊιο. οοτηιηθηί. ᾿. 74. --- 
ἀντίπαλον δες 1. ΠῚ 1, 
-- ἔχει δὲ... λέγει. Ο, 8. 49. 
-- ἔπιταφίους ΘΌΙΩ 8τη} 18 - 

οδίίοπο Αἰχὶς ῬΓῸ 5ἰηρ. τὸν ἐπι- 
τάφιον. --- εἰρωνείας. Τιοηρε 
ἈΠΟῪ ἰμάϊοαύαν 8. 0, 0] οἵ, ᾶῃ, 
-- ἀμοιβαὶϊός ἐστι, ἷ. 6. ἄμοι- 
βαίοις λόγοις (Ξῖνε ἀντιλογέαις) 
χρῆται. Οὗ, ἀ6 πἰβ οἷα. ἄντιλο- 
γίαις ἈΟΒ6Ε, 1, ἀ. Ρ. 164 544. -- 
οἵ πλείονες. Η. 6. οχ τῇηρίοσὶ- 
05, αἱ βου οποὴ ΤΉπον ἀϊάθυτη 
ἴοτο ποὴ 6556 δρίπμι ᾿π 6] Θχ θυ πηΐ. 
ΟΥ Οἷς, Οταῖ, 9, 81. Αἱ δυπμάριῃ 
Ῥ᾽ αν πη ἰηβίρποβ ἱπίου (ταθοοβ 
ὙἸΡῚ ἴῃ ΒΙΒιΟΥ 8. ΒουῚθ6 Πα 15 εἱ δά- 
Τηϊνατὶ οὖ ᾿ἰπηϊίαι βαηί. Ὑὶᾶ, ἀθ 
ἰδὲ, Τῆυο, ΘΟΠΙπΊΘηΐ. Ῥ. ὅά. 
“ιονύσιος ὃ ἘΠ τσ ος 

ται δέ τι καὶ 

ποικίλας Ῥαϊ. ἀπ}. ψηϊξο εἰ ΒΕΚΚ, ποικίλως. 

Ρᾳ]. πλεονεξίας. απο ἢ, πλεονεξίαι. 

σεύς. Ὅδς Βαυΐτ5 οοην οὶ ἱβ νἱᾷ. 1. 
ἃ, οἱ οα. γηδῖ. 11. 80 544. 

8. ὅ4. φαένεται δέ. θε Πδο 
τον ρατείσα!α οἵ. ΒΤιΐ. Ρ. 80 544. 
--- Ἡροδότου. .ἩδΙ]ᾳπῖοὰ8, 
Ηενγοάοίι5, Τηπογάϊά 65. 
115 ἀ θῖὴ θη ρονὶθ5 ἔουϑ δα. 
ἀε ἱηροηὶ ΠΠογα τα πὺ, οἵ 
ΠΟ πἰὶπηϊβ ἰΙοπρα αἰπίδηίς; - 
θὰ5 Γποτιπί δοίαεϊθι5. Νδτη 
ΗδΙΙαπἰοα5 ἰπἰίῖϊο θ6}1Π Ρ6- 
Ιορ. ἔμπϊβ8ε ααϊπαπο β6χᾶ- 
σἰηύαᾷ ἃΠΠ085 πίι5 νἱἀθίαν, 
Ηεονοάοίιϑ {Γ65 οὐ ααἰῃ ᾳπᾶ- 
σἰηία, Τῆηυον ἀϊά65 αὐδατὰ- 
Βίητα, δον ρίασμι ποο [ἰδ γῸ 
ἀπᾶάροϊπιο ῬΑ ἢ 86. αεἸ- 
1 η8. 1 ΧΟ ΣΡ Ἢ ΠΡῸΣ 2) 6 
Ῥαηρ 6 ἢά6 ἃ Κγθθροτο δα ὺ- 
Ὀϊιαῖα, 80 4118 ἀθίθηβα, οἵ, δάῃ. 
δ. 84. - Ἡρόδοτος. ὙΠ 238, 
-- ἐν τῇ δευτέρᾳ. ο. ῶ. -- 
λέγεται δὲ τοιοῦτον. 

σλ 



ΧΧΧΥῚΙ ΜΑΡΚΕΛΛΙΝΟΥ͂ 

ἈΣΣΟΎΡ ΝΣ ΡΣ ΘΝ 

τοιοῦτο »], ἡ ὥς Ὑ ποτὲ τοῦ Ἡροδότου τὰς ἰδίας 
ἱστορίας ἐπιδεικνυμένου παρὼν τῇ ἀκροάσει Θουκυ- 
δίδης χαὶ ἀκούσας ἐδάκρυσεν" ἔπειτά φασι τὸν 
Ἡρόδοτον τοῦτο ϑεασάμενον εἰπεῖν αὐτοῦ πρὸς 
τὸν πατέρα τὸν Ὄλορον᾽ ..1ῷ Ὄλορε, ὀργᾷ ἡ 
φύσις τοῦ υἱοῦ σου πρὸς μαϑήματα.““ ἐτελεύτησε 
δὲ ἐν τῇ Θρᾷάκῃ καὶ οἵ μὲν λέγουσιν, ὅτι ἐχεῖ 
ἐτάφη, ἄλλοι δὲ λέγουσιν, ὅτι ἐν ταῖς ᾿Αϑήναις 
ἠνέχϑη αὐτοῦ τὰ ὀστᾷ κρύφα παρὰ τῶν συγγε- 
νῶν καὶ οὕτως ἐτάφη" οὐ γὰρ ἐξῆν φανερῶς θά- 
πτειν ἐν ᾿ϑήναις τὸν ἐπὶ προδοσίᾳ φεύγοντα. 
ἔστι δὲ αὐτοῦ τάφος πλησίον τῶν πυλῶν, ἐν χω- 
ρίῳ τῆς ᾿ἀττικῆς, ὃ Κοίλη καλεῖται, καϑά φησιν 
ψντυλλος. ἀξιόπιστος ἀνὴρ μαρτυρῆσαι, καὶ ἵστο- 
ρίαν γνῶναι καὶ διδάξαι δεινός. καὶ στήλη δέ, 
φησίν, ἕστηχεν ἐν τῇ Κοίλῃ, ΘΟΥΚΥΖΔΙΔΗΣ 
ὈΛΟΡΟΥ ᾿ΑΔΙΜΟΥ͂ΣΙΟΣ ἔχουσα ἐπίγραμμα. 
τινὲς δὲ προσέϑηκαν καὶ τὸ ᾿ΕἘΝΘΑΖΔΈ ΚΕΙ͂ΤΑΙ: 

Ῥᾳ], ποῖ, τοιοῦτο. 
: -: “ 

Ποϊηᾶθ ἰάθη οτι ΡτῸ 8. ὅ4, τοιοῦτον. 
νυϊο, ὡς. 

8, ὅδ. Ὀλόρου οτι. ῬΑ]. (πο! ἢ, 

“» Μομΐηθῦα Ππϊὰ5 τοὶ Τπιοϊαπιιβ [αἱ 
ἰἴ5. ἋὉ᾽ Πεονγοάοίο ἰδίου τη τϑοϊία- 
ἰ8 πὶ ἀϊοθηβ ἰῃ ἨΠογοάοίο 56ὰ Ἀθιϊο- 
πθ ἄς Τηυογἀϊάθ ΠΐΠ11 Δα 1101], 
Ῥμοίίιβ ἴῃ ΒΙ0]. [οοἅ, 60] εἱ ἜΝ 
ἄδ8 ἴῃ ν. Θουκυδέδης εἰ ὀργᾶν 
[ἀϑπίᾳιε ὙΤΖοίΖαβ ἰὼ νϑγβῖθιιβ οὐ. 
ΡᾺ].1.“ ΗΚ. ῬΑ] βαπιὶ 6558 
πᾶς ΠΑΡΑ ΠΟ] ΠῚ ΡΟΒία Δ ΠῚ 
Ῥνθν ον ἀοουϊ θυθάον 5. ἴῃ ΨΙ, 
Τῆπο,, πα} 15. Θχροϑβῖ ΠΔῃΪηϑη - 
Πιιβ ἰῃ (αθδβί, ἢϊδύ. 1Π, Ὁ. 12 544., 
ααἱ ἀΘ ΤΗμπογά. ρουβυαβὶὶ Ἡθθυθηϊο 
14, ΠῚ Ρ. 8854. εα, 4. Νανναιίπη- 
οαϊάτη ἀ οἴδημα! ἤογβ. Οπδοβί, Ηδ- 
τοί, ρ. 27 54ᾳ., οοπία 4116Π1] ΠΟΗ- 
πῸ}}ὰ ἀἰββουαϊ ΠοηΟ ἀοοίιβ ἴῃ 
Ἐρἢ θη, 16. ἃ. 1828 ρ, 187. Οὐ 
Ἡογϑῖο δοηβρίναηῦ Κυθθρ. ΥἹ]ῖ. 
Τηῖο, Ῥ. 11 848. εὐ ΝοθΙποΙ, ἴῃ 
ῬΓορν Πητη. Εγαηοοί, ἃ, 1888, ΝΙ- 
11} ἀδοουαπί ἤθγηι, δα Τιποὶ, ἄο 
Ηϊβί, σοι 8ον. Ρ. 2ὅ8, ΝΥ ΔΟΙ 51, 

Απίαα, αν. Βόβοῃ. 1. ἃ, ρ.92---94, 
᾿πρτοθαύ 6155. Ῥυαθῦ, ἡ. ΧΎΤ54., 
αὐοά ᾿ἴά6ηὶ δἀποίαίιηι ν᾿ θπ]ὰ5 ἀδ 
Μυτῖο ἴῃ Ηἰϊβι. οὐἵο, 11{, αναθο, ΟΝ, 
οὐδ πὶ ΙΔ 60} 46 Ἰηρθη." Τιποΐδη. Ρ. 
18854.- τοῦ υἱοῦ σου. .Ῥαδ- 
τσὴ (παῖδα ) ῬΠού 5. ΘΧ Ιλ ϊέ 
οἱ δυϊαα5.“ ΒΙΤΎΤ. 

8. ὅδ. ἐτελεύτησε δέ οί. 
Οἵ. 8. 51---84. Ῥᾶθ!ο ροβί αἰ 5ρ}1- 
ὁθὺ αὐἰᾶθπι ἰϊοναῖϊο λέγουσιν νοΥ- 
Ἀὶ, 568 βγη! ον τέϑαπται ὈΪ5 Ρο- 
Β᾽τατη ἴῃ δυϊά, νἱΐ. Το, 8. 1. --- 
ἐν ταῖς ᾿ϑήναις. ψια. δάη. 
8. 40. οὐ γὰρ ἐξῆν ... 
φεύγοντα. ϑαηὺ νοῦρα ΤΙ πον - 
ἀἸάϊβ. αι! πὶ ταδί οἱ δποία 1 
1388, 6, υδὶ νὶά, ἄπ. δ στὸ νἱᾶ. 
δάη, 8.28. --- τῶν πυλῶν. Τῶν 
,“β]ελιτέδων. Οἵ. 8. 11 οὐ 101 ἄπ, 
Ἄντυλλος. Οἵ. αάη. 8. 22. - 
στήλη. Οἵ, 8.160. Αποη. 8. 10, 

δῦ 



ΒΙΟΣ ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ͂. ΧΧΧΥ͂ΙΠΙ 

ἀλλὰ λέγομεν, ὅτι νοοὐμενόν ἐστι τοῦτο καὶ 
προσυπακουόμενον" οὐδὲ γὰρ ἔκειτο ἐν τῷ ἐπι- 

66 γράμματι. ἔστι δὲ τὴν ἰδέαν καὶ τὸν χαρακτῆρα 
Ι μεγαλοπρεπής, ὡς μηδὲ ἐν τοῖς οἴκτοις ἀφίστα- 
Γ᾿ σϑαι τοῦ μεγαλοπρεποῦς, ἐμβριϑὴς τὴν φράσιν, 
᾿ἀσαφὴς τὴν διάνοιαν διὰ τὸ ὑπερβατοῖς χαίρειν, 

ὀλίγοις ὀνόμασι πολλὰ πράγματα δηλῶν, καὶ 
ποικιλώτατος μὲν ἐν τοῖς τῆς λέξεως σχήμασι, 
κατὰ δὲ τὴν διάνοιαν τοὐναντίον ἀσχημάτιστος. 

οὔτε γὰρ εἰρωνείαις, οὔτε ἐπιτιμήσεσιν. οὔτε ταῖς 

ἐκ πλαγίου δήσεσιν, οὔτε ἄλλαις τισὶ πανουρ- 
γίαις πρὸς τὸν ἀχροατὴν χέχρηται, τοῦ Ζ4ημο- 
σϑένους μάλιστα ἐν τούτοις ἐπιδειχνυμένου τὴν 
δεινότητα. οἶμαι δὲ οὐκ ἀγνοίᾳ σχηματισμοῦ τοῦ 

᾿ χατὰ διάνοιαν παρεῖναι τὸν Θουκυδίδην τὸ τοιοῦ- 
τον, ἀλλὰ τοῖς ὑποκειμένοις προσώποις πρέπον- 
τας καὶ ἁρμόζοντας συντιϑέντα τοὺς λόγους. οὐ 
γὰρ ἔπρεπε Περικλεῖ καὶ ᾿ἀρχιδάμῳ καὶ Νικίᾳ 

᾿χαὶ Βρασίδᾳ, ἀνθρώποις μεγαλόφροσι καὶ γεν- 
ναΐοις καὶ ἡρωϊκὴν ἔχουσι δόξαν, λόγους εἰρω- 
νείας καὶ πανουργίας περιτιϑέναι., ὡς μὴ παρρη- 
σίαν ἔχουσι φανερῶς ἐλέγχειν, καὶ ἄντικρυς μέμ- 
φεσϑαι, καὶ ὁτιοῦν βούλονται λέγειν. διὰ τοῦτο 
τὸ ἄπλαστον καὶ ἀνηθϑοποίητον ἐπετήδευσε, σώ- 
ἕων κἀν τούτοις τὸ προσῆκον καὶ τῇ τέχνῃ δο- 
χοῦν" τεχνίτου γὰρ ἀνδρὸς φυλάξαι τοῖς προσ- 
ὥποις τὴν ἐπιβάλλουσαν δόξαν χαὶ τοῖς πρά- 

Ἱγμασι τὸν ἀκόλουϑον κόσμον. ἰστέον δὲ ὅτι 

ὙΒῚ. Ψ' 

υυυν μμνοωνιν. ἐμὰ ἐλ 

8. 86. Μεγαλοπρεπὴς. 
ὑπερβατοὶς χαέρεεν. Οἵ, 8.50 

δε ἰθὶ ἀᾶπ, εἰ ἂς μηδὲ ἐν τοῖς οἷ- 
ατοῖς τη ΧὶΠΊ6 Ν Π 87. --- ποιπι- 
᾿ λωώτατος. .ἀσχημάτιστος. 
Θῃλπ65 ΘΠΪΠῚ ̓ Ἀρυϊᾶϑ ἃ τοίου θι5 
ἰη σχήματα τῆς "λέξεως εἰτῆς δια- 
νοίας αἰνια!ϊ 5αι5 οοηϑίαί. -- οὔτε 

 εἰρωνείαις. Αἰ νι. [188.1Π601. 
ΥΙ 16. 80 εὐ ΒΌρτἃ 8.58. -- οὔτε 
ἐπιτιμήσεσιν. Δεν. Π πύρα: 
ΤΠ 38. ΥἹ 88. --- οὔτεταὶς. 

ῥήσεσιν. ΑἹ νἱὰ, Ἱ 12, 18. - 
οὐκ ἀγνοίᾳ σχηματισμοῦ. 
ΟἸοθγοηΐβ θηΐπὶ βϑηΐθηςία ΟἿ ἢ 65 
αἸοοηαὶ αὐὐιῇ!οῖοὸ ἔδοι! α νἱη- 
οἷ, Ια. ἀς Οταί, Π| 18. Ταπὶ σπα- 
ρεῖναι τοροίθ ἐχ παρίημι. --- ὃτι- 
οὖν. «λέγειν. Ργορτῖθ δαί 
βούλονται λέγειν οταἰϊτιεπάα, δὲ 
ὃ τι ἂν βούλωνται 56 πάπμη. 
- ἐπιβάλλουσαν,͵..6. προσή- 
κουσαν. 

8, ὅ1. ἰστέον δὲ... ἄλλως. 



ΧΧΧΥΠΙῚ 

τὴν πραγματείαν αὐτοῦ 
- ᾿ , 5 ΄ “ ΝΎ» 

τρεῖς καὶ δέκα ἱστορίας, αλλοι δὲ ἄλλος. 

Ὑ 

ΑΝΟΝΎΥΜΟΥ 

οἵ μὲν κατέτεμον εἰς 
" 

ὁμῶς δὲ 
ὴ πλείστη καὶ ἡ κοινὴ κεκράτηκε, τὸ μέχρι τῶν 
ὀκτὼ διῃρῆσϑαι τὴν πραγματείαν, 
κρινεν ὃ ̓ Δσκληπιός. 

ΘΟ ΚΥΎΥΎΖΊ ΖΘ 

ὡς καὶ ἐπέ- 

ΘΓ ΟΣΣ: 

Θουκυδίδης ᾿Αϑηναῖος Ὀλόρου ἦν παῖς, Θρά- 
κιον δὲ αὐτῷ τὸ γένος. 
Ὄλορος ἐκ Θρῴκης εἶχε τοὔνομα. 

αὐτίκα γοῦν ἔνϑα Μιλτιά- Μιλτιάδου συγγενής. 

καὶ γὰρ ὁ πατήρ αὐτῷ 
γέγονε δὲ τῶν 

δης περὶ Κοίλην τέϑαπται, ἐνταῦϑα καὶ Θουκυ- 
δίδης τέϑαπται. ὁ δὲ Μιλτιάδης ἔγημε τοῦ Θραᾳ- 
κῶν βασιλέως ϑυγατέρα Ἡγησιπύλην. γέγονε δὲ 
9 -» »Ό-ς ΄ » ΄ 

᾿Αντιφῶντος τοῦ ᾿αμνουσίου μαϑητής, δεινοῦ λέ- 

8. ὅ1. τρεῖς καὶ δέκα. Μαυΐϊρο τρεισχαίδεκα. ΟΥ. 54. δὰ Τίπιο, 
1Π|69. ὙἹΙ 74 ἃ]. Ρᾳ]. απο Γι. δΕΎΦΗ τρεῖς, Δ δβίουμη. ιγ΄. 

ΤθοΥ ἀἰά65. ἴρ856. θηΐπη ΘΟὨΓ Ππδ τὴ 
ΒΟΥ 51556 ν᾽ ἀθίαν ἢ Βύου Δ ΠῚ, ρτ86- 
τοΡα πὰ αποα θ6}}} 5 πο α]05 Δ ΠΠ05 
ΘΟΓΘΠΊα 6 ἀθβίαίθβ. οὐ ΠῚ ΘΠΊ65 αἷ- 
βύϊηχῖι. Οὗ. 11. 20. 20. Ροβιίθα- 
αυϑηλ ἰστίαν" ΠῚ αἰβοθγηὶ οορριὶ 
Β0ΐ}, νυν ῖδ 6 ΟΥ̓Ά 6 διιηὉ ῬΑΥΕ ΟΠ 65. 
ΟΥ. ὅ6 0}. 1. ΤΥ οχίυ, οὐ 46 ἢϊβί. 
Τῆαο. οομημηθηΐ, ᾿. 44 54. --- ἡ 
πλείστη καὶ ἡ κοινή. Τὰ 
ἴᾳγο ἀ6 τϑοθρία ἀθβουϊρίϊομο ’Ιοαα]- 
ἴα; ἤδη] ΘΆΠῚ οἱ ΠΙΟΠγ 5ἴι5 Ὁ. 867 
οὐ νϑίθυ 8. ουδιη πη δίϊοὶ Βα απ 0, 

ἘΠ ΚΒΟΣ ΘΗ, Τβαπι ᾿αἶτι5 νου ὶ 
ἴη68 πα χακὴν ον Κυαθρον (6 
γι, ΤὨπογᾶ, ρΡ. 88, αυρὰ ΟΥ̓ ]- 

οἃ ΟΥΑΙ ἃ ἸΘΟΥ ΠῚ ΡΘΥ ΠΤ ΘΠ ΟΥ̓ 
δαθα 6χ ρᾶγίθ θρίουϊβὶβ ἔπθυὶ; 
οἰθηΐϊμη 40 Αξοϊθρίδᾶθ ρυοθδίδηι 
6556. αἰ νβ᾽ οπθη ἰδίου ΤΟΥ - 
ἀϊάοδο ἴῃ οοο ΠἰργῸ5 ἃ ρυΐουθ αἰϊ- 
40, ἔογία55θ ἃ ΑἸοχαπάγίπο, ἴα - 
οἴδηη, --- Πσκληπιός. ,,(Ἐδι Ὠἷο 
Αβοίθρὶτβ πιητι5. ΘΧ. 115, ααἱ 5. Πο- 
᾿ϊὰ 5ου ρ 515858 ἴῃ ΤΠ που ἀἸ θη ἔθγπη -- 
τὰν, Ια. 56110]. δα 1 56.“ ΗΠ 5. 
ΤηΔο᾽“σκληπιάδης Ἰοσοιά πηι 6558 
ἈρΡρᾶγοί, πὶ Αβοϊορίδάθϑ [Μγυ]θα- 
Π1157., ΑΡΟΙΠΟπΙΙ αἰδοῖ Ρααβ, Αὐταὶ 
οἱ ππηηθηὶβ Ρουρδηιὶ ὑθρτη (6 ΠῚ- 
ΡοΥῖθιι5 νἱχῖι, ΟἉ, δῖα. οὐ Κυιθο. 
Τ᾿. ἃ, Ρ. 82. δὲ τ Ρ. 99. 

ονιρίοντιν ἱποοτνίϊ νὰ ἘΠ ογαϊα 5. 

8.1. Ὀλόρου. ΟἷἉ δἅπ. δᾷ 
Μανο. 8. 10, -- Θρῴάκιον... 
γένος. Οἱ, Μᾶιο, 8. 1 -- 
Μιλτιάδον συγγενής. ΟἹ, 

Ματο. 8. ὃ. 1δ οἱ ᾿θὶ δά, -- περὶ 
Κοίλην. Οἱ, Μᾶϊο. 8. 17 οἱ ἰθὶ 
ἁάῃ. 

8. 2. ἀντιφῶντος. Οἵ᾽ν, Μανο, 

ΤΥ τον ἘΥΡΗ ῊΣ τ΄ ἡτρλνας, ὌΝ 



ΒΙΟΣ ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ. ΧΧΧΙΧ 
Γ 

7 εὺν καὶ ὑπόπτου γενομένου τὰ φαὰ ϑικαστηρίοις. 
χαὶ διὰ ταῦτα λέγοντος μὲν οὐκ ἠνείχοντο αὐτοῦ, 
γράφειν δὲ ἐπεχείρησε τοὺς λόγους, καὶ ἐξέδωκε 
τοῖς δεομένοις. ἐμαρτύρησε: δὲ αὐτῷ καὶ Θουκυ- 
δίδης ὁ μαϑητής, ὅτι ἄν, ᾧ σύμβουλος γένοιτο, 
ἄριστα ἐχεῖνος ἀπήλλαττεν εὐρ τὰς δίκας. ἀλλ᾽ 
ΣῈ μὲν ἔδοξε πονηρὸς ᾿Αντιρῶν εἶναι, καὶ περὶ 
τέλη τοῦ Πελοποννησιακοῦ πολέμου κριϑεὶς προ- 
δοσίας. ὡς “ακεδαιμονίοις 
πρεσβείαν παραινέσας, 
στατα, ἕάλω. 

μὲν τὰ ἄριστα κατὰ 
᾿᾿ϑηναίοις δὲ ἀλυσιτελέ- 

καὶ σὺν αὐτῷ διεφϑάρησαν ᾿Ἴρχε- 
πτόλεμος καὶ Ὀνομακλῆς, ὧν καὶ κατεσχάφησαν 
καὶ αἱ οἰκίαι, καὶ τὸ γένος τὸ μὲν διεφϑάρη, τὸ 

3 δὲ ἄτιμον ἐγένετο. στρατηγικὸς δὲ ἀνὴρ ὁ Θου- 
κυδίδης γενόμενος, καὶ τὰ περὶ Θάσον πιστευϑεὶς 
μέταλλα, πλουύιὸς μὲν ἣν καὶ μέγα ἐδύνατο ἐν 
δὲ τῷ Πελοποννησιαχῷ πολέμῳ αἰτίαν ἔσχε προ- 
δοσίας ἐκ βραϑυτῆτός τε χαὶ ὀλιγωρίας. ἔτυχε 
μὲν γὰρ Βρασίδας τὰς ἐπὶ Θράκης καταλαβὼν 

8.2. ὅτι ἂν ᾧ ὅα55. Ραϊ. Μοκᾳ. ὅτι ᾧ ἂν ναϊρο εὐ ΘΓ. 
τη. ΒΕΚΚ. ἄν οπι. εο. ἈΑταιθ ἀπ ἤαϊοὸ οὈτοπιροναπάσπι δῦ Ῥοίϊι5 
ΘΠ] Οὐ θ115. πηθ πη ἃ ἷ8. Οἱ. δά. --- καὶ αἵ, καί ἀἰδρίϊοοι ροβὺ 58ι1:- 
Ῥθυΐα5, 

διε ϑὶ στρατηγικὸς οεί, στρατηγὸς ἐξ δὲ ἀμελὴς ὃ Θου- 
δ ὑτδης ὕλ85. ἀμελής εοἰἴαπι Βδρ. Μοβαμ, ἢ 

8. 22 οἱ ᾿θὶ δάη.--- ἐμαρτύρησε 
.Θουκυδέδης. γιὰ. ὙΠΙ| 

68. --ἰ ἄν 6514, 46 4τ|0 ἃβειιν 
ἴῃ Βιιίτη. ατ. δ. 189, 12.-- ἀπήλ- 
λαττεν. Τα τα πδίενα, αὐ ΠΟῚ 
τάτο. --- εἰς τὰς δέκας. εἰς 
γαϊοί ᾳὰυοὰ διύΐη εὐ 84, δυΐ 
ΤΊΟΓΘ ΓΘΟΘὨ ΓΙ ΟΥΙΙΠῚ Ὁ ΟΒΓ{Π|ΠῈ Θϑὲ ῬΥῸ 

90.“ ὉΌΚ. -- ἑάλω. καὶ σὺν 
αὐτῷ δδί. »!α ΡΙαΐ. ἴῃ νἱΐ. 
Δημρῇ.“ Ὁ0Κ.--- Ὀνομακλῆς. 
Οἵ, Το. Ὑ1Π.25. 80. 115, αὐδ6 
ἢϊο ἀ6 πιογίθ οἷτιβ Ιθριηίαν, τθρα- 
Θηδν 6 ῬΒουο-Ρ] αἰδγοΠ τη ὙΊι, ἀθο. 
οὐαί. Ὁ, 8388 5α. (314 54.) δ6- 

σουπηδηο ἐν. --- ᾿ντιφῶν ρτο- 
Ῥίεγ ΘΟ]]Ο δἰ ΟΠΘΠῚ 5115} Θοίτι 1 οϑὶ 
Κνυιδσοτο. ὅ5.6α ογίαββϑ 1{8 60110- 
οϑίυτῃ δϑέ, αὖ ροβύ Ππᾶ ὁ μέν, ἂς 
40 αἰούματη 6βί δὰ Π 29, --- τέλη. 
Τη50] ΘΗ ΓΟΥ πᾶ θο νἱ8 ΡΠ αν8}15 τέλη. 
-- κατὰ πρεσβείαν. (Ἐπὶ 
οτὶ ῬΏΓΥΥΠΙΟΠΟ 86 ἄθοθπι ΔΙ 5 
ἃ αὐδάν] ηροη 8. ΓΙ ΟΘἀ ΘΠ ΘΠ 
τηϊβϑθη πᾶτγαΐὶ Τόν 4865. ὙΠ| 

ῃοίαί ατοί. Ηϊβί. ὙΠΙ| Ρ. 118. Οἱ, 
δάη, ὙΠ 25. ; 

8. 8. στρατηγικὸς δὲ οεἰ. 
για, Τῆπο. ΙΝ 104 5644. εἱ Μᾶτο, 
8. 28. -- βραδυτῆτός τεκαὶ 
ὀλιγωρίας. ΝΟὴ (θηιθῦο ἢδθο 
νἱτα οἱ δχρυοθγαίαἃ 6558 ρεῖϊδί 
ατοί., 564 τὸβ πἰπιῖὶβ ἀπ 6ϑί. 
Ὑιά, δάη, «ἃ Μϑῖο. 8. 238. -- 
ἔτυχε... καταλαβών. Βε6- 



ΨΥ: 9. Ἡνδωι, χων ων. Σρϑιδλ ιν τον. " {τ ν Ψ "" -- 

᾿ 

ΧΙ, ΑΝΟΝΥΜΟΥ͂ 

πόλεις ᾿4ϑηναίων, ἀφιστὰς μὲν ᾿᾿ϑηναίων, Δακε-᾿ 
δαιμονίοις δὲ προστιϑείρ" κἀνταῦϑα δέον ταχέως 

ἀναπλεῦσαι χαὶ σῶσαι μὲν τὴν Ἢϊιόνα ἐγγὺς κευ-- 

μένην, περιποιῆσαι δὲ τὴν ̓ Ἱμφίπολιν, μέγα κτῆμα 
τοῖς ᾿᾿ϑηναίοις, τὴν μὲν ᾿Ηϊόνα ἐδυνήϑη φϑά- 
σας σῶσαι, τὴν δὲ ᾿᾿μφίπολιν ἀπώλεσε. καίτοι 
Κλεωῶν βοηϑῶν ταῖς ἐπὶ Θράκης. πόλεσι κατέπλευσε 
[μὲν] εἰς ᾿ἀμφίπολιν, ἀλλ᾽ ὅμως μάχης γενο- 
μένης Βρασίδας μὲν ὁ “ακεδαιμόνιος ἐνίκησεν 
αὐτόν, Κλέων δὲ ἀπέϑανεν ὑπὸ Μυρκινίου πελ- 
ταστοῦ βληϑείς. οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ ὁ Βρασίδας: 
τῆς νίχης αἰσϑόμενος ἀπέϑανε, καὶ ᾿ἀμφίπολις 
᾿Αϑηναίων ἀπέστη, “ακεδαιμονίων δὲ ἐγένετο. 
ἔνϑα χαὶ τὰ Ὡγνώνεια οἰχοδομήματα καϑελόν-- 
τὲς οἵ ᾿Ἱμφιπολῖται -Βρασίδεια ἐκάλεσαν. μισήσαν- 
τες μὲν τὴν ᾿Ἵττικὴν ἀποικίον, λακωνίσαντες δὲ 
κἀν τούτῳ, καὶ τὴν τιμὴν μεταϑέντες εἰς 4α- 
κεδαίμονα. γενόμενος δὲ φυγὰς ὁ Θουκυδίδης αὶ 
ἐσχόλαζε τῇ συγγραφῇ τοῦ Πελοποννησιακοῦ πο- 
λέμου, καὶ διὰ τοῦτο δοκεῖ πολλὰ χαρίξεσϑαι 
μὲν “ακεδαιμονίοις, κατηγορεῖν δὲ ̓ Ιϑηναίων τὴν 
τυραννίδα καὶ πλεονεξίαν. οὐ γὰρ καιρὸς αὐτῷ 
κατειπεῖν ᾿᾿ϑηναίων ἐγένετο, Κορινϑίων χατηγο-- 
ρούντων, ἢ «Ἰακεδαιμονίων μεμφομένων, ἢ Μιτυλη- 

ὉΠΟΪΒ. ᾿Πο  πϑτιπη ΟΠΊ, (55. θα. τη, 
Αὐτοῦ! αη ΟΧ (858. Ρᾳὶ. 

: ὀνγγοῖιε 
ἘΟΡα ρὲ 

ἊΕἙ 

μέν 
ὁ Βρασίδας. 
8. 4 
[ ΔῚΣ 

ἀἴβου. ρᾷ, πηδὶ. 

οἴἶι5 ἐτύγχανε... καταλαμβά- 
νῶν βου] θογοί, --- ἀναπλεῦσαι. 
ΘΕ ΓΝΙΠΟΠΘΠῚΊ, 4υδηαιδπὶ ο 6 ΕἸΟΩΪ 
Ἴ0Π ἰΐαᾷ σοηγθηΐϊγθ πὶ ΑΤΠΡΠΙΡΟΙΙ 
αἀποίαν!! Κυιορ,. --- μέγα πτῆ- 
μα. ΟἿ ΤΊλιο. ΙΝ 108. -- Κλέων 
ορι, Οἱ, Τῆυο, Νὶ 6 54. -- μάχης 

. βληϑ είς. Νιά. Τιασ 10, 
-- Ἀμφίπολις ὑπ: ἀπέστῃ. 
Νοὴ ἰὰηο ἀρϑηλιηι. --- “ἀγνώ- 
νειὰ οἰκοδομήματα. Μά. 
Τῆυο Ὁ 11. 

ΌΣ ΠΝ γϑοίϊ5 Ιυτιλ. 

Πδρ. απο, γϑοθρίμητιβ. 
. συμφοράς Ὅα85. Ρα]. ψυϊσο οὐ Βεκκ, ἕ. 

Ἰερίσαν, γιά, βουρῦ, 

8, 4. γενόμενος φυγάς. 
ΟἿ, δάη. Μᾶτγο, 8. 33: - φυγὰς 
εὐς ἐσχόλαξε τῇ συγγραφῇ. 
Οὗ, Μανο. 8. 46 οὐ 1θὶ δάμη. --- χαὰ- 
ρίξεσϑαι... πλεονεξίαν. 
Αἱ νὶᾷ. Ματο, ὃ. 26 οἱ 1θὶ δάη. -- 
Κορινϑέων. Τῇ. 1 68 544. --- 
ΜΛακεδαιμονέων... Μιτυ- 
ληναΐίων. Νουιυῖ 58115 σθοῖθ ΘΟ 1- 
το] ηΐ, οἰδὶ Τιαορἀδθηηοηὶὶ 
Ἰοαταπίμν ΤΥ ττ 8644.., ΜγΠΙΘηδοῖ 
11 9544. Πδοιβ. ΟἸθοη. πορλ] ηαγὶ 



οι 

συ 

ΒΙΟΣ ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ. ΧΙ 

΄ , Χ κ ’, - 
ναίὼν αἰτιωμένων, πολὺς ἐν τοῖς ἐγκλήμασι τοῖς 
2 -" , ᾿ " Η ΄ ᾿ ᾿ 
ἀττικοῖς ἐρρυήη, Ἔν τας μὲν τώ δὰ τας “Ἰακωνικαᾶς 

ἐξῆρε τῷ λόγῳ, τὰς δὲ συμφορὰς ηὔξησε τὰς Ἵττι- 

κάς, ὅπου καὶ τὰς ἐν Σικελίᾳ. πέπαυται δὲ τὸ τῆς 
συγγραφῆς ἐν τῇ ναυμαχίᾳ τῇ περὶ “Κυνὸς σῆμα, 
τουτέστι περὶ τὸν Ἑλλήσποντον, ἔνϑα δοχοῦσι 
καὶ νενικηχέναι ᾿Αϑηναῖοι. τὰ δὲ μετὰ ταῦτα 
ἑτέροις γράφειν κατέλιπε, Ξενοφῶντι καὶ Θεο- 
πόϊιπῳ. εἰσὶ δὲ αἴ ἐφεξῆς μάχαι. οὔτε γὰρ τὴν 
δευτέραν ναυμαχίαν τὴν περὶ Κυνὸς σῆμα, ἣν 
Θεόπομπος εἶπεν, οὔτε τὴν περὶ Κύξιχον, ἣν ἐνί- 
χα Θρασύβουλος χαὶ Θηραμένης καὶ ᾿Δλκιβιάδης, 
οὔτε τὴν ἐν ᾿Δργεννούσαις ναυμαχίαν, ἔνϑα νι- 

“» 9 τὶ ΄, » Ν ’ 

,χῶσιν Αϑηναῖοι “ακεδαιμονίους,. οὔτε τὸ κεφα- 
λαιον τῶν κακῶν τῶν ᾿Αττικῶν, τὴν ἐν Αἰγὸς 
ποταμοῖς ναυμαχίαν, ὅπου καὶ τὰς ναῦς ἀπώ- 
λεσαν ᾿4ϑηναῖοι καὶ τὰς ἑξῆς ἐλπίδας: καὶ γὰρ 

τὸ τεῖχος αὐτῶν καϑηρέϑη, καὶ ἡ τῶν τριάχοντα 
τυραννὶς κατέστη. καὶ πολλαῖς συμφοραῖς περιέ- 

πεσεν ὴ πόλις, ἃς ἠκρίβωσε Θεόπομπος. ἣν δὲ 
τῶν πάνυ κατὰ γένος ᾿4ϑήνησι δοξαζομένων ὁ 

8. ὅ. κατέλιπε. ῬΑ]. κατέλειπε. 

᾿ἀργεννούσαις Ο455. Οἵ, ΤΙπιο. ὙΠ] 101 οἱ 101 δάη, ᾿φργιννού- 
σαις Ῥα]. ψαϊρο εἰ Βεκκ. ζζργινούσαις. 

Ῥοταῖ: Ργορίθν ΠῚ 88, -- “πολὺς 
εον ἐρρύη. ὕι πολὺς ἐνέκειτο 
Τῆς. ΤΥ 22, 2. Οἵ, 10] δάπ. εἰ ἀθ 

ΗΠΌῸΒ.  Ηπαάβοπαβ ν6] Ῥαυ Ππθηΐι5 
ΒΡ ονῖς ἴῃ Ἰηέθγργοίδί πα γοὺ- 
Ῥ.πι, 6 4π0 ἢΐ δοοιιβαίνὶ ροηαοθηί; 
ὩΔΠῚ γοῦ: ΠΘαῸ 6 Θηἶτ οοπι- 
Ῥίθαπιβ ὁδέ ῬῸ σ᾽ Π 8 ΠῚ πᾶ Υ8] ΘΠ. ὅπου καί. Βιιροοίδο ΒΝ Ἶι86 

Ραυνεϊουϊαθ, ἀαὰπὶ ὥσπερ γε] 5ἰτη1]6 
αυϊάάατη ἐχϑρθοίοίαν. ΕἸ Χο ϊ556 
αἰϊατια Βιιβριοαῦιν Κυτιθς,, 

8. ὅ. Κυνὸς σῆμα, Οἵ. ΥἹΠ 
104 564. Ξενοφῶντι καὶ 
Θεοπόμπῳ. “1 Ματς, 8. 46 εἱ 
ἴθ] δᾶ. --- μάχαι. μάχαι πολ- 
λαί! ““ ΚΑ Βα, Νοὸ5 ΡΓῸ αἵ |ς- 
Βοπάσμη σΟΠ᾿ϊοἴτπτι5 καί, --- οὔτε 
γὰρ τὴν δευτέρανναυμα- 
χίαν οεἰ, οΟἸάΘ. ΧοπορΠοη 5 
Ηϊβι. τ, ᾿πἰτῖο Πθνὶ ρυῖπηὶ δὲ Ὀῖο- 
ἀογαπι ϑ᾽σαϊαμ 1. ΧΙΠ ρῥ. 854.“ 

γιάδιαν. γεὶ 6 Ῥυδθοθάθῃηίε γρά- 
φειν τεροίθηδιμ ἔγραψε, γε 
Ρᾶυϊο ροβὲὺ ἀϊβεϊπριθηάιπι ἣν 
Θεόπομπος, εἶπεν, ἵνεὶ Ποο εἶπεν 
ἷ5 ΘΟΘἸ Ἀπ ατιπη]. “ΒΕΚΚ. -- ἘΝ 
περὶ Κύξικον. ..Ὀιοά, 51ς. 1. 
ΧΙ Ρ. 957." ΒΗ 5. --- τὴν ἐν 
᾿Δργεννούσαις. ᾽» ΚΘΠΟΡΙ.. 
Ηῖϊβι, ατ,]. ἜΠΡ, 61 ΗΠ: 5- τὴν 
ἐν Αἱ ΠΕΣ ναυμαχίαν. 
ἡ 104. δίο, Ι, ΧΠῚ εὐ Χθηορῆ.. ἴῃ 
Ηΐδβι. αν. 1. Π [ο. 1]. ΗΘΚ. 

8.0. τῶν πάνυ... δοξα- 



ΧΙΠΙ ΑἈΑΝΟΝΎΥΎΜΟΥ 

Θουκυδίδης. δεινὸς δὲ δόξας εἶναι ἐν τῷ λέγειν 
πρὸ τῆς συγγραφῆς προέστη τῶν πραγμάτων" 

πρώτην δὲ τῆς ἐν τῷ λέγειν δεινότητος τήνδε 
ἐποιήσατο τὴν ἐπίδειξιν. Πυριλάμπης γάρ τις τῶν 
πολιτῶν ἄνδρα φίλον καὶ ἐρώμενον ἴδιον διά 
τινα ξηλοτυπήσας ἐφόνευσε" ταύτης δὲ τῆς δίκης 
ἐν ᾿Αρείῳ πάγῳ κρινομένης πολλὰ τῆς ἰδίας σο- 
φίας ἐπεδείξατο, ἀπολογίαν ποιούμενος ὑπὲρ τοῦ 
Πυριλάμπους, καὶ Περικλέους κατηγοροῦντος ἐνί-- 
χα. ὅϑεν καὶ στρατηγὸν αὐτὸν ἑλομένων ᾿4ϑη- 
ναίων, ἄρχων προέστη τοῦ δήμου. μεγαλόφρων 
δὲ ἐν τοῖς πράγμασι γενόμενος, ἅτε φιλοχρημα- 
τῶν, οὐκ εἰᾶτο [τὸν] πλείονα χρόνον προστατεῖν 

» δὴ ς Ἁ » 

τοῦ δήμου. πρῶτον μὲν γὰρ τὕὉπὸ τοῦ Ξενοκρί- 
ς 

του. ὡς Σύβαριν ἀποδημήσας. ὡς ἐπανῆλϑεν 

εἰς ᾿ἡϑήνας, συγχύσεως δικαστηρίου φεύγων 
ἑάλω" ὕστερον δὲ καὶ ἐξοστρακίζεται ἔτη ϑέκα. 
φεύγων δὲ ἐν Αἰγίνῃ διέτριβε, κἀκεῖ λέγεται τὰς 

8. 6. κρινομένης Βεῖκιίς. υϊσο κινουμένης, τι ῬΆ]. εἰ 1 
ΠΡΥῚ Π158. 

8. 1. εἰᾶτο. Μυϊσο εἴα. Ῥαββίναπιὶ βχϑρθοίαυ! πὸ5. δαἀποίανϊ- 
Βγ115 ἴῃ 6α, τηδὶ., οἱ εἰᾶτο ΡτῸ να]ο. εἴα τόν γθοῖθ οοπίθοῖς ΒΘΚΙ,, 

ξομένων. Οἵ, Μαϊτο. 8. 2. Ῥίοῃ. 
ΗΔ]. ρ. 770. σῖο. Βιυῖιί. ο. 10. -- 
προέστη τῶν πραγμάτων. 
Αι νἱά, Ματο. 8. 28 οὐ 101 δάῃ. -- 
πρώτην... τήνδε... τὴν 
ἐπίδειξιν. Οτηηΐαᾷ 6δἃ, 4πὰ6 ἴῃ 
δ ρΔΓΆΘΤΆΡΠΟ οὐ ῬΡΟΧἰ πιὰ ροβίθ- 
γίοτθ ϑϑοαᾳαπηύαν, πα}}0 πιοᾶάο ὁ0η- 
νοηϊαηί ἴῃ ΟἸονὶ ἤἰϊαπι, 5οὰ ἴῃ 
Ῥουὶο θ δαἀνουβαῦίαηι, Μεοίεβίδθ 
δ πι, οπὶ 40 |ΠΠ6 ἃ] αιιοἰΐο 5 
οΟυ 55 δϑί, Μοϊθβίδθ ἢΠϊ5. σον 
ΟΒ δ οἶβπλο ἰ) ΘΧΒΙ Πα πὴ οἰ οί 8 δϑί, 
ψιὰ. 606}}. Ρ. θ. -α ἐν ρεέῳ 
πάγῳ. Ἐτρο ἀποίου Πυΐτ5. νἱῖδ8 
τὰ ἄθ οδοάϊιι5. οοηβαϊο ἔαοιβ 
Ἀ0 Αὐϑορᾶσο ἰπάϊοαιιηλ 6556 θχὶ- 
Βύϊπιαι, ααοα ἴπ5 ὰη0 Ἰπῖὸ 56η8 - 
(1 [πἶ8886 ποσανοθιηΐ Μοίον.. οἱ 
ΒΟΘΟΚΙ, αιιο5. τϑίθ! ες τοι, Ηϊϑι, 

Υ ρ. 498. -- Πυριλάμπους. 
οὐ ά, ΧΘΠΟΡ]. Ηϊβι. αὖ, Ἰ. Π [ο. 8 
1η10.}.. αἱ γϑοθηβϑί {γυ 8} ΠΟΥΠῚ 
πομλϊηδ.“ ἩΠΌΘ, δοιὰ. οοηΐο- 
το 5 ΡΙ]αί, Ῥουοὶ. ο, 18. 

8.1. ὡς Σύβαριν. Οοπίνα 
Ιορδβ Αὐτοὶ ΒΘΥΥΠΟΝΪ5 ὡς Ροϑίτιμι 
οδΓ ῬΓῸ τηρϊΐουα ἐς. Οἱ. εἀ, τηδὶ. 
αᾶη. 1 0. ,.ΑΙζουηὶ ὡς ἀοΙοπ ἢ 
οθηβοί Βουρ κῖιι5. ἀρ σοὶ. θη, Αἰ, 
Ρ- 50.“ Δ ΈΒΤΕΒΜ. Αἱ εἰ ῬΥΪτ5 
ὡς Ραίαίαν ΘΟ ΠΟΙΪΟ., ΠΟῚ τϑοίθ 
Σύβαριν Ἰερῖμαν ργὸ ἐς Σύβαριν. 
-- ἐξοστραπκέξεται ἔτη δέ 
κα. ἴπηπιο φεύγει ἔτη εὐρα 
προδοσίας κριϑείς. Οἱ, Μᾶνο, 
8. 33 οἱ 101 αάη. ΒΟΒ0Π}, 1]. ἃ. Ρ. 99. 
- ἐν Αἰγίνῃ. Αἱ οἷ, ἀἄη. δᾶ 
Ματο. 8. 34, --- κἀκεῖ... .συν- 



ὐρλϑ»... 

8 ἢσε. 

9 

10 

ΒΙΟΣ ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ͂. ΧΙΠῚ 

ἱστορίας αὐτὸν συντάξασϑαι. τότε δὲ τὴν φιλαρ- 
γυρίαν αὐτοῦ μάλιστα φανερὰν γενέσϑαι" ἅπαν- 
τας γὰρ Αἰγινήτας κατατοκίξων ἀναστάτους ἐποί- 

μετὰ δὲ τὴν ἱστορίαν φασὶ συντετάχϑαι τῷ 
τοῦ εὐ ρυ ρα τὸ προοίμιον, ἐπεὶ τῶν ἐν τῷ πολέμῳ 

μέμνηται γεγονότων, ὥσπερ τῆς “4ήλου καϑάρ- 
σεως, ἣν περὶ τὸ ἕβδομον ἔτος ἐπὶ Εὐθύνου ἄρ- 
χοντος γεγενῆσϑαί φασι. μέμνηται δὲ ἐν αὐτῷ 
καὶ τῆς τοῦ πολέμου τε τ. λέγων »»ρ τὴν τε-- 
λευτὴν τοῦδε τοῦ πολέμου." ἀλλὰ καὶ ἐν ἀρχῇ 
φησι κίνησις γὰρ αὕτη δὴ μεγίστη τοῖς “Ἕλλησιν 
ἐγένετο καὶ μέρει τινὶ τῶν βαρβάρων, ὡς δ᾽ εἰ- 
πεῖν καὶ ἐπὶ πλεῖστον ἀνθρώπων.“ πληρώσας δὲ 
τὴν ὀγδόην ἱστορίαν ἀπέϑανε νόσῳ. σφάλλονται 
γὰρ οἵ λέγοντες «ἡ Θουκυδίδου εἶναι τὴν ὀγδόην, 
ἀλλ᾽ ἑτέρου συγγραφέως. τελευτήσας δὲ ᾿4ϑήνη- 
σιν ἐτάφη πλησίον τῶν Πελιτίδων πυλῶν ἐν 

᾿ χωρίῳ τῆς ᾿ττικῆς, ὃ προσαγορεύεται Κοίλη, εἴτε 
αὐτὸς ἐπανελθὼν ᾿4ϑήναξε ἐκ τῆς φυγῆς, τοῦ 

8. 10. δὲ ᾿ϑήνησιν Οκ55. Μοβαιι. ΘΕΔ ΠῚ ΘΟΙΏΠΙἃ ΡΘΥΒΡΊΟΙ 8115 
οδιβα ἱπίθυροποπίθβ. δ αϊσο οὐ Βοκκ, δ᾽ ἐν ᾿4ϑη ἸΣΊΠ ΠῸΠ ΡΓῸΡ- 
515. αὐἰάθπι ΘΟΠ ἃ [6ρ65. 56 πη 15 (οἵ. Μία, αν. 8. 258), 5ϑὰ βἴηθ 
Ῥυδδρ Οϑ [0116 ᾿Αϑήνησι οἰΐδη ὃ. 6. 

τάξασϑαι. Αε νἱὰ, Μανο, 8. 40 
δῦ ἰἴθὶ δᾶη. -- ἅπαντας δ ον ας 
3 , 

ἀναστάτους ἐποίησε. παρὰ- 

δα 11} ΟΡ ἴῃ Εὔδημος. ἐς ἘΠΠ) 5: 
Εὐϑύδημον ΙἸοοὶν οἰΐαπὶ ΟἸπέ. 
Βαβι. Ηδὶϊ. δὰ ἃ. 496 οχ Πἰοά. ΧΠ 

ἀδπίον νου 5. χασρογανὶ ἃ Μαν- 
66}}. 8. 34 ἀἰϊοία. Οδέίθγαπηι οἵ, 10] 
αάη. οἱ διά, 

8.8. μετὰ τὴν ἱστορίαν 
ον τὸ προοέμιον. ,.1άθηι 
οἰϊατὴ ἃ Ῥῖοπ, δ]. οὐ αα!αβάδηι 
4115 [αοίπαπὶ οί. ΗἩΠῸΒ. Αἱ ἀ6 
ὙΠπογαϊά 6 ἀομηοηδβίνανί πὸπ Ροί- 
ἰεβί. Οὗ, απ, 8411], 1, -- τῆς 
4ήλου καϑάρσεως 1 8. 
περὶ τὸ ἕβδομον ἔτος. 
ΞΟΧΟ ἃπΠηὶ ΠἸθΠη6. '“γ]α, ΠῚ 104. 
ΟΥ̓ ΟἸαγῖββ. ρ. 39. -- Εὐϑθύνου. 
Εὐθυδήμου Ῥοάᾶποε!!, ἰπ Αππᾶ- 
10. ΤΗυον ἃ. πη. ΝῚ Ὀ6}1 ῬεΙορ. 
ἴῃ Τῆῖο, ὙΠ 69 ᾿άθηι ποπιθὴ οοΥ- 

ὅ8 εἰ Αἴποη. Υ ῥ. 2185, υνἱ Εὖ- 
ἅυνον νοσᾶνὶ ἃ ὅ0Π0], Τιποΐδη. 
Τίπι, 80 δἀποίδί Κυιιθρ, ΟἿ, δύση 
Βδηῖ. ἀἋθ Αὐιβίοριαπ, νἱΐ. Ῥ. 
σΟΟΧΊ ΤΠ. » ἘΡ μ6πι. π|. Η4].1838. 
Ρ. 868 οἱ Αοί. 8500. αν. Π Ῥ. 486.“ 
ΧΥΕΒΤΕΗΜ. ἐς τὴν 
πολέμου. 118. 

8.9. ἀπέϑανε νόσῳ. Αἰ 
να. Μαγο. 8. 823. οἱ ἴδ] άπ. -- 
σφάλλονται .ο. ἑτέρου 
συγγραφέως. Οἷ, Ματο. 8. 48 
οὐ ἰθὶ δάῃ. 

8. 10, Μελιτέδων πυλῶν 
- Κοέλη. Οἱ. Ματο, 8. 17 οἱ 

ἱϑὶ δάπ. -- εἴτε... αὐτὸς. 
πατρίδι. ΟἹ. Ματο. 8. 82. - 



αὐ δ᾽ τὰ" Εν ὰ ΣΧ πὰ ΚΑ ς χοὸς οι -χ ΚΔ, ἀέξει δον, 

ἀδλνδος ἐδ ον 

ΧΙΙΥ ἈΝΟΝΥΜΟΥ͂ ΒΙΟΣ ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ 

ὁρισϑέντος χρόνου πληρωϑέντος, καὶ τελευτήσας 
ἐν τῇ ἰδίᾳ πατρίδι. εἴτε μετακομισϑέντων αὐτοῦ 
τῶν ὀστέων ἀπὸ Θράκης, ἐκεῖ καταστρέψαντος 
τὸν βίον" λέγεται γὰρ ἐπ᾽ ἀμφότερα. καὶ στήλη 
τις ἀνέστηκεν ἐν τῇ Κοίλῃ τοῦτο ΤΑΤΟΝ τὸ ἐπί- 
γραμμα 

ΘΟΥΚΥΔΊΔΗΣ ὉΔΟΡΟΥΎ ἉΛΙΜΟΥΣΙΟΣ 
ἘΝΘΑ4Ε ΚΕΙ͂ΤΑΙ. 

510 5. ἃ εἴτε μεταπκομισϑέντων ... 
βέον. Οἱ. Ματο. 8. 81 οὐ 10] ἀάῃ. 
- ὀστέων. Ἐοττηᾶ 5ο]αία ἴῃ κ6- 
πἰῖνο Ῥ]0γ8}15 νἱαθίαν ἔθυθπαδ. 
Ττναρὶοὶ οθρία πὸπ ἀπθ]ϊα πὶ ἀἴσθῦθ 
ὀστέων (ϑορ1ι. Ττᾶοῃ. ν. 769. Επι. 
Μεα.ν. 1200 41.}, «πα πααδτη 114 61 
Ὁ ΠΥ οἰ γι ἢ Θχὶ οηΐρθι5 νεικέων, 

ἀλγέων, τειχέων, 
501π|0 5ΘΥΤΊΟΠ6 ]16 18. Ππ σα]ραυὶ 
ΑἸαἸθοίο οἰ πὶ 4111} οᾶβι8β γνοοΪ5 
ὀστοῦν ᾿ἰπιογᾶσπι ποη Θοπέγα πα η- 
ἴατ, --- ἐπ᾽ πε σε το τ ΟἵἉ, ααη. 
δα Τπῦς, 188, 8. --- στήλη. Οἵ, 
Μᾶαγο. 8, 16, Ἐν 



ἘΥῪ ϑΑ 

8) Βερὶτι5 Ῥαυϊβίητ5 ἴῃ Ποὺ ἘΣΕΡΙΒΙΟ Β6ρ. (ἀρὰ ΒΕΚΚ, 6.) 
9) δ ββθδητ5 -- - ὕ655. (- --- ΗῚ 

10) Ῥαπίοιβ 5. Ἠδίπιθηβὶ5 -- -- -- δῬευη.(-- -- Ρὴ 
11) Απριιβίδπαβ ἘΞΗΞΤΗ ἘΕΥΚ ΑΏΡΓ γε αν Τπὴ 
192) Μοβαιθηβῖὶβ ρππρπέΨρψοψΨπι, θη τ 
15) ὙΙΠπαΟθ ΟΠ θη 515 πε ττ Νὶ περ πλ Δ 0 ἢ δε λδον τις ἐδ τὴ 

ΡΥ Υ ΠΥ Ρ τἐν ὁ ἌΡ. ρων. 

ΤΠΟν ἀ1ἀ15. ΒΙβίουῖαΘ 

ϑιθηαδηάεθ οἱ 1Ππϑίσαηάδα ἐοηΐος οὐ σα 51618. 

Πε οοάϊοῖθη5 ΤΠπονυ ἀϊἀϊα σ01] 4018. 

ΤΠ αἰ α15. ΠΡΥΪ τη55. δάππο ΟΠ] Πἰ βαηΐ, 

ἢ Απίε οἀϊτϊοη θη ΌΙΚΟΥΙΪ πη 5Ρ 606]. 

"1) Βαβι θη 515 βῖνε Οδιη θυ τ ϑητι5 'ῃ ΠΟ ΘΧΘΠΊΡΙΟ Β85. (ἀρᾷ ΒΕΚΚΕ, α,) 
2) Οοάεχ νϑίυβ Ηβηγ, ϑίθρῃδπὶ -- -- - οοά. πὰ εξ 
3) Αὐππα δ δ πτι5 ---- -- (αρπα ΒΕκΚΚ. 1,.) 
4) ΟΟἸΠοο!! ΟΟΤΡοΥῖβ Ομνῖσ Οχοη.--- --- -- μ: (--  “-ζ-- 0ὴ 
5) Βαγοοοίδηϊιβ, αὶ ΘΟΠοΟΐΟΠ65 

ἰδ η0πΠῚ Πα οί, --- --- -- Βεαι.(- - Μὴ 
Θ) ΟἸαν δ πα ομΐβηιβ τς πο -- 6. (-- - Νὴ 
1) ατδθνίδπιιβ -- - -- α΄Ὗὐα.(-- - Κ.ῺῚ 

Εχ Πἰβ 1 οἱ 3 ἃ ὑδιπμδιαυῖΐο οἱ Ηβην, ϑίθρμαπο, 8--7 ἂῦ Ἠπᾶ- 
50η6 δα ἴῃ τἰ51πὶ ΗΠ ἀ 5015 ἰπβρθοίϊ ϑπηΐ, 568 7 Ὀυκουιβ τηα]το α111-- 
δοητῖαβ δχοιιββὶί. ΟἸδυθηομΐϑηὶ [10 ΥῸ5 ἍΠΕΥ͂ ΠῚ Αὐποῖάπιβ ᾿ἰξθυτ πη 
ΟΙΦΙ, ἰούπβ ΠΌΡΟΥ ἴῃ Ποία πϑιπὶ ἄθημο ΟΟΙΠΠρΡΑΥΑΙτ5. αϑύ ἃ 
ἜΤΣΙ ΤῈ 

ΠῚ Α Ῥυκοτῖὶ δοίδίθ ἀβᾷ4ᾳὰ8 δά δαϊύϊοη θη 4111] ΘΟ] 8]. 

Εχ ἢἰβ 8, 9. 10 ἃ υΐοῦο δα π᾿ ᾿51ΠῚ Θυκεοιῖ, 11 οἱ 12 δὰ 
Πρυιιπὶ ἃ. ΠΟ Π]Θθ6Γο οαϊίιπι, 18 δα ΑἸτου απ ατη βῖγα οχθηιρα Ὑἱπᾶο- 
Ῥοπθηβία σοι ραν δίϊ 5αηΐ, ἀἀυραθίαπιπι ἄδῃιιο σοηβαϊαῖς ΒΟΚΚον, δ5- 
56 δ ηπ πη οἱ ΜΟΒ4  ΘηΒΘΠῚ Ηοΐπιάππιβ. θὲ Ἀερ. οἵ, Π]). 

1ΠῚ) Α ἀδι:!1ο 6018]. 

14) Ῥαυϊβίπιιβ ἀ., ααὶ βηϊίαν 10.1 
ΟΔΡ. 40 ἴῃ ἢθο ΘΧΘΠΊΡ]Ὸ Α. (ἀρτὰ ΒΕΚΚ. ἃ.) 

πὴ ν τῖ τ ΒῚ τοι ταν ἐς, οὐ προς δ τ ὉΠ) 
16) -- 6 ---- -- ο.(- - οω) 
17) --Ῥ Ὁ. ---- - .(- - ἃ) 
18) -- Ε΄ ---- -- Ε.(- - ώ.) 
19) -- Ε1 --- - -- Ε, (- - 4) 

-- α,, ααἱ ἃ Βδο. ποθ 

Θ  ΟΞΞ ΣΎ ΕΞ 06.) αἰονι, -- -ὸοοἜἔ - 



ὙΠ ὙΦ ΤΑΦΉΝ δου πὴ . 

ΧΙΩΥῚΙ 

90) Ῥανίβίπαβ Η,, αὶ Πηϊζαγ]. ΜΠ 
ς, 49 ἴῃ Ποὺ ΘΧΘΠΊΡ]ο Η, (αρυὰ Βεκκ ".) 

δ}: ἘΞ τη ΒΘ ΕΡΟΙΝ ΓΕ τ τ πε τ τ 
ΝΕ ΞΘΟΞ, τ ττα μεν τος τἀ πῆδς προς, πε τι 

ΙΝ) ἃ ΒΘΚΚοΥο 6018], 

.28) Τία]ὰ5. οἸἴτη Ῥαυϊβίηδαα ὈΪ0110- 
1Π6ο86 1Παΐι5, ἃ. 1815 

Αὐδύδοὶβ γρααϊίαβ, ἴῃ ΠοΟ ΘΧΘΠΊΡΙΟ 0. (ἀραα ΒΘΚΚ. Α.} 
24) Ναιοδητιβ ἘΞ. - ΞΞ να ΞΞι ΞΞ 98} 
25) Τιααγθη ἰ Πτ5 ---- -- Τδυτ.(-αἪ - Οἡ) 
260) Μαγοῖδηιβ ΞΞ .-Ξ -- Ματού ---- -- 98 
217) Ῥαϊαίϊητι5 ἐξ Ἐκ ΡΣ ΕΞΈΦΙΡ ΙΑ ἈΞΕΕΤΗ͂Ξ ΕἐκεΚ 

Εχ Πῖβ 2ὅ οὐ 26 ποη ἰοϊὶ ἃ Ββκκθῦο οουηρᾶγαί ϑαηΐ, οοἄϊοὶβ 25: 
ἰδ πθῃ ΘΟ] αἰ ΟΠΘ ΠῚ ΠΟΥΪ8Β ῬΑ 5 δυχὶν Αὐποϊάιιβ, 6 20 οἵ, οἰἶδηι 
Ὑ1). ῬΡαϊαίίηιιβ ἰᾶτὴ ἃηΐθ ῬιῸ ΠΟὈΪ5 ἃ ΕὙΟΤΏΤΊΘΙΪΟ ᾿πΠϑρθοίιβ οὐαί, ροβὲ 
ΒΘΚΚουαπι οὰπὶ ἀθππο οΟπί}}} Μουγβίδατ5. 

Νὴ) Ργὸ πο015 ΘΟ ραν δύΪ. 

28) [πιρά πη 6515 ἴῃ ἢοὺ ΘΧΘΏΡΪο Τπρᾷ. 
29) Μομδοθηβὶβ ΤΠ. -- -- - ἴῃ. (αρυᾷ ΒΕ6ΚΚ. ἃ.) 
80) -- Ὁ. -- - -- Ῥ. 
81) Οδπίδ νυ! θη 515 Ξ--- -- Οδηι, (Τ.) 

Ἐκ ἷ5. 29 Ἰίθυιιηι ΟΟἸ]αύι5. οϑί ἃ Ββίκορο. ὕοαϊοῖβ 80 ὑβοθη 5- 
βἴτηϊ οχϊσαδηι ἰδηίαπι ρδνίθη (1 1--- 77) ρτὸ ΠΟΌΪ5. ἱπβροχὶς ἀοβ!]ον. 
Ἐχ Οδ πη ὈΥΙ θη 51 μύθου οχοουρία δὰ ποὸ5 τηϊβὶὐ ΒΙΟοσ ἢ] ἶτι5, οἰ α5- 
ἄθηι ᾿ἰΌσαπι ΓΝ τούπαπι ΘΟμ Βα αἱ ΑΥΠΟΙάπι5, ἀρὰ ἀπο νοσαίιν Τὶ. 

νὴ ΑὉ Ατὐηοὶᾶο οοΙ δ᾽, 

82) γεποίυβ Υ. ἴῃ ΠοΟ ΘΧΘμΊΌ]ο θη. 
99} γι. οὖ: --Ῥ ὔ ᾿ - ΝΜ. 
84), --ο'͵. Χ, αυἱ ποη νἱἀοίαν. αἰἤουγο ἃ 

Μαγοίδηο Βδικοῖὶ -- -- -- Χ, 
8), -- ΟΥ.Ὄ -- -'ὶ᾿.!Ἢ -- ὀ ὠὙὙ, 
35) .5.--- --" 7, -- - --ὀ Ζ. 
86) Ταυνὶ ΠΘῊ 515 --Ἥ -- -- ΤὩΤαυΐη. 
517) Ῥαυπηθη 515 --Ὕ -- -- Ραγη, 
358) Βοάαϊείαμῃιι 47 --Ῥ: - -- 417. 
θθ)  Ξ τα 5 ΕΣ πο στονς 
40) ϑενθγηΐδπαβ α ---ἬὟἔ -- α΄, 
ὉΠ δ πρεο ΘΟ Χῃ ------ μ΄, 

Ἐχ Πἷβ5 βίῃρι!ουιπι ρυδθίθ  η, Ὗ εὐ Χ οχίριιδθο ρᾶυίθβ γε] ρδιοὶ 
Ἰοοὶ βιαπί οοΙηραγαί, Ὑθηριὶ βουϊρίασαθ θχθηρία αυδοάδτη ἰᾶται ΟἸΪ πὶ 
ἀράοναι Ζαηοίίυβ. Ἐχῖραϊ ρυοῦ! δδὶ βουϊρίαναθ ἀἰβογθραπίῖα δᾶπο- 
ἰαία ἴῃ τπᾶγρ, δὰ. Βίθρῃ., ἴῃ τηϑγρ᾿. ΒΊον, ψίπαν,, ἃ Ταβαᾶπο οὐ Ὑ]οίο-᾿ 
το, ΙΧ οομηπ]θηιογίϊομα ἀἱραϊβ οϑί ΜΟμδΟθ 818. 5. Ῥϑυοβϑίηηα οδ- 
Ρἱτα ΤΠογ ἀϊάϊβ σοπύϊπθη5 ἃ (ΟΘΠ]6ΓῸ ρτῸ πορὶβ οοηβαϊα. Τϑοθηλι8 
ἀθ οοαϊοῖθιβ ποπάτιτη ᾿πβροοιῖβ, ἀθ ααΐθα5. οἵ, Εαρνῖο. ΒΡ], αν, ΠῚ Ὁ. 
129 54. οἱ ἀ6 1158, αὶ ἰὴ ΑἸΠὸ τηομῃίθ γϑρουϊπηύαν", Ζϑοματῖδθ, Βοῖβο 
ἴῃ ἀθπ ΟΥθηί Ρ. 286. ΤΠ δυίθηι, 4αὶ Βαρτα ὁπαπηθυαιὶ βαηΐ, 5], αποᾶ 
51 ΠΡ] ΟΣ απ ῬΥΘε πὶ δὲ ἰπίθυ 56 ἢθοθβδιίαο 5ἰζ, αὐδουϊίαν, ἴῃ ααϊη- 
4πὸ σθηθΡα, αουπη. Θ᾽ αν] ἃ Ὑαῦ 55. ΟΧ [8 }}}}}}58 ααϊ βάδην σΟηδίδηΐ, 
αἰν!αὶ ροββαηί, Ἐσουιπὶ ροπθυιηι Ὀυϊτηὶ οἱ βϑοιπαϊ Πἰθυῖ Ῥυΐηοῖρ 65 
ΘρνΘρῚΪ, τονε ατὴ (Οὐτιπι τηράϊοονο, απαυίαπι ἀθρυαναίιμι, αὐϊηΐαπι ἃγ- 
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ΕΠ ΟΜ ΤΟ αὶ 

ΧΙΩΥΠΙ 

Ὀίσιιας ἢάοὶ οβὲ. ϑοουπηάθιη Πᾶθο ΘΈΠΘΓα Δι 6ΠῚ ΘΟΥ ΠῚ ]τι6 [τ 18 5 
ἢΐο οοαϊοιιηι σΟΠβρΘοίτι5. ΟΥ ΤΥ, 

αδηπ5 1 (ργδθοίδυιπ). 

ΕΔΙΩΪ], Α. (ορίϊηα, ΒΘ ΒΆΠΪ!, Β, (θοη 4.) ἘΕδη11]. Ο. (αἸϊαπιδηίο 46- 
ῬοΒίγθιη 5 ἰϑηγθῃ ἰἰΥ 15 6 7101.) 

τηΐητιβ. θ0Π8.) 
(458. Απρ. ΟΙ. γεη. Ο, Α. Ε΄ (ροδβένθιηιβ γ86- 

Ὁ δπέ. (εχ 855. δαὺύ 11- τα 18. ροῖοτ.) 
ὈΓΟ οἰπβάάθπι [8 Π1}}} 88 
ἀδβουρίιιβ, ββα ἀθ- 

ΤΘΡΊΟΥ. 

αοπηπ5 ΠῚ (εἰ ἰρβαμῃ ργϑθβίδηβ). 

ἘΆΠΗ1], Αι, (θοηδ, ἐγαηβὶ- ΕᾺΠῚ1], Β. (θοηδ, ἴῃ Ρο- ΕἈΠ1}1. Ον, (585. θοπᾶ 
ἴα τη. ἃ ΒῈΡΘΥΊΟΥΘ σΘΠΘΓ6 5{Γ6Π|15 ΠΠ 0.15 ΟΡ τη οὐ ρυδϑίον Πθυατι Ὑ Π1.) 

ῬΆΓΔΏ5,) τη ]5. Ῥγορτία ἰηάοϊα 
τι6Π5 ., 564 ΘΟΥ̓ΓΘΟίΟΥΘΠῚ 

ΘΧρουίδ.) 
Ραὶ]. 1ι. ὙΑΙΗΙΣ Βερ, ((.) Ματγο. (Χ.) 

(Δα ἀπᾶπὶ Πᾶγιιπὶ ἐδ η}]ΠἸ νυ ατα δἰΐαπη οὐα. ΒΊΘΡΗ. τϑίθυθηάιιβ ἰπ 1, 1 οἱ 
ΤΠ ὁοπδαία5.) 

(ἰ6πιι5 ΠΠ| (πιραϊοονο). 

Ττϑηβί ἐπη ἃ ΒΡ υῖουα σΘΠΘΙ 8 οἰ βοῖν Βα5. (115, 4αἱὶ ββαπαηίαν τη 6]101). 

ἘΔΠ}1]. Δ. (πτοάο θ0η, πιο40 οο᾽-ὀ ΕΔΠῚ]. Β. {ἸσηρῈ 58δρῖτπι5 τπθπαοβᾶ 
γαρίδ.) ατι8 1 βἰ Ποϑγὰ.) 

αν, 1. Ὁ. (Ρ οβύ επιιβ το ἰατιῖβ ροβί- Ταῦν. Εν, πα. 
Πα ΘΠ άτι5.) 

Τιρα, Ῥδββίπηατη ῬΥΪπιΐ σΘη θυ ΘΟ ἴ66 1 (Ἐ..) οτη βθοιηᾶο (θυ (6 ιν.) 
οὐ Ὃρ(Π10 τι} σϑηθνῖὶβ (Μοβαιῖι.) πρδοιϊί. 

ἀεμπα5 ΤΥ (ἀδργανδιίμη). 

ΤΥΔΗΒΙΠ] ἃ 5ῈρΟΥΪΟΥΘ σθπθὺθ ρᾶγαὶ Κὶ, 

ἘΔΠ21]. Α. (οδγίθ τη θοῦ 48} οἷτι5-- ΒΩ}, Β, (πταχίτηθ οογυρίδ.) 
46 Π1 σιϑῃθὺὶβ [ατη}}]ὰ Β.) 

Μοβα. τῇ, Ὁ. (πο οθίθυϊβ ἀποθτιβ Ατὐ. Οἢγ, θδη. 
ἀρίθυϊον.,) 

Βαν. (π.}}1π|8. ρίδπο δυίουὶ 115.) 

ἀθπι5 Ὁ (ΠἰρνῸ5. γαυ]ο5. ἱποογίαθ ἤάθὶ σοτῃρ]θοί6Π8). 

Β., ΔΝ. Υ. 2. Ταυνη, Ῥάγπι, 47. 48. α΄. β΄. (ΒῚ οπιπεβ δαὶ πηραϊο- 
ΟΓῸ5 δι, βἰοιιΐ αΔίΟΥ ῬΟϑίνοτηΐ, ν1]65 δαὶ δι ϊππδ ηϊ ν᾽ ἀθηΐαν ρυδο- 
ἴον Ὗ, οἱ Ταυγη, σδίθυῖβ ἔουίαϑϑθ τη 6110165.} 

Π6 Π᾿ γῖβ οἀϊεϊβ, ἱπέθγργοία ὁπ θὰβ, 1118 βου ρέϊβ ΤΊ πον ἀϊάθπι 

1Ππ|π5ἰγα πέρι. 

1 ΕΧοπΙΡΙα οἀϊία δᾶμος πἰ1118. 

“4, Αεέαθ γγίνια οἴυθ υϑίογ65 δαϊέϊοτιος πο αἰΐμπὶ πϊδὶ ογἑ(ἴσιπι 
πδιπὶ ἠαοτιίθ8. 

Ρυΐγηα ΤΙ 1415. Πἰβίουϊαα. Θχθηρία ἰὐρὶβ ἱπργαββα βαπὶ Α]- 
αἴπ ἃ ῬΥΪπλιη} ἃ, 1602 επΐῖββα, ϑϑαιαπίιν ΕἸ ΟΥ Θη ἰἶπα ἃ. 1606 οἱ 



ΨΥ Ἐ(Υ. ΔΑΝ νυν ο Λιὰ σις, 

Ὁ ἵ ῥ ᾿ οὐ λς, 

ΧΗΥΙΠ 

1590. Ἠοϊηάδ ἃ ἀπιθυαυῦῖο οτναία δϑί οαϊτῖο ΒΔ 51} 6 6 515 δῖν ἢσδι- 
ναρίδηδ ἃ. 1640. οἴιπὶ ὅ0η01, ἀγαθο, εὖ δάῃ. δηιθι., ἀυϑῆι οχοθρὶϊ 
Ηρην, διθρμαπὶ ρυΐον ἃ, 1564, οὰϊ ρυϊπιδθ δά αϊία δύ ᾿π θυ ρυθίδιϊο 
Τιαῦϊπα Ταῖγ. 1186 ἃ. 1453 ἴδοία, Ουηὶεἰτητι8. 5] υι ΘΟΠΟΙΪΟΙ ΠῚ 
δαϊτοπθϑ, νϑὶαὺ ὙΑΒΟΟΒδη8Π, 

Β. Αδίας βοομπᾶα αὖ ἤθη». διορημαπὶ δὰ, 2. μιϑφιι αὐ Πμίσθνιηι. 

Αθίὰβ ϑϑοιηᾶδ ἱποὶρὶ ἃ ϑθρπαπὶ οαϊίϊοπο 5θοιη ἃ ἃ. 1588 
οαναία,, οὐ σΟπιρ] θοῦ πι Ῥυδοίθρθα Δ ΘΟ Ια η. ἃ. 1694, οπὶ 
που υ θέα πηι 5.8 ΠῚ Πα ηδ πη Δα] 10 Α ΘΠΉΠπι5 Ῥογίιβ, οἱ Ηπ ἀ50- 
πἰδ ἃ πὶ ἃ, 1696. 

Οὐ. δίας ἰογίΐϊα α μίορο αὐ Βοββογιηι. 

Θουκυδέδου ... βιβλέα ὀκτώ. ὙΤλιογαϊαϊε ὅδ δοῖϊο Ῥὲ- 
Ἰοροπηθοίαοο ἴἰδνυὶ οοίο, οἰπὶ αὐἀποξαϊϊοημίφιις ἱπέογγῖς ΤΠ θην. ϑέορἠαπὶ 
οἱ ]1οἢ. Πιιαδβοηῖ. Πδοθηβιί οἱ ποίας δια αὐήϊαϊέ 7οδορῆ, Τ α886. 
Μαϊοηθηι οι αυϊέ δμαδῳια απϊηιαυογδίοηθα αὐϊοοὶξ αν. ἄπαν, ἤ)ιι- 
Κορ... . «Ἀπιδίοἰαοἀαηιὶ 1151, ἴο]. Ηδθο οαϊτο τορϑεϊία δὲ (Ἰα5- 
στιᾶ8 ἐτῦ8 54. οὐ τηΐητιβ οομηηοἶδ ΒΙρΡοην 1188 54ᾳ. Ι νοὶ. 8. 

Θουκυδίδου... βιβλία ὀκτώ. Τλμομαϊαϊς Οἰονὶ ἰϊ ἦε 
δοὶϊο Ῥοῖορ. [ἰνὶ οοίο. ᾿Δ4 οαϊιοηοηι αν. Απαν. Πονὶ ον Οηιηῖ- 
διι5 αἰοίαγὶϊς γϑοιιδοῖ. αἰ φοροϑογμηΐ υαγῖας ἰδοΐίοπθα αμογιν οοαϊοιίηι, 
απϊηιααυογδίογιος [1ὁλ. Ολνιδίορλ. (Ἰοξεϊοθονὶ ... Οοορίμην οριιδ Ρ6}- 
ἤεοῖξ, διιαβ ποία αἰϊθοῖς. .. Οαν. 7μι. δ αιιογιι5. Ζίρϑδίαθ νοὶ. 1. 
1790. νοὶ]. 11. 1804, 4. 

Τλιον ἀϊαϊὶδ 6 δοῖϊο Ῥεῖορ. ἰἰνὶ οοίο, ὕγαδθοο αὐ οαϊξϊογιοηι Π)μϊονὶ 
δαργε88ῖ. ἤϊοημας 1185. ΤΙ νο]. 8. (Ηϊὸ 06 ιν, ργαθίθγα δῆ ατιοά 
οοὐϊοὶδ ΝἸηα. κου ρίπναθ ἀἰβουθραηῦϊα 60. ΘΟη Θέτιν, ΠΠ]Π1π|5. οδύ Ὁ γ66}}), 

Τοῦ πᾶπο θα ΠΟ 6 οὐ θ8 1, 4πᾶ6 ἀθῖ με 6 βοαύίιν, ρυ οὶ ΕἸτη5- 
Ιογᾶπα Βαϊη}. 1804. ΥἹ νοὶ]. 8. 

Θουκυδέδου τοῦ Ὀλόρου περὶ τοῦ Πελοποννή- 
σιαποῦ πολέμου βι ,βλέα ὀκτὼ μεταφρασϑέντα, δχο- 
λιασϑέντα τὲ καὶ ἐκδοθϑέντα τύποις παρὰ Νεοφύτου 
Δούκα... εἰς τόμους δέκα. Ἔν Βιέννῃ. 1800. 8, 

Δϊϑιοίνο αν θοψιιθ (6 Τλμομαϊαθ, ἀοοοηιραρηόε ὧδ ἴα υογϑίοη α- 
ἐΐγι6, ὧδ υαγϊαγιίο5. (165 ἰγεοῖσο (Ἰταταο αἰ εἴα) ἠλαμιιδοῦῖρές εἰ ἴα δὶ- 
διϊοίμόψιια ἱπιρόνϊαίε, αἱ οὐδεγυαίίοηδ ᾿ιίδέογίψιιθα, {ἐγ αἴν θα. δὲ ογἱιὶ- 
δος ΟΡαΡ ὦ, Β. σαϊαι αν 507: Ν νο  Σ8. 

Τλμομαϊαϊδ ᾿ϊδέογία, Οὐ. οὐ Μιαΐ., οι, ϑολοιϊϊ6 ΟἿ αδοῖς δὲ υἵνο- 
γμην ἀοοίογμηι αγρϊηιαάυ. ααἱ οαϊέί. (τοίἰοθονὶ οὐ βαμορὶ. αἴθ. δοηι- 
ηιθηίανρῖις 7. Εν. Βεοηθαϊοίί δὲ οὔβογυ. ογζέίοας Ὁ. δ. Ῥορροηῖδ. Ποηπᾶ. 
1819. ΤΥ νοὶ. 8. 

Τπμομαϊαϊε δ δοῖϊο Τεῖορ. ἰἰγὶ οοίο. αἱ ορέϊηιονιι οοαϊοι)ι 
ἤάφηι.. . . γϑοθηϑιῖΐξ, δηώπαν δ οἱ ποίϊΐδ ἐἰ δέν αυϊίς. .. Ολνϊδίορλ. ΕὙΤα. 
ον. Πακοβῖιδ... Μίρϑδίαο 1820. 1] νοὶ]. 8. (Ηἴο ἰὸν αἰΐουα οἱϊ5- 
ἀ6πὶ Ηδδοϊιὶ οαϊίίοηθ, ἀθ ατιὰ νὶα, ἰηρα, οὐ αναθοὶβι αὶ ΒΟΚΙΚοσΟ δ θη- 
ἀδύ5. πα Χ ἃ ΘΧ ρδΡίθ ᾿μ1}}}15. οδύ ἔδοιιιβ.) 

Ῥυδθιου τα δῖ πητι5. ΘΧΘΗΊΡ]ἃ, αὐ 115 Οὐαθοα. απ 508. δι Ρᾶθη6 
5014 σομτἰηθητιν, ΒΡοἀ θη καρ (Βύθηη, 1791. ΠῚ νοὶ]. 8), βθθροαίὶ 
(Π1|ρ5. 1814. ΠΠ νο]. 8), ϑοιιδοίουι (Τἰρ5. 1815. 11 νοὶ, 10). 

7. “δίας χμαρία α “εκκορὶ οαϊέϊονια ρῥγ μια ἱηποΐρίθη5. 

Τλμομναϊαϊδ 6 ὀοῖϊο Ῥοίορ. [ἰδνὶ οοίο θα γδοθηβίοριθ 7ηιηιαηιιο ὶ5 
εβιονῖ, Αφοοαμηέ ϑολοῖίϊα αναθοα οὲ Πμκονὶ ἘΠ αδοιϊφιιο αηγιοξαξῖο- 
η68, οροίϊηϊ 1821, 8. νο]. 8. (Οχομὶὶ ΤΥ νο]. σαπὶ ἰμίθυρν, [.8{.} 
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Τλμομαϊαϊε 6 δοῖϊο Ῥεῖορ. [ἰγὶ οοίο. 126 αγίδ ἤιμῖιι5 βογϊρίου 8 
᾿ϊδίονγίοα φαροϑιῖέ; δἴμδ υἱέαδ ἃ υδέογίδιι οΥαπιπιαξϊοῖς οοπδογίρέας 
αὐἀαϊαϊξ; οοαϊομηι ταΐξϊοτιοπι αἰψιια αμοίογτίαίοηπι οααηιϊηαυϊέ; αγαδοα 
δα; τὶ οηιοπααυϊέ; δογὶρέμτας αϊυογδίίαξοα οπιῆ65, δοηιπιθηίαγῖος τ Υμῆὶ 
φεοφγαρλϊίοαγμηι, ϑολοίία αναθοα δὲ αὐποίαϊζίοτιο5 ψιμηι δμϊονὶ οπιπθς 
αἔφιιθ αἰϊογιηι δοἰθοίαβ ἔμηι διαδ., αἀδηῖψιιθ ἱπιαϊΐοες γογιῆι οἰ υϑνδογιηη 
Ἰοοιιρίοἰϊδοῖηιος ϑδιιδίοοϊξςἁ ἔἔγη. Εγϊά. Ῥορρο. δίρδίαο 1821- 1840. 
ῬΟῚ νοὶ]. 1. Π. Ῥτοϊθρουηεπα. Ρ, Π| νοὶ]. [-Ἰνὶ, Οοπιίθχίιβ νϑυθο- 
γα ΟΠ] ΘΟ6Π0]115. οἱ βουϊρίισαθ ἀἰβουθρϑηι 5. Ῥ, ΠΠ νοὶ]. 1-τν. 
Οοτητηθηίαυὶϊϊ. Ῥ. ΤΥ. Κρ] οπηθηΐϊα οἱ ἰπα 1668. 

Τλιομαϊαϊε 6 δοῖῖο Ῥεοῖορ. [ἰδνηὶ οοίο. ἊΑαὶ ορέϊηιογιηι ἰἰδτογια 
Μάδηι.. .. γεοθηδμῖέ, ., οἱ αὐποίξαϊίοηο ρμεογροϑίμα {ἰϊιδίγαυϊέ ΕΥ̓ απο. 
(θεῖον. Ἐὰ. 1. 17ῶ8. 1826. Ἑὰ 11..1886. ΤΠ νο]: 8. 

116 μίβδίουῃ οὐ 1δ6 οϊοροππδβίαπ τσαν ὃψ ΤΠπμομαϊαοθ. ΑἹ πέιυ 
γϑοεπϑδῖον Οὐ ἐμ ἱεαΐέ, ἐπμοιισί αἰηπιοδέ αἴαψδ οοϊποίαϊπῳ τοἱΐᾷ οπδ ΟΥ' 
οἶκον οὗΓἹ ἐμὲ ἐδαὶβ οΓ᾽Ἱ Βεοΐκον., αοοίϊον πὰ Ῥορρο ... αοοοπιραπῖοα 
τοϊίμ ποίοβ ... ὃν 5. 1. Βιοοηιῇοιά. Ζιοπά, 1880. ΠΙ νοἱβ. 8. 

Τλμομαϊαϊα ὧδ δοῖίο Ῥεοίορ. ἰἰδυὶ οοίο αὐ ορίϊπιογηι [ἰδγογιπι 
 άδηι δαϊέλ οισα υαγϊοέαία Ἰοοίϊογιῖς οὐ οαϊίογιηι αὐἀποίαϊζίοπῖδιδ. αν: 
1 οοπέδαζιπι ὑϑΥϑογαηι. , .7 υαγϊοέαίοηι ἰδοἰϊοπῖβ, δισππιαγία ΕΠ ααοκίαπα 
εὲ δικογὶ Ἰπαῖοε5 τϑυμηι δὲ υϑγδογιηι αἀὐαμοίος οοπιρίθοίοηδ.. Ομγαπία 
Ποῦ. 44. ογϑέααίίο. Εγαποοῦ, α. ΠΗ͂. 1880---1884. Π νο]. αγξ 
11. υἱέας Τλμομαϊαϊδ ἃ υδίξ. σγαπιπι. σοπϑονὶρίας, αἀποίαζίοπος Πμκενὲ 
ἱπέθηναβ., αἰἴϊογιιηι δεοϊθοίαβ... . δικογὶ ἱπάϊοοπι ποίαγι ἰοσιρίοἐϊδ- 
δἔπιθ αμοίμηι οοηιρίοοίεηιβ. Τζοὶ. 17 ομαπίε (δου σῖο ονυῖπο. 1880. 
ἤοϊ. 117 οιρ απέϊδιις α΄. ἰογυΐπο δὲ Ο. Ε΄. Πονεοῖη. 1888. 8. 

ΤΑμομάϊαϊβ ἀ6 δοίίο Ρεῖορ. {ἰδνὶ οοίο. Πιοοορπουϊέ οἱ ομπὶ ὑγουὲ 
απποίαξίοηθ ... ἴπ τιδιίηὶ ἵμυθηηι δέμαϊοδογμπι ἀοομγαίε οαϊαϊ Ολγῖ- 
δίορλ. δυϊά. Εεγά. ἥααοκε. 711μ5. 1881. 8. 

Τλμομαϊαϊε 6 θεῖο Ῥεῖορ. ἰἰδνὶ οοίο. Π{ϑγιίηὶ τϑοθηβιῖξ Ππιηια-- 
ποῖ δεκκεν. Εαϊί. βίευθοίψρ. Βεγοῖ. 1882. 8. Ἐά. 1Π|. 1840. 

Θουκυδέδης. Τλὸε λϊδίονγψ οΥ ἐμὲ Ῥεϊοροπηεβίαη ἰσαν ὃψ Τῆιι- 
ομψαϊάθθ. Ἴλὲ ἑεαέ ἀοοογαϊπρ ἐο δοῖεν" 5 οαϊίζοτι, υἷι δοπιθ αἴέο- 
γαΐίοπδ. {{Πμιϑίγ'αἰθαῖ ὃψ πιαρβ. .. τοῦ ποίεβ.... ὃψ Τλοπιας Αγποῖα 
Θαξονά. 1880---1885. ΠΠ νο]5. 8, Ηϊο 106 ρσοαι ἀοῖπα 6 Δ] 4 ο 68, 
Οὐϊπίᾳ οαϊῖο οταία δϑὲ ἃ. 1861 βἷο, αὐ ἰουπλ νοϊππιθη οοπϑίες χα 
ἀπαθαβ Ρανῦθαβ, ααδγαμη δἰίοτα οοπεπϑηΐιν ᾿παϊοθβ. 

Θουκυδέδου... βιβλέα ὀκτώ. Ηϊϑίοὗῦο 6 ἴα φιιοτγθ ἀμ 
Ῥεϊοροηηὸδο, ραν Τπμομάϊάο. Τυναάμοίϊοτι β'απραΐδο, ραν Α“πιῦν. ΕἾν- 

᾿ πιΐη Ῥίαοί, Αυεο ες οὐδογυαίϊοηιδ, ραν ΠΠἔ[ἔ{Ὁ (δ ϑδναϑθδθῃ δὲ Αμιῦ. Εϊν- 
πεῖε Παοί. Ῥανὶς 1838. ΤΥ νοὶ]. 8. 

Θουκυδίδης. ΤημογαϊαϊἘς Πϊδίογία δε Ῥεῖορ. σιαπὶ πουα 
 ἐγαπδίαίϊοπε 7, αἰΐγια Ρ΄. Ἡααδὶϊ (τθοῦαβ οὔσῃ θην. Ῥουι ἐδ ηβ]δίῖο πα 
εἰηθπάδία ἃ Ε.. Ηδαβ10).. ““σοθάιπνι Π7]αγοοἴηὶ υἱέα, δολοῖία αναθοα 
ἐπιθηαἰζι8 ΘΡΥ 6556, δὲ ἱπαϊοθς ποηιΐγιισα δέ γϑγιῦα. Ῥαγὶς 1840. 4. 

Θουκυδέδης. Τλμομαϊαϊβ ἀ6 δεῖϊο Ῥείορ. {ἰδνὶ οοίο. Εἰ οο- 
αϊοῖδιι5 τϑοορηπουϊί, ἀπηποίαζίοηιο ἱγιδίγμοϊέ, Θολμοῖία αγαθοα ααϊοοὶέ Κα- 
γοΐ5 Πούΐπιαηπιι8 ἤαβδιδ. ο]. 1. οδφιας 1840. ΜΟΙ. Π 1848. 8. 

Ἵ Θουκυδέδης. ἼΤηε ἠϊδέογῃ οΓ᾽ {λ6 Ῥοϊοροπηεδίατι ταν, ὃψ 
ΤἼμομαϊάθς5. 44 ποι γϑοθηβίοπ οὐ ἐλε ἰδέ, ιυἱέλ ἃ αν αἀπιοπαεα 
Ῥιιποίιαϊζίογε, απα σορίοιιδ ποίε5, ογϊϊοαϊ, ρλϊοϊοφίοαϊ, ἀπα οαρίαπα- 
ἕογῳ .... ὃψ ἐΐλο του. 5. 1. Βιοοηιβοια. Ποπᾶ. 1842. 11 νοὶ]. 8. 

ΤΑμομαϊαϊε ἀ6 δεῖῖο Ῥεῖορ. {ἰγὶ οοίο. Ααὶ ορίζϊπιογιη τἰδτογιιπι 
Πάσηι οαϊίοδ δα ρίϊοαυϊξ ἔγη. για. Ῥορρο. οὶ. 1. ϑὅβοί. 1 Π| 1848. 

ΠΟΙ]. ΠῚ ϑ6οῖ. 1Π 1846, Ψο]. ΠΠ ὅ8οι. 111 1848. ΜΟΙ]. ΤΥ ϑεοῖ. 
ΓΠ| 1861. 7η διδιϊοέλοοα Ξογὶρίογιαπ αν αθοονίαι αοίμαπα, 8. 

Ἷ ΤΗυονἀϊαϊ5 Ψο0]. 1. Εα, Π. Ὄ 

ἰ 
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Θουκυδέδου συγγραφή. Μὶξ ονκιᾶγοπαοθη Βεπιουκιηροπ 
ἐεγαιμδροσοῦθη υοη Κ. ἩΣ. Κγμοσον. βονγίἵπ 1846. 11 νοὶ]. βῖνε 1Υ̓ 
ἴαβο. 8. ΑἸύθυα δἀϊιῖϊο δηδϑα δδϑύ ἃ, [855---6 1, ἰθυιδθ δα! οηΐβ ἴαβο. " 
8, 1800. | 

ΤΑμομαϊαϊα 6 δοῖϊο Ῥεῖορ. [ἰνὶ οοίο. Πδοοηδιῖέ δὲ δαρίϊοαυϊέ 
Ἐγίαον. ἤεπν. Βοίλμο. Ζιῖρ5. 1848. ΤΠ νοὶ. 8. 

Τλυκγαϊάεο. Εὰν ἄδη ϑομμισοῦναμοῖ, ον πᾶνε υοη Ὧν. Οοἱέξῃ. 
Βδληιθ. οῖρς. 1850. 11 νοὶ]. 8. Εὰ. 2. 1862. 18θ4. 

Ὅαο νοϊαπλῖηα, αἀπ86 ᾿ΠΒουϊ θαηΐαν ,.716 δϑοοπά δοοῖς ὁΓ Τλμο. 
τοῖίμθ δηρ δὴ ποίο5 απὰ σγαπιπιαίϊοαϊ γο ογθποθβ, ὃψ {δ ἰαία γϑυ. 
Τλοηι. Αγποία, ποπά. 1858“. οἱ, Ζάμο. βοοῖς ΝῚ, ἤροπι ἰδλθ ἑοαΐ οὗ 
Βεΐκον, ιὐἱΐῃ ποίο5 οίοῦψ φγαπιπιαξίοαϊ! πα οωρίαπαίονῳ, ὃν Ῥδν- 
οἴυαί Κογοί. Οαηέξαῦν. 1854 “5 ἤθη πον πλιι5 πἰδὶ οχ ἱπαϊοὶθα5 [1 - 
ὈΓΟΓΊΙΠΊ. 

Τλμβηαϊάο5 ον κιαγέ υονὶ ΟἸαδδοη. 1 Βαηπᾶ, 1 Βιοῖῆ. Βονῖη 1862. 
2 βαπά. 2 διιοῖ. 1868. 

ΠῚ πύογρυθύδ 01} 685. 

ἘΧ 8 ῥυϑθίεῃΡ. θᾶ5, 4ᾶθ ἰδ ΠῚ ΒρΡΥα ΠΟΙ ηδίϑθ ΒΠ|, ΘΔΡΠῚ 
ὑδηθαπη ΤΠ] Θη 10 Π 6 ΠῚ ἴδ οῖ 5, ααᾶθ δυΐ Δἀηοίδί! ΟὨΪ 5 βυιηΐ ᾿ηβίγιοίδο, 
δι σίου ῖθ. ργδοϑίδηςονθβ. Ηδο βαηΐ (ἀουιηδηΐοα ΗδΙ]πϑηηὶ (7 μον- 
ἀϊαάε5 (ἰἜδολίομιε ὧο5 Ῥεῖορ. Κυΐδρϑβ αἱ ἄδθηι ανθοῖ. ἀδονβοίσέ πὰ 
πιΐξ Κτέϊδομοι ΑΙ πηιον σοι ον ἁμέονἑ υοπ ἢ)». ὕολ. θαυ. Ηεϊϊηιαηι. 
Ποηῖ,. 1160, συΐιβ. βθοιηάδθ οἱ ἐθυιδθ οαἀϊ οηῖθ5, απδ6 ἰθ14. 1808 
οὐ 1824 ργοὐϊθυιηί, Βυθάον!ὶ δἀηοίαί! οη 68, Θουγθοίϊ οη 68, ΒΡ πιθηία 
ϑααϊα 511η0}), ῬΥϑθίο αυδῖη οἰΐαπι Βοἰβιῖϊ σοηνθῦθῖο ΟΥΔΙΪ ΟΠ ΌΤΙ 
(δεμίδολο )οϑονοθίξιι ἄἀδν Πδάθι ἀμ ἄδηι Τημμμαϊαθ5.... σοίεον- 
ἐϊφέ υοπ }). σοῆ. “9.6. Ποίδκοη, Ζοΐρα. 1161.) ρτορίοι. δἀποίδιϊοποβ 
ΟΥἸἰοὰ 5. ̓ΠίθΓρΡ ΓΘ 5. σΟΠη ΠῚ ΘΠ οσᾶ πὰ δϑύ; ἀθίηἀθ μᾶ6 γθοθηϊίογθβ: Ζμ6. 
ἀἰϑονδοίσέ υοὴ Οδίαπάον, ΝΠ νοὶ. ϑδέμίέρ. 1821---29. 8, ἀδογϑθίσζέ ᾿πᾶ 
πιϊξ ΑἸπμιοΥἶ. υδνδοῆοη υοπ ἢ]. Κ΄. Εν. Κιοίη. Νοὶ. 1. (0. 1 οἱ Τὴ 
δποπαο. 1828. 8, ἐἰῥογδοίσί τππα παῖδ Απηιονίς. υοη Πίογοη. δον. 
ΨῈ νο]. ῥγθησξί. 1829 οἱ 1880. 12. (δϑοῆ. ἄδ8 ρεῖορ. ν. Οανίθολ. 
τ. Ποιμέδοϊ, πιϊξ᾽ Κυὐὶί. τὰ νίαν. Απριον., ((ἀοἀ. Βοριμ}), ΤΠ 
γο]. Ζΐρ5. 1884 ἀριιὰ Ἐπηροὶπι,, δον. υοτ ὦ. Ε΄. Ο. Οαπιρα, 11 νοὶ. 
ϑεἐμίίῃ. 1880---1858. 16, ἀδον8. υοη ΤΡ αἰγηιιια ΤΧ νοὶ]. ϑέμέίφ. 1865. 
ἈΑοοθάπης (Δ|1Π1|ὸᾷ Τιϑνοϑααὶ! (Μ δίοῖνα ὁ Τλμογαάϊαο, βὶς αὐ Οἰονιιδ, 
ἐγασμῖίε ἄμ αὐ ρὰγ Ῥΐενυε Ολανίοβ πευοδφιθ. Ραγὶβ 1195. ΓΝ νο].) 
οἱ Βοίδπο! (αυἱ ΡΥ ἰδηὶ 1887 οοηϊπποίτ5. οαπὶ ΒΘ. Τ τιον ἀϊ ἃ 6. 
Ο}Π|ὸ6 Ἰητογργοίδίιιθ. θυ.) γθοθηιῖον (Ἰ βέοῖγα ὧδ ἴα σοῦ ἄμ Ῥεῖο- 
»Ῥοπηγιὸδε 6 Ἴλιο. Τυασιοίίονι πομυδίϊα αὐθὸ πη ἵπέροαιοίίζοτ δὲ εἴθ8 
ποίο5. Ῥαγὶς 1809), ἴΐζθιν (ἃ ποθὶβ ποθὴ νὶ88) Ζθνουο οτπὶ δά ποῖ. δύ, 
ῬιορΥ, -Θ 60. γ.2 νο]. βαγὶς 1865; Βυϊίαηηΐοα ΒΙοοιη θα! (716 ᾿ίδίονῳ οὗ 
Τλμομαϊαθ5, ποιοῖ ἐγ αηδίαίοα ἱπίο ᾿ηρίδῆ, ἀπ εἰ ιιδίγαξοα τυϊέδ ὑεΥν 
οορῖοιι5 ἀπποξαΐξίοπδ, δα οφοίϊοαῖ, μἢμϊϊοϊοφίοαϊ, ᾿ϊδίονίοαὶ απαᾶ σοογναρδῖ- 
οαἱ... βῳ ἐλ γευ. 5. 1. Βιοονιεοιά. Τοπάοπ 1829. ΗΙ νοὶ.) οἱ 
δηθαυΐον ΠΡ 6511 (716 ᾿ϊδέουψ Γ᾽ {λι6 Θνϑοΐαρμ τοὰν ιονἱέον ὃψ Τάμιο. 
ἐγαηπδίαίοα ὃψ Τλονι. Ποῦϑες ὁ Ταϊηιδδιον, πον. οαϊρ, Ζοπά. 1828); 
Τιαιϊοα Ῥογυοηΐβ. 2. νο]. Ατιρ. Τααν, 1862. 

1Π) ϑουῖ ρία Τῃυογ ἀϊαϊθ γὸ5 οὐ μἰδύουϊδτῃ {ΠΠ1π6ύ0τ8 1, 

Α΄. Εα, φιιϊδιιδ τριϊυογ δα ἤιει Πιϊδέονίαθ παίρα αΐψιο ἱρδῖμς δορίρέο - 
γὶδ υἱία οἐ ἵἱηφοηΐμηι δα ρίϊοαρίιγ,. 

ἤπιο ργαοίον Ηθὶ πιὰ πὶ ΠΠ 6] πὶ,, Αγ ἐδολο αΟοἀαπίτοπ υοη ἄδηι θλα- 
γακίεν' τιπὰ εἰον' δολγοῖδανέ ἀο5 Τῆμο, ποπιῳ. 1108, 4“ ἴὰ οἰυδάοπι ἰη- 

; 
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τεγρυ. αοδυτη. δα. 8 τϑοθρίθτῃ οἱ Ῥυδοίου τ] ΔΙ ΟΥΠση ΘΧΘΙΠΡ]ΟΥτιπὶ ἃ ποὸ- 
5 οαἰίονιπι ραν 15. Ῥυϊπηδ8. δῖνο ῬυΟΙΘΘ ΟΥη ΘΠ ΟΥ̓ ΠῚ γΟΙ͂Π6π 1 οχ το- 
σοπίϊουῖθι5. ΠΠυ]8. ΠῸ5 τϑΐου. 

ὥπεέονϑισημμηφεπ ἀὔον ἀἀ5 Πιοῦθη 65 Τὐλικμαϊαθε υοπ ἢν. Κ. Τ. 
Κγᾶρφον. βενρὶ. 1882. 4. ἘϊΠι5ὰ. Αἰ ρικνιδολον Ναολίγας τισι Ζ εὔθη 
(65 Τλικμαϊάεε. 1859. 8. Εἰπβα, Ζλιοναϊαοίδοῦο ϑιέμαΐεπ. «ἀδιλοῖϊ, 
1. ΠΠ 1851. 

6 Τλιμοψαϊάο βογίρίουθ δοιϊὶ Ῥοίορ. 8ον. ἤεην. Ἡζωμίίκο, Κγα- 
ἐϊδὶ, 1839. 

Κογίῶηπι, αἷδ διοίϊιης ἀ66 Οἰϑδοἠίολίβοολν. Τῆι, τὶ ἄθη Ραγέοίοη 
αγϊοολεπίαπαβ. ἤονπ 1888. 

ζεῦδν ἄα8 γοίϊγιδο Εἰθπιθηὲ ἴπι δ᾽ φοβολίολεϊίολοτ αν δἐοίϊιτς 
(65 Τλιομαϊαοο. ἔζοπ Τἰσαπά. ΒΜενὶ, 1829. 

Ζιν Βειγίμεοϊίϊμπῃ ἀθ5 Ἵλιεομαϊαεβ υοπὶ γεἰϊρίδ5- οἰ ἰΠ|οἤθη ϑίαπα- 
Ῥισικέε αἰ, ἤοη Ζἱπάθηιαπη. (Οηϊίς. 1887. 

«ἀπιλγοροϊορφίοα λον αἰαῖα. πιασίπιαπι ραγίοπι ροψολοϊορίοα. ϑονῖ- 
, 51 [1}|0. Ουϊί. ὁποίᾳ. Ποῖπῖοκο. Παρίοηδεγῃ 1884. Ῥατί. Π| 1841, 

ΜΗφαϊιαίίοποςβ ογίζίοαε (6 ογαϊϊοπῖδιι Τλιομαϊαϊδ δογὶρίας ἃ 7, 
Α. Ῥίαι.. Οιιραϊηδ. οἱ 1195. 1880. 

Μεῦεπ, Ἡγεγα ππά Ζεοίίαίίεν ὧ65 Τημιβμαϊάος. . ἔοη ἩΙϊΙ, 
οδολον. (Οδιϊίηφοη 1842. 

]εγζυΚοιυσκῳ: 1)155.. φμα οοίαυο ἠϊδίογίαο ΤΑμογαϊάδας Πἰὖτο οω- 
ἐγθηιαηε πιαπῖπιὶ ἤθη ἀοοθϑϑῖ556 ἀοπιοηϑίγ αἰ. ΜυδΪΒ), 1842, 

ΕΥζ. Ἡγοίῇ. {ὐινίολ, δεῖ ᾶρο τ Εγκιάγμη (686 Ὑλιιο. 
Ἡαπιὼ. 1846. 

Αοδδπιαησι, τι" Ολαγακίογί δε Ὧο6 ΤἼιοψα. Ῥγαίϊοίαυ. 1847. 
Ταηρτγοίου: Νπι ογαίϊοπος Τλιμοψαϊάθαθ γουεγα παθίίαο εἰπί, 

ἢ δα ἴρβα βδογίριονῖβ πιθπΐθ οηιαπαυεγῖπί, φμαεγῖί. (Οεἴϊ. 1858. 
; Τλικηαϊαθς πᾶ αἰ Κγοϊκϑγοϊσίοτι υοπ Κιία. Ζεεῖπον. 1884. 

ὲ 26 Τλιομαϊαϊε ταϊϊοπθ ἱμοοίορίοα εἰ ρλϊίοδορηίοα. [)185., φιιαηι 
867. Ῥείν. ϑιοίμλαιδοη. ίοπαϑσί. 1884. 

ζεῦεν αἷὸ Πεδάθη ὧθ5ς Τλμκῃηαά. υοηπ.Τίοβου. Ῥοβθη 1854. 
Οδαπη, ζεδεν αἷε Εἰπιλοίίμηῳ (65 Οβοπιομέκιυονκος ἄθ6 Τῆι 

Κα. ἱπ οἰσιχοῖπε βέομον, ἴθ Βοῃποίάσθνν. ΡΏ1]1ο0]. 1884, Βαβο. 8. 
26 ἀϊδίογία Τλιοψαϊάθα οοπιπιοηίαίϊο. 6α. ἔγη. Ευϊά. Ῥορρο. 

Ζῖρ5. 1886. 
16. 5.10 }}- το]! ο]ὅβθ ΔΝ δἰ Δ πβομαϊπηρ 465 Τησκγά, νον ΒοΟΚΒ- 

Βατηπιον, Ζ7ηδίπῳ. 1862. ; 
ΒΕΚΚοΡ: [ὴ6 ΞΟρΡΠΙἸ. Ο γΌτη ἀυιΐτιηι ν 6ϑιῖρῚ]8 αραᾶ Τητο. ΒΘΓΟ]. 1864. 
Ανπᾶι: 06 ΤΟΥ αἰ 15 ἀνία βουϊθοπαὶ ἀἰββογίαιο. αφαοῦ. 1865. 

᾿ Οπλἰεἰἰπηῖι8 πηϊποτα ΠΟΠΉΔ] ἃ βουὶρία, 46 ααΐθιβ νἱᾶθ εἂ. τηαὶ, 
 ΒΈΡΡΙ. Ῥ. 94 54., εἱ δᾶ, αυϊθιιβ ἃτβ Ὠἰβίοτίοα αγδθοοσιιπι ππίγευβᾶ 

Ππβ γαύαν, 

ον τς 

Ἀν 

8. Εα, φιΐδιιδ υανῖλ Ἰοοὶ φαρ[ἱοατιέιν", Θογ κι φιι6 

1) υδγϑα. 

᾿ 84) Τι 6 χ ὶ Ὁ ἃ: 
ἢ Μαϊαπὶ εβὲ 1ᾷ, αποᾶ ᾿υ] ἃ ῬΌΚα δαϊεϊ νο]απιθη Χ οἴβοϊθ. Ῥαιϊο 
Ο ΤΏΕΪπιΒ Ποὺ Βυϊαππίοιπι : ζεαΐοοπ Ἵλιομψαϊάαειπι (βὶς }): α Ῥίοιϊο- 

πα ἴπ ατθοκς ἀπά πρίϊβι, οὐ ἐλδ τυογᾶβ, ρῆγαδεβ απᾶ ργϊποϊραῖ 
᾿ ζαϊοπιβ, οοπίαϊποα ἵπ ἰλ6 ᾿ϊβίουῃ ὁ ἐλ Ῥοϊοροπποβίαπ τυαν οὐ" Τῆλι- 

ομψάϊάεδ. “οπάϊη. 1824. 8, Οριυϊπιιπὶ Βειαπυϊαπιτι: ζΖοαίοοη Τλμου- 
αἰάδιηι οοηζεοῖς Ε. Α. Βόϊξαπέ “οπουδηϑίς. 11 νο]. αθπθυαο 1848, 1847. 
τὰπι ἀοβίηϊ 1δὶ Ῥαν οι] 6. οὐ ῬυΟποιλ ἃ, ΠΟ5 ἰτΐα ΒΡ] οπιεπία [{16- 
Τὰ5. ἃ --- δ΄ οομηρ!θοίοπιία οἀϊαϊπιιβ. Ἐταποοῖ, 1845. 1847. 1851. 
Ῥενάποι ππιο οἰΐϊδτη (ΟΠ]5ΘΠ1ϊ σοπηπιθηίδίϊο, ἰπ απὰ ἂἃθ Ῥταθρ οϑἰ ἱοπιτα 

9 Ὲ 
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αϑι ΤΗπογάϊάθο 510 ΘΧρ!οδύαν, αἱ ἴῃ Ρ. Ἰ ἀϊσαίαν ἅς ἐς ΡΥΔΘΡο8. δυἱὰ- 
πἰοὶϊ 1859, ἴῃ ρ. ΠῚ ἀ6 ἐν ργδθροϑβ. ἰ14. 1801, ἴῃ ῥ. ΠΠ ἀθ ἀπό 1868. 

Ὁ) ΠΕΙΡΌΥΙ σταπιπιδύϊοὶ οὐ οὐτὐϊοΐ. 

ἀνα. 1αιά. Αἀδνοβολῖὶϊ Π)ιμοϊ αίζοτος Τἠμογαϊάοαθ. .. Τγαϊδοξὶ 
αα ἤλοη. 116ὅ. 8. Εἰυδά. δ ϊμοϊἀαἰϊοπιαη ΤΠ μον ἀϊάθαγιπι Απμοίαγαν 
δᾶϊ. Απἰτηδάνουβί οππτη δα ΑΘΒο γα ΠἰργῸ (θυ 10. Ζιυοίϊαο 1108. 

αν. ἡαιά. βαμογὶ ἔαονο. (6 ἰδοίϊοπα Τλμο. ορέϊπια ἐπέονργε- 
ἑαπαὶ αϊδοὶρίϊπα. 1ΐρ5. 1158. 4. Ἐϊιβα, βαμονὶ Ῥλϊιοιοσία ΤἼμον- 
αϊάτο- Ῥαμϊίΐπα. Μαί. 1118. 8. ' 

Τλμογαϊαος οαϊξίοηῖς Βιροηπίϊπας ἐἰιδέναΐμιδ αὸ οπιοπααΐμδ α 710. 
Ἦγαο. Αἰδίοπιακον. οπαβί. 1191. 8. 

Οοριπιοηίαγῖϊ οΥἐϊοὶ ἴα Τπμομαϊαϊα οοΐο ἰϊδνοβ α ΤΥαιροίέ ΕΘαον. 
Βεηπραϊοξ οοπδογίρίϊ. 7105, 1815. 

Οὐδονυαίζοηπες ογϊέΐϊοαο. ἵπ Τἰμοναϊάοπι. ϑογίρεῖέ ἄγη. ΕὙϊα, 
Ῥρορρο. 1198. 1815. 

θιοημοῖ Π αἰϊοαγηαϑ8θηδῖ5 Ηϊδίογϊοσγαρἤίοα.. . .  αϊαϊέ αν. (ἐμῖϊ. 
Κγιορον. -- ϑιιδίδοίαθ διιγιὲ οἴμιβ σοπιμιθηξαζίογιος ογϊέϊοαθ οἱ πϊδίονγίοαθ 
αὯ6 Τλιοναϊαϊς Ὠϊδίογίαγι ραγέθ ρμοδίγοηια. ἤαϊ. 1828. 

Οὐδεογυαίϊΐοηιοα ἴῃ ΤἸμομαϊαϊδ ἰοοο8 ψφμοδάσηι αἰ οὶ ον 5 βογΐρϑὶέ 
δον ἔτϊά. ϑολοοηιασπ. Ογψράϊδιυ. 1824. 

“πϊηπιααυογδίοηες αὐ Ῥορροπῖδ εἷδ ἰοοῖς φιϊδιιδάσηι 1 πμοναϊαϊς 
ἑμαϊοῖα ... δογίρειϊξ 1). (τί. Αἰγηιη. βίωπιο. ϑέγαίδμεπα 1825. 

Οὐδονυαΐξίοτιμηι ἔῃ Τἠμογαϊάσηι ἔαβο. 1. 11. 111 δον. Οπηνβέϊανι. 
Ναίλαη. Θείαπάον. δέω. 1821. 1828, 1829. 

Ῥορρο᾿ 8 Ῥγοϊοσοπιθηα οῃὶ δε ρμεσιωϊϊαγιέϊος οΥΓΓ᾽ ΤἈμοψαϊάδαπ ρἤγαβοο- 
ἴοῳ ἐγαηπδίαίοα, αὐγϊαφοα απα ογἱἰοϊχοα ὃψ δοῦρα διρφοδ.. .. Οαπι- 
ὀνγίαρε 1851. 

Εν. Πααβῖὶ... Ζμομδναΐξίοτιος ΤΠπμοψαϊαϊαθ. Βεγοϊϊηϊ 1841. 8. 
Εἰυθα. ζμομόναἰϊοπιπι Τάμο. πιαπιίϊδδα. Κγγαΐίδὶ. 1851. 

Ομαοείϊοπιηι Τἠμομαϊάοαγπι δρδοίμιθη 1 860». γολί. Πρ. 1840, 
ὕαπιρο (ἰμιθγάπτη Αΐαηιρ.) Οδονγυαίϊίοπηι ογϊζοατης αὐ Τάμο. 

»αῦδ ργἵπια: Νοο - πμρρίη 1842. Ἐϊι5α. Ομαοδίζοπος Τἠημοχαϊάθας 
Ῥγοάϊθγαηί Ογῳψρλϊδθεγρας 1857, Ἰάοπη ἀθ ποῃη}}}18 Ἰοοἷ8 ἀἰββουαὶ 
ἴῃ βοῃμηοίάον, ΡΏΪ]Π0], ἃ. 1852 οὐ ἃ. 1850. 

Καοπιρῇ, Θπιαοϑίϊοπμηι Τἠμομαϊάδαγιπι ραγίϊο. 1. 11. ΠῚ, Νεο-Πμρ- 
ρῖπ, 1842, ὅϊ]. δ. 

ϑεϊαοπδίϊϊοίον, (ὐοημποηζοίο ὧ6 ποηργ ΤΠπμομαϊαϊς ἰοοὶδ αἰ - 
οἰϊογῖθιια. ϑοοϑβὲ 1848. 

]ογχωκοιυδῖῃ, Οοπμπθηΐαΐ, 16 φιΐηῃια ἰοοὶδ ᾿ϊδέογας Το αϊάδαο. 
Οεένοιυο. 18δ0. 

αοἰΐδοῖι, Οὐοπιπιοπαί. ὧδ Ἰοοὶς φιῖξιιδάμηι Τἠμοψαϊαοὶς, δεϊα- 
ηϊοῖδ 1856. 

{]ινῖολ, Βοϊγᾶσο σιν Αλεῖ ἀο5 Τπμμμά. ΜΠαπιῦ. 1. Αδέλ. 1880. 
ὦ, Ανιλοῖ!. 1851. ὃ. Αδιῆ. 1852. 

Τλοηιαςβ, ϑέμαϊοη τι Τμμοψά. πολ, 1. Αδέλ. 1852. ἃ. Αὐελ. 1857. 
ἤογϑονᾳ, Ζιω" Ενκιάγιηρ 65 Τλμοψά. ΠΟΙ͂ 1. ἃ. 8. 4. ὅ. Οοῦ. 

1858. 54, δῦ. 00. 68. 
Μοηῖίσ, Μοῖξἄγο σι νκίάγπῃ ἀε5 Τλπμοψα, Ἡίοη 1884. 
Εϊεκογί, Ταμομαϊαοα οοηϑιιῖίο ἀπιδίρφιιι5. Κγαϊϊδὶ. 1884. 
Ἡ οηίσκο, Θμαοροίϊοπο Τπμοχαϊάοαθ. (ἰμῖηι 1854. 
ίοίδολ, ΝΜ ύβοῆ ἄρον Τππογὰ. (1 61---87.) Ζοῖρς. 1856. 
δνΐδϑϑοπ, 26. ργίονιιπι φμΐπψιιο ἰἰγογώη Τπμομά, ἰοοῖς αἰΐφιοῖ 

αἰβεϊϊονῖδιιδ. ἤοπαςξί. 1850. 
Κιιορρον5, Οἴωνας ογἵζοα πὰ Τἠημογψά. οηπας 18ὅθ. 
ἢ είβοη, ϑεμοῦασο ογίξίϊοσαο. βοππας 1851. 
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226 ἀαξίυο Ταμον τάφο --- Αμοέον' Πμπιροὶ. Ποριοπιοπέ. 1851. 
Ἡδονδδέ, δον Οὐδείς Επιοπααίϊοπεη ἐπὶ Τημογα. Πιεῖρς. 1851. 
-- Ζων» Κυικ ἀο5 Τλωκψα. Οδέξηρ. 1860. 
Ἠμοπποῖοα, Ομαρϑβίϊοπος Τἰμογαάϊάεαο. Πἤοπαδί. 1859. 
ΟἸωςοῖς (Κιοιιοοῖ), ὕοδον, ἄθπ δοφοπαηηίθη Νοπιΐπαέζυμδ αὔϑοϊμζας 

οὶ Τλμογά. τπὰ αἴθ δεθδίαπέϊυϊγμπ Ὧ65 Νοιιξγισηδ δἰπρμίατὶς ρατ- 
Ζιοῖρῖξ ἱμπὰ ααἀ7εοὶ.) ἔπι γι οἷπες αὐδείγαοίεπ ϑεδοίαπέϊυιιπις δοΐ 
ΖΤλμογά. “ιοϊωπογῖίς 1889. 1800, 

ΟἸαβϑεηῖϊ ϑιψηιδοίαθ ογϊζϊοαθ. Εγαποοῦ, αὐ οοπ. 18θ0. 
Νιοπιοψον, “βοῖζγἄφε τὰν Εν κιάγμπῃ ὠπὰ Κυϊκ ἀθς Ταμογά, 

«Ἵποϊ. 1860. ρΡ. Π|. ατγῳρῆίδιυ. 1861. 
Ἡρεῖϊον, ϑψπιδοίαθ δαοροίΐϊοας δὲ ογϊζϊοσαο αὐ Πονοαοί. οἱ Τλιι- 

εγά. “εϊηϊηρ. 1860. ᾿ 
Ναξίπιαπη, 96 ΤἈμομαϊαϊς Ἰοοὶς αἰϊφωοί 1. 1. ᾿ἔπιπιον. 1861. 
Τοπιαδτειυδκὶ, 6 ργαθροβ. κατά ἵηπ οοπιροβδί{5 δἰσηϊοαίϊοπο, 

φμαξοημδ 6: Τἀμομαϊαϊδ ᾿ϊδίονγία οορποδοὶ ροΐοϑδέ. Νεοδίααϊ 1861. 
βγαμπ, 126 οοἰϊοοαίίζοπο, υδτϑδογιαπ αρμὰ Τάμο. οὐεεγυαίίοπος, 

βγαιοῦ. 1802. 
Μαπρθ, 226 ρμενγϊοάονγμηι Τἠμοχαϊάδαγιηι εἰνμοίωνα, Ραγέ. 1. Κῆγα- 

ἐϊδῖ. 1805. Οὗ, Αἀαϊαπιθηία δὰ δοπιπιοπίδι οπθπὶ ἀθ ρεγϊοδοτγαπι 
ΤΗπογά. βίγαοίαγα ἴῃ [106110 βαθουϊανὶ συτηη. Εὐϊάθτῖο. 1865. 

ΑἸἰθηιθηδ, εἰ ΖῸΓ ϑυίθοῃ, τδπηπηδύῖ. Βαπιθυτιη ρθη ἄθεον 
ἄθη Μοαιι ἴῃ ΟΠ] οιδδἄνσθῃ ἀπὰ ἄρον ἄθγθπ Εὐτγὰ Βοὶ ΤΗπογά. ἀπά 
Χοπορη. Βοι]. 1868. 

ΤδΟθΙηῈ5 δύ ΠἰὈΓῸ5 τηΐβ αὶ ]ο5, οὁχ ααΐθιι8 τπᾶχίτηθ Φογαοὶ 44- 
φεγϑατγία εἰ (οδοίϊ Καγίας 7, 6οἰΐοηθς αἰϊδααθ βουὶρία οὐἰεἶοα (ρτδθοὶ-᾿ 
Ρὰ δαϊέ, Ηγρον, ογδί. ἔχπθθν.) ποη προ] σθπάα, οὐ ΠΟΠΉ.]108 11061105 
Ῥᾶγπι α{1|685, ἀθηΐᾳαθ ΟΠ θη ΔΙ] ΟΠ 65 αἰ Γη5. ΕΠ ΘΓΑΥ 118. δὲ ΘΟΙπ πη θἢ- 
{Δ }}15 ῬὨΠΠΟΙ σ᾽ οἷβ ἰπβουίᾶβ, ἄἀθ 4υΐθιιβ ἀἰχίτηιιβ Π08 ἴῃ δᾶ. πηδὶ. Π 1 
Ῥ. 111 544. οἴ ϑυρρ!. Ρ. 95 (οἀ. 2 ρ. 88) αἰαάὰθ ἴῃ ΘΟΠΙΠΊ ΘΠ ΑΓ] 5 
ΔΗ αἰ εἰβ δία ον 8. 1842 Ἐν, τὴ. δίηιιθ Οδπηρῖαβ ἴῃ πονΐβ 
ΘΠΠΔΠΪθ 015. ΡΉ110]. 1867 Μαϊ. τὰ. ϑίδ} 1, σαι Ἰἀ θη τ 6 πὶ τα θη ΠΘ πὶ 
ἴπ 1. 1 ἔθοίπηιιβ, ἱπιθ]!ρὶυαν. οθηβιιγᾶ ΘΧΘΗΊΡΙΪ ΟἸΑ5βθηϊδηὶ 4π86 ἴηνδ- 
Μασ ἴῃ ΠΟΥ. 8ΠΠη8]}. Ρἢ110]. ΚΟ], ΤΙΧΧΎΠΛΥΙΠ ἔαβο. 6 οἱ 7. 

2) Πὲς ἠδδίογίαθ Τλμον ἀἰάδαθ δαρίϊοαγιέμν" ᾿ΐςβ δογὶρέϊς: 

ἃ) ΒΙΒύονοἷ5 οὐ ΘΟ πο] οσί οἰ. 

Ῥνδθίθι ῬΎΟΙ ΟΠ] Θ ΠΟΥ) ΠΟΒΙΓΟΥ ΠῚ νΟΙ αΠΊΪη5 ϑθοιηὶ Ῥδγίθπὰ 
Ὀυϊουθῖι εὐ θ᾿ οηΥ 511 ΗΙ ιου στρ ἶοα ἃ Κυάθρογο οᾶϊία, ἀπ86 ΠΕ) 
ϑηΐθ. ΠΟΙΉΪ ν᾿ Πηῖι5, ἤπο ρου θη. 

ἤθην. Ποάιοοι πηπαῖος Ταμομαϊαοὶ οἱ Χοπορποπέοϊ ... ΟαοΉ. 
1102. 4. (Πυΐυβ ΠῚ δὰ Ῥᾶγβ, αιιᾶθ δὰ Τῃιιον ἀἰάθπι βρθοίδί, Ιερτταῦ 
οὔἶδπη ἴῃ Ὀπκ. οὐ (ο11. Θχϑιηρ]} 15.) 

Ζων (Ἰοβοἠῖίομίο δε οηϊδολον ϑέααίδυον 7 ἀδϑιγφοη, ἀαμρέςἀολίϊοϊι 
τοὔμνϑηα ἀ65 Ῥεϊοροπηδβίδοημοη Κτίοεβ. Βυιομδέϊοίς οἴπου ἠϊρέογίςολ- 
»οϊϊεϊδοίοη Εἰηπίοϊίμη πὶ ἄα5 ϑ'ἐμαϊμηι 665 Τἠμογαϊαοα. ἵζοπ Ετϊθαν. 
Κονίῶπι. Ποϊαοιῦ. 1821. 

ϑρεοίΐπιοπ ἠϊδίογῖοο- ον αγίμηι ἱπαμσινγαῖο, δαἠδοης αα ΤῆἼμον αἰ- 
ἄδαπι δεῖ Ῥεϊοροηπηποϑὶῖὶ ϑροοΐαπι ἀπηιοίαζϊοτιοηι. ϑογίμεοϊέ Ψ7. Ο. 2. 
Οἰανῖδ5ο. 7Ζαιρά. Βαΐ. 1838. 

Β1ΠΘηθο. Ῥυϑοίθυϊμηιιβ οὐ. ΠΥ 05. δηιαυϊταιιτη Υ̓ΘΘοδυι πὶ πηδίοτδα 
Ῥᾶγ[65 ΟΟΙΠρΙδοίθηΐοβ, οχ ααΐθιιβ δα Τῆι ἀἰ 415. ἰδίοτγίαση {Ππ|5έγϑη-- 
ἄδτι τ} 1551πὴϊ ϑηΐς ΟἸΙπίοπὶ5 Εαβοὶ ΗΘ] οηϊοὶ, ΨΥ ΔοΠσυααίῃὶ δ Ἰουιπι- 
4τι6 Απιαπίίαίο5 ἄγαθοδθ, σου οὐ σοιηρ] αὐίτιπη Ηϊβιουῖδθ ΑὙΔΘΟΟΤΙ ΠῚ, 
εὐ Ῥᾶγνοϑ Κυύζβηϊ 8]1ΟΥτπΊα 116, 4105. ΘΠ ΘΓΔΥΪΠΊι5 ἴῃ δᾶ, τηβὶ. 1. ἃ. 



ΤΥ 

ἈΑρσοράδηι ἢ: 
ὲ ριίμγὶπιϊ ΤΑμομαϊαϊς Ἡδγοκοίίφιιε ἰοοῖβ, ἵπ ψμῖδιδ αἰονφιδ 

βογίρίον' αἴ6 ἰϊδάθηι τϑῦιβ σοϑδίϊδ αἰδδονῖέ, δοηιπιεπίαϊίο. ὅ80ν. ΕἸέο- 
γῶν. Πεῖϊῳ. 1848, 

76 Ταλιομάϊαος οὐ Πεγοάοίο φιιαοβέϊοπιπι Ἀε πο δή ϑρδοϊηιοτε 
807, ϑαίοπιο. Βεγοὶ. 1851. 

Θολισιοῖς, 1)ὴ6 εοποίϊο αἰφμε γαΐϊΐοπθ, χιαπὶ ΤΠμογαϊαθ αἰοίογα 
ἱπρτῖπιϊδ ἀδοόηι αππὶς θεὲ Ῥεϊῖορ. “ἀϊλεηίεπβες δὲ “ιασοααοπιοηῖδ 5δοιζξ 
δῖπί. δίρηιαν. 1884. 

Τοοπιοῖ, 16 ψιίο αππὶ ἐθηπιροῦ ἵἴπ Αἰοα ἀκμάξοντος τοῦ σίτου 
αἸϊοσαίιν, ἘΣ ΠΉΓΩΣ, αὦ οεη. 1846. Εἰυδά. ὦμο ας βεομπάμη Τῆι. 
δοίιπι. Ῥεῖορ. ἱπεορονῖέ, ἰϊά. 1846, Εϊιπᾶ, ὅμο ἐοπίρον  δείϊαπι Ῥὲ- 
ἴορ. ηϊψενι δἱέ ἰὐϊά. 1851. Ἐοάθδιῃ βρϑοίδύ ᾿106}1π8 ΖΦ. ΤΠ. 0. δον: 
1ὴ6 ἐδηιροῦ δ, ψιὸ δεῖ, Ρείορ. ἵηϊέξζιπι σορονγίέ. 

Ῥορρο, ϑυγασιδαγιηι οὐδίαϊοτιῖς δοίϊο Ῥεῖορ. αοίαθ ρ. 1 μδημα 
αα Πεοπιοςίλοπῖβ αὐυδηένηι ρον ϊμθηδ, ΕΥαποοῦ, αα. Κϊααν. 1887. 

ζεῦεν αἷδ Τμμομαϊαεοίδοπμθ εβολγοίδιεης ὅν Βοίαφογισᾳ υοῖς 
ϑυγακιδ υοπ Πἤδϊπολλαιδοη. ἤἤμλίμαιδ. 1886. 

Μεγῦδί, (δ᾽ Αδῥαϊ! υοπ Πγψεϊοηο υοπ Αἰλοπ ἐπι ρεοῖορ. Κυίεφε. 
Εἰπ Βοῖίας πιπὶ ἀϊδίου. Ἐζουβίαπαηϊδα ἄο5 Ἴλιο. 1. ΤΠ}, Αἴ δίηι 1861. 

ὉαΠο οδτη ΟΠ γθπί αν απᾶ6 ἰάοτη Ἠρφυθβίϊ5 46 τράϊπι ΑἸοὶ- 
Ῥιδαϊβ οἱ... Ζμῦ (ἐδδολίολίθ ἦδν' απϑδιυᾶγέ. οί ϑδρατγίαδ,,, ΜΊΒΟΠ ΟΣ 
'π Μιιβεὶ Ἠεϊνοιϊοὶ Ὁ. 1 46 Ῥεογάϊοοα οὐ θ61|10 ῬεΙορ., 101] ἀθ τϑρε- 
ὈΠΙοα ΑἸΠ6η., ατι8}15. πουὶϊρ ῬΟΒίγουη8. ΔΠΠΪ5. Πεΐπι5. 961}, ΠΡΟ. ἂς 
Ῥ5ΘΡἰβπιαίὸ Μοραγοηβὶ; ΒΙΟΚοὶ (είίγαρ τὰν Εγκιάγμσι αὅο5 Τάμο. 
ΗΔ]. 1865) ἀθ τϑριῖβ Ρ᾽ δία θη ϑ᾽ ἢ}, 8411 ἃ6 84}1158. τϑθῦιπβ, ααδΥτ 
Τῆῖο. τηθητ] πη 6 πὶ ἴθοὶϊί, ΘΧΡΟΒιιθυ τ Πί. 

Βοβραιὶ ΠΡΘΙΠαπῚ ἀθ γοθ5. σΒΡΟΠΟΙ οσ οὶβ ἴῃ δἀποί. Δα 1101. 108 
4]... Ατη. ΟΠ δ Ιου ΘΕ ΠῚ, πὶ ΠΌΡΟΥ οαϊίι5. οδέ, ᾿θϊάθτη ἴῃ δα ποῖ, δὰ 
1108 εὐ ἴῃ Αἀάαρηαϊβ δα 1. 1 σοηβα]ϊ 15 5]τηι5.. 

Ὁ) ἀφοσνάρἢ ο 15. 

ΝῸ5 ῬΓΟΪΘΘΌΤΠΘΠ ΟΥ̓ ΠῚ Π ΟΒΙΓΟΥῚ ΠῚ Ψ ΟΙΠΤΏΪη15. ΠῸ ρανίθ δἰίοσα σθο- 
ΥΑΡ πὶ ΤΙ αἰ ἀδαπι {ΠΠπ|5ίγαυθ σΟη αι 5 Πηι5. ΘΙ Π σι γ65. ΔαΐΘΩΥ 
᾿ρτὶ ἴπ Πᾶπο Οἰαββοπὶ τϑίευθπαϊ ΠῚ βυπί. ὥολ. Ολγίδίορῆ (ἑαἰίον ον δ 
αἀνλαπαϊμπῳ υοη Τλγασίοπ παοὶ ογοάοί ἀπά Τἠμοψαϊαος αἰι8 ἄδης 
71.αἱ. (αο ΒΘΥΤΠΟΠ 6. ῬΥΪΤΠ ΠῚ ἴῃ ΟὈὐτηϊηθπί, τορ, βοοῖοί, αοιί. ργοά- 
θυ.) ἀδουβοίσέ . . . υοπ ἤεγπι. ϑολιϊολίλοντεί. Οἰδιέῖπφ. 1800: εἰ 
6 δἵἴζμ οὐ ογρῖπο ϑυγασιβαγηι. Αἀ οαρίϊοαπάαηπι Τἠμομψαϊαϊς ρ0ο- 
ἐἰςδίηιμηιν ᾿ϊδίονίαπι δογίρδίέ. . ἔγαπο. Οοϑῖϊου ν᾿. 11ὯὉ95. 1818. 

Ῥγδθίθυυη {ἰτῆτπ|ι5. ΠΠΡΥῸΒ. σΘΟσΥ Πα. δηιαπδπὶ ατϑθοῖδθ οὐ ο6- 
ΤΘΥΓΔΥ Τα ἰθυγΑΥΠ], 46 ααἰθιβ ἀρὰ Ὑπυογαάϊάοτη ἀσϊίτῦ, ππὶν θυ βαΣ 
ἩΠιβίγαπίθβ, ααοσα πὶ Τα κα πὶ, αποᾶ ἴῃ ἰϊ8 βδϑρ ββίπη εὐ αἰ] σθη ὶβ-- 
βίτηρ δὰ ὙΠπυοναϊᾶθπιὶ τϑβρὶοἰταν, δππὶ ῬΥΔΘβίδ ἢ 1 551Π}1, ῬΥΔΘίΘ τι ΠῚ 
αποᾶὰ παροὺ οιΐατη Βαγβίδηιβ οὐ 4}}} Οθυτηδηὶ 46 ἀταθοῖα αἰ] Ἰσ θπέου 
ΘΧΡΙΙοαγ 6. σορρογιηΐ, ἀοπίατιθ ἰαθυ]α5. ΘΘΟΘΥΔΡἢἶοα5. δα ὙΠπυογάϊάοτη 
᾿Ππιβίγαητιπὶ ἀ οἰ πϑαία5, ὧἀθ απῖθι5 νἀ. ὁ. τηδὶ. ΞΘὍΡΡΙ]. Ρ. 9; 5εὰ 
᾿ϊ8. ὉΠΠΠΊΟΟ5. σαπὺ. αι! ΚΙθρουαηαθ οὐ αἀπᾶθ Αὐπο]αϊ ΘΧΘΠΊΡ 8 
Το. απ ἁἀάϊιδο. 

Βοβίαπε ργορυῖο ΟἹ θὰ βουρία, ααϊθὰβ οουίαθ ατιαδάδηῃ ἢ᾿βίουϊα δ 
ΤΗυον ἀἰάδαθ ραυτὶουϊαθ οἱ βἰπραὶ Ἰοςὶ οχρίδηδηθιν, Ηοτγιπι Ποπη ἃ 
ΟΠ ΘΙΟΥαΐα δὴν ἴθ δά, Ϊ 1, 1. 11 80, 417..60. 8]., ὀδίθτα᾽ 10 δᾷ-"} 
τηδὶ, 1, ἃ. ᾿ 

τ ν,.";,, 

ἄμ. νι" ιν... 



Ρᾳο. 

᾽» 
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ἈΚ ΘΝ 5 Α: 

8. άη, 00] 1 ν. ὅ ροϑέ ΜΌΟΟῸΠ δάάθ: Ἠδυβάοου εν (οοίϊπο, 
188ὅ (ποτὰ 1 ΘΙ Πατὰ ΠΠ ατιᾶ Τὴ γἱ α] Π1115). 

11, ἠδύνατο καὶ ἅπασιν ἐκνικῆσαι. ϑεπιεηίῖαο ΤΙογ αἰ ες, 

80. 

6060. 

θ8. 
. 86. 8646: Ργδϑίος. οοηϊθοίαγαηι οἴονται ροίαϊν ΘΟΠΙΠΠΘΠη0- 

92. 

100. 

101. 

αασπὶ ΒΙΠ 6 .}15 ΡΟΡῸ 5 ἀθθεδηῦ ΟΡΡΟΠΙ ππὶνεγβὶ, ἡθρυρηδί 
ορίπῖο Βυπιρο!ϊ ἀ6 ἀαῖ, ΤΠπογά. Ρ. 12 ἀδύνατη σθηβθητ5 
6556 αἰδενεηίίαθ. Ἠθοίθ νογο Ἰἀ6η} πη ργοθαύ ΒουπΠαγα!ϊὶ οχ- 
ῬΙΙοδίοηθπι, 4αἱ ἀαύν πὶ ποθ ᾿ἰΟ68}1 ἐποᾶδγα τη] ίτι5. 5ἰῖ. 
δᾶπ, 60]. 1 ν, 17 ροβί Βθάθι δᾶάθ: “όγῳ οονᾶπι ἰη- 
ἰθΡρὺ. ΟἸαββθῃ ΟὗἁὨ Τᾶπος Αἀάϊίαπι. δα σοτηπιθηΐ. ἀ6 ροτῖο- 
ἀογ ΠῚ ΤΗμογ ἀἰἀθαγαπι, βιυποίατα Ρ. 8. 
ϑἅη, 60]. 1 ν΄. 1, παρά ἴῃ παρημέλουν ΡΥο οοοδ5ῖ0Π6, 
βὶ οοοαβῖο {δ υϊΐ, οχραπαί [ἅπσε 1. ἀ. Ρ.9. 
δάῃ, 00]. ὦ ν, Θ ἃὺ ἀπ Ροϑβί Πᾶπρο δἀάε 1, ἃ. Ρ. 7. 

νανὶ ἴστε βυβρίοϊο. 
ον 

50, αἴβον. γοῦθα ἀοἰοία ἴῃ ἐγκλημάτων δὲ μόνων αὐτοὺς 
ἐνόχους ὄντας... κοινωνεῖν δυδδοίοι τημπίαία, {αδίπι" 
ΘομῦίΖ. ἴῃ οοηβιγα δ. 2 ΒΟΘΠΠ,. 
αάη. 060]. 1. ὁρμέξονται ἐς ---. Ἔν τῷ λιμένι ὁρμισά- 
μενος εἰϊδτη ΧΟΘΠΟΡΙ.. ΗΕ]]. 1 6, 18. 
ΒΟΥ, ἀἴβου, Ἔφύρη οἴδπι Εαδίαιῃ, Ῥ. 1601 ν. 41 ἴῃ νϑι]5 
ἔστι πόλις ᾿Ἐφύρη, 4Ὧ6 δᾶθ0 εχ ἢ. 1. οτίᾶ 6556 γουὶ 
5'πΉ}16 εβί. Νά Ευιβιδιῃἶπ5 δὲ 101] οὐ. δἰϊαιοιϊεβ ἄς ἔστι 
ψΘΡὉ] ΔῸ ἰῃῖε10 Ροϑβιὶ δοσδηία ἀἰββθυθηβ ρᾶπϊο δηίθ ροβίία 
ΤΟΥ ἀἸάοἃ ἔστι δὲ λιμήν ἴῃ τηθηΐθ νἱἀ θέαν ἢ8}06}6, 

195. θὲ οοπὶδοίατα ἐς Σιτρέψαν ἀπρθίται ΒομῦιΖ, ἴῃ σϑηβιιγα δᾶ. 3 

1860-- 

ΒορΙηλ., 4πο0αἃ οΧ ο. Θ1 δρραγθαὺ βοχοδηίοβ δαυϊίθβ Νίδοο- 
ἄομθβ ᾿πίθγί 556. οχουοϊλαὶ ΑἸΠΘηἸθηβῖα οοηδίο ΒΟΓΟΘἃ ΠῚ 
εὐ ϑίγρβϑιη θχρρηατθ ϑ6ᾷ ἢἱ δαυῖϊίθβ ἐπουαηΐ ΡΠ ΡΡΙ 
οὐ Ῥοιάδθ, αὐὶ Μδοθάοηθβ οὐ δηΐθ Ῥϑο Ομ θ. οαπὶ ΡΠ ΠΡ ΡΟ 
οἱ ροβίθα δτγηϊοὶ ἔπουιιπί ΑἸ Π ΘΠ] ΘΠ ΞἸ ΌΤΙ. 
188. δάπ. ,,Ὧὶ οὰπη ΤΠ ΘΠ ]5000115. ἰδίου παυγαία 1Π|ὰ ἃ 
ἜΠ0. 1 185 5644. σοΙηΡ ὐᾶμητι5 απᾶθ ὁ. 98 54. 46 γϑθτι8 ροδβί 
ΘΟΥΤᾺΠῚ 80 ΑἸΠ ΘΗ θη 51 θ 15 ΘΟ ραίδ πὶ σ᾽ ϑίϊβ Π] ΘΠ] ΟΥΪδ 6 ρΓῸ- 
ἀϊάθνῖυ, ρυϊπλαση Ἰθοϊηλαθ ΟΥγ 5.115. ἀυηϊὰ ᾿Πδία 6556, ἄοπθο 
ἂθ ρῬοίΐοῃιβ. ἰμίου. θ6]]Δηΐθβ οοπυθηϊτοῖ; ροβίθα (μετὰ 
ταῦτα ο. 98) Ναχυμη ἀοἔρθοϊββα δία οὐβιἀϊοημθ οοδοίδπι 
6558, αὖ βΒᾺ ΑἸΠΘΠἸ θη δ᾽ πηὶ ἱτη ρου πὶ γεαϊνοῖ. Ρ ο5ίθα (μετὰ 
ταῦτα οε. 100) δὰ Ἐυγγιηθαάοηΐοπι., . , ἰοῦσα πιδυῖααθ Ροὺ- 
58 γιιπὶ οΟρίδΘ δοάθπὶ αἰθ υἱοίδθ βιιηί. [πβ5ϑαπθηϊὶ (6 πὶ- 
Ροτβ (χρόνῳ ὕστερον) ὙΤΠαβὶϊ ἃὉ ΑἰΠθμϊθηβῖθιβ ἀοἴδοο- 
γυηΐ, --- Ασουγδίϊιβ ἀπδηο βίηραϊαθ Γο8, 4πᾶἃ5 Το, τηο- 

ι κα ν ἀν εσον 



μιοταν, σ᾽ ϑίδο βἰηύ, ἀθῆ ηἶνὶ ἡ θαπὶι. Κυπθρου 5, θη βογυὶ 
οὐοπραίϊομοπι δὰ ΟἹ. ΤΥ ΧΥῚΙ 1 τίμα! 556. ν᾽ αϊπηιβ, ἀπονιι5 
ἀηπἷδ5 Ροδί, ΟἹ, ΠΥ ΧΥῚ 8, Οδνυβιῖ05. ΑΥΠΘἸθμ βία δοπαϊιῖο- 
Π65. ΔΟΟΘΡ 5586, 5θα θη ἄμμο ΝΆχαπι ὁδρίαπι, 4αδνίο ΔΠΠῸ 
Ῥοϑβί, 0]. ΠΧ ΧΎΤΙ 8, ἀα Ἐπανγιηοα οπίθια ριιρη δία 6558 βία- 
ταὶς, ΤΠποΥ αἰ 415. ραντη γαίίομθ ΠΔΌϊ ἃ, αἰιθ πὶ οἰβᾶ θη γοὺ- 
ὈΠῸ ΠΟ πλλΠ ιπὶ ἀϊνουβα ΘΠ ΡΟ}}5 5ρϑίϊα ποίδιβ γϑοίθ ἃ 
Βοβρϑίίο ἴῃ ϑγπ001]. ΘΠγοπΟΙου;. δὰ ἢιἰἰδύ. οὺ. Ρ. 7 οὔϑβοῦ- 
ναίαμη οϑί. ς Αστη. βομδοῖον ἀθ σϑῦτπ Ῥοϑὶ Ὀ6}]. ῬΘΥΒ. 
ἀβαῖα δα ἰγ]οθηηδὶ8 [6 π5 ἴῃ ἀγαθοῖα β᾽θβύδυι η (6 ΠΡ ΟΥ̓ΘῚ15 
Ρ. 1ὅ 34ᾳ. Οὐ αβϑβϑηίπιιν, π6. ΤΠπογ. ἰθηο ΡῈ. ἃ Θαίθυ 5 
αἰβϑϑηίίαι. 

Ῥαρ. 211. δάῃ. 60] 2 ροβϑύ ρϑυοὶ ρ' πὰ 5 δά: Οτὰπὶ Ἐπ θοΘδτ ἀ6- 
[6586 ο. 114 ἀθπππη δπαϊαπητβ, Ἐπ θΟΘ 565 αὐἰἀθη] ο. 
118 πᾶσι οοηππουὶ ΒοηΖίβ ἴῃ ᾿παϊοῖο ἀθ οαϊι. Βοθηπηι. 2 
ἔδοίο ἤθη ῬΥΟΌΔΌ116 οχἰϑυϊτηαί, Αἱ γϑᾶϊύπι οχαϊατη οὐ οἶδᾶθ, 
αυδς ΑΥΠΘΒἸΘμβῖθ5. ρα ΟΟΡομΘδ πὶ ἃοοΙαἸΐ, οἰδὶ. ΕΟ Θη 585 
αὐτόνομοι ἴαοιϊ δι, ἀθβοῖνβθθ 605 ἀρθῦίθ ἃ} ΑὐΠδπῖθα- 
βίθιιβ. Δ απαπίο ρΡοϑί ὀγθᾶθυθ ΡΟΒδιιπῖιβ, τῷ 8111} αὐτόνομοι 
αἴπ Γοοάθναῦϊ δουτπὶ τηϑηβθυιηΐ, 

ΟΟΒΕΙΘΈΝΘΡΑ. 

Ῥαρ. 1ὔ δάῃ. (0]. 1 ν. 12 ΡγτῸ οἱ δὶ [6ρ. δυϑβὶ. 
π- ΡΝ τοί 4---ὐ ὁ. 80. {ἘΠῚ θη ν΄ ἴορ ν. 
-- .Δ4 -- - ὃ - ἃ ῥργῸ ἦ Ι6ρ. Ῥυὸ ἡ τοὶ «δι ΔΈ] 0 Υ6 ἦν. 
ἘΞ 65 τῷ ἡ -ὡπτϑὺν 12. ῬΟΒδὶ ἴπίθτρ. Θχοίαϊε ἧ. 
-- 87 -- π-τ' 2 -- 4 ροβί 4 ἀεῖε 18. 
-- 19 --ὀ -- 2-- 4 ἃ" υἱὲ. ργο Ορᾷκης Ιε56 Θρᾷκης. 
-- 1844 --ὀ -- 1 --- 20 ρῖοὸ Βοβδιμ!. ἰορ, Βϑθυμη!, 
-- 19 --Ἕ  ὡ π- 2 --ὀἩ ὀ Ε 8 ροβί ΑἸ μη Β θ 8 ἀ6|6 βοηθοί η. 
-- 1099 -- -- ὃ -- 14 ριοὸ ΒΟΌὈ]. τηδίουϊβ ρουβρίουϊία 5 οδιιδἃ 

Ιερ. Ῥᾳ 111. ΒΟΌ]. 
-- 829 --Ἕὀ  -- 1-- 11 ροπθ οομηηα ροϑβύ ἢ ἢ, 
-- 218 -- 2 -- 11 δ υἱί. ροϑὶ ἔδϑο. ἊἽχοϊαὶι 7 
-- ΧΧΧΙΝ -- 2 - ὀ Ἰ ἄοῖς δύ ροϑί δάποίδί. 



ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ͂ ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ Α. 

Ι Ι, Προοίμιον. Κεφ. α΄--"γ΄. 
1. Αἰτία ταύτης τῆς ξυγγραφῆς, ὅτι ὃ Πελοποννησιακὸς 

πόλεμος ἀξιολογώτατός ἐστι τῶν προγεγενημένων. α΄. 
ἢ. Τὸ μέγεϑος τούτου τοῦ πολέμου ἀποφαίνεται παραβολῇ 

τῆς παλαιᾶς καταστάσεως τῆς Ἑλλάδος. β΄ ---ιϑ'. 

α) τῆς πρὸ τῶν Τρωϊκῶν. β' ---η΄. 

β) τῆς κατὰ τὰ Τρωϊκα. 9 ---τα΄. 
γ) τῆς μετὰ τὰ Τρωϊκα. ιβ΄ ---ιϑ'. 

8. Ἐξελέγχονται οἵ διὰ τὸ τῶν ἀνθρώπων εὐπειϑὲς καὶ 
διὰ ποιητὰς καὶ λογογράφους τὰ ἀρχαῖα μᾶλλον ϑαυμάξοντες 

᾿ κχ' - β΄, χαὶ τὸ εἶδος ταύτης τῆς ἱστορίας ἀποδείκνυται. κγ΄. 

ΐ 

Π. 41 αἰτίαι τοῦ πολέμου. 
Α. Α4ϊ ἐς τὸ φανερὸν λεγόμεναι. Κεφ. κδ' -- ἕς΄. 
1. Τὰ Κερκυραϊκα. κδ' -- νε΄. 

αἹ Πόλεμος Κερκυραίων καὶ Κορινϑίων. κδ΄ ---λα΄. 
β) Δόγος Κερκυραίων ἐς ᾿Ἄϑήνας πρεσβευσαμένων. 

λβ’ -- λς΄. 
γ) ᾿ἀντιλογία Κορινϑίων. λζ΄ -- μαγ΄. 
δ) Οἱ ᾿Αϑηναῖοι τοῦ τῶν Κορινϑίων καὶ Κερκυραίων 

πολέμου ξυναίρονται. μδ΄ --- νε΄. 
ῶ. Ποτιδαίας ἀπόστασις. υυς -- ξε΄. 

Π|. 4. Οἱ Λακεδαιμόνιοι ψηφίξονται τὸν πόλεμον. 
1. ἄνευ τῶν πάντων ξυμμάχων. Κεφ. ἕςε΄ --- πζ΄. 

α) Ξύλλογος τῶν Πακεδαιμονίων περὶ ὧν οἵ ξύμμαχοι 
ἠδικῆσϑαι ἔφασαν. ἕς΄. ξζ΄. 

βὴ) Δόγος Κορινϑίων. ἕξη --- οα΄. 

γ) ᾿ἀντιλογία ᾿4ϑηναίων. οβ' --- οη΄. 
; δ) “όγος ᾿ἀρχιδάμου. οϑ' -- πε΄. 
᾿ Ε) Λόγος Σιϑενελαΐδου. πε΄. 

5) Ζιαγνώμη τῆς ἐκκλησίας. πᾷ΄. 

“-ππὰὐ ΨΥ 

1. Β. Ἢ ἀληϑὴς αἰτία τοῦ πολέμου, ἥπερ ἦν ἡ αὖ- 
ξηϑεῖσα δύναμις τῶν Αϑηναίων καὶ ὃ φϑόνος τῶν 

ς΄ Λακεδαιμονίων. Κεφ. πη΄ -- οιη. ᾿Δποδείκνυται οὖν 
Ψαογαϊάϊς. Ψο]. 1, Ἐα. 1]. Ἶ 



») ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ Α. 

1. ὅπως οἵ ᾿ἀϑηναῖοι ηὐξήϑησαν, καὶ τὴν ἡγεμο- 
νίαν παρέλαβον. πϑ' -- Ἧατ΄. 

ῶ, ὅπως τοὺς ξυμμάχους ἐδουλώσαντο᾽ παρέκ- 
βασις περὶ τῶν μεταξὺ τοῦ Μηδικοῦ καὶ τοῦ Πελο- 
ποννησιακοῦ πολέμου γενομένων. οζ΄ -- οιη΄. 

ΠΙ. 4. Οἱ Πακεδαιμόνιοι ψηφίξονται τὸν πόλεμον. 
ῷ. κοινῇ μετὰ τῶν ξυμμάχων. Κεφ. ριϑ' -- ρκε΄. 

α) Ξύνοδος τῶν ξυμμάχων. ριϑ'. 
β) Λόγος Κορινϑίων. ρχ' --- ρκδ'. 
γ) Οἵ ξύμμαχοι ψηφίξονται πολεμεῖν. ρκε΄. 

Π. Γ. Ἐγκλήματα ἀλλήλων καὶ προφάσεις τοῦ πο- 
λέμου. Κεφ. ρας --- ολϑ'. 

1. Τὸ Κυλώνειον ἄγος. ρης΄. ρκξζ΄. 
2. 8. Τὸ ἀπὸ Ταινάρου καὶ τὸ τῆς Χαλκιοίκου 

ἄγος. ρκη --ολη.-. 
α)ἡ Παυσανίου προδοσία καὶ ϑάνατος --- ρολδ΄. 

β) Ἐπίμετρον περὶ τῆς Θεμιστοχλέους φυγῆς καὶ α- 

νάτου. ρλε΄ --- ολη΄. 
4. 4λλα ἐγκλήματα ἑκατέρων καὶ ἀξιώσεις Δακε- 

δαιμονέων. ρλ9΄. 

ΠΙ. Β. Οἱ ᾿ἀϑηναῖοι ψηφίξονται τὸν πόλεμον. Κεφ. 

ομ΄' --- ομς΄. 
α) “Λόγος Περικλέους. ρομ'--- ρμδ΄. 
β) Ψήφισμα ᾿Αϑηναίων, οὐ μέντοι τήν γε ἐπιμιξίαν 

ἀμφοτέρων ἀναιροῦν. ριιε΄. ρμς΄. 



ὙΠ 

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ 

ἘΡΉ ν Ἐν ΑἸ ΑΘΙΦΕΓ ΣΙ ὰὲ 

---.».».......--ο 

1. ()ουκυδίδης ᾿ἡϑηναῖος ξυνέγραψε τὸν πόλε- 
μον τῶν Πελοποννησίων καὶ ᾿ϑηναίων, ὡς ἐπολέ- 

80: 1.5.1: 

ταῦθ. Δ1Π|. 

πὴ 10. 
Μοβαιι. τη., 
50. ΧΠῚ 

Πελοποννησίων. 
ΤΙελοπονησίων, Πελοπόνησος, 5ἰγ}}}18. 

ΘΠΠΉΡΙΟΧ ψν τϑοθρὶς Ηοϊπιδηηι. 
Εἴγηι. Μ. Ρ. 669 ν. 48, ϑ6|0]. 

(455. Ῥᾶᾷθηθ τιβαπθαῦδατῖιο 
Ξδθρθ ϑβϑῃίπηθι Ὁ, Ε,, 

Αὐ νἱὰ. 
ῬμΙοϑβίν. 

ἃριυὰ ϑομαοῖ. δὰ αγερον, ον, ρ. 60. θυκ. δα ΠΙ| 82. 

1)6 ρυοοθηῖῖο ΤΠποΥ ἀἸ 415. ρτδθ- 
ον Ῥονρῃγυίαπι (οὗ, Βονηἢ. Ηἱϊβί. 
110. αν. Π ρ. 1106.) 5ἰπρυϊαγοβ 
1Π061105. βου ρβουαηΐ ἔνουβ (ουίη- 
586. ΜΌΟΘΟΙΠ οὐ ϑοόβαποκ Μο- 
Πδϑίο ΜΌΘΟΘΟΙΙΙ εαϊίοβ. Οἱ. 
οἰΐαη ϑίεῖίζ. ΟὔοθοΡ ἄθη (ο- 
 ἀδηϊοηραπο ἰπΠΔ ῬΓΟΟΪΠΊΪΟη 465 
ΤΠυογὰ, “ ἴῃ Νον, ΑππΑ]. ΡΠ110]. 
ΤΧΧΧΠΙ--Ν ἴαβο. 8. Νοιῆθῃ 
ΟΡΙΟΟΘΙΗΪ,, ἀπὸ ἰρθ6 ΤΠυογαϊά 65 
ὧδ ἤγπηο Ηοτηουῖοο ΠῚ 104 τπι515 
εβί, ἀβ πδὸ ἸμρΡοββίοηθ, αὖ 46 

ΟΒἰ ΤΉ] 115, τιδἰίππὶ δὲ ἀρυᾶ 
ΟΠΊΠ65 ΨΘίθυ 65 ΟΥἸ (1605 οἱ ΘΥΠΊΠ18 - 
605, απὶ ἀς δὰ Ἰοααϊπέεαν. Ηϊπηο 
Β 5... (ο. 1---28) απ ρ]6- 
γἴαπιθ Θοτορὶ μη νοσθηΐ, οὐ δαί 
τὰ Θϑί ΠΕ 55 1Π|}5 ΒΙβίουνϊαο ΤΊποΥ - 

ἀἰάοθαθ ραυθι5 δα πα πηθυθηΐ, δ 
ιιαῖνυς δηΘρομδηξ, νἱζαρογαί 
Ῥιοηγβῖιβ Ηδ]. 46 Τπιιο, ἰπάϊο. 

Γρ. 858 544. οα, Ηο5Κ. Αἱ ρῖδε- 
ἴεν Αοδοίιμη, αἱ Πυϊο ῬΈΒΡΟΙ- 

αἴι, νἱ46 ΟΥθαζθυιιηι θυ οβί ἢ 8} 

᾿ 

: 
; 
᾿ 

᾿πΐϊπιβ. ῬΡΟΟΘΤΩΪ; ορνθρίθ {Ππβίγδη- 
δῖ ἴῃ ΠΠ00Ὸ, 416 ΠῚ ΒΟΥ ρ 510 ἀ8 ἀτίθ 
Πϊδίονϊο, ἄτναθο, οα, 2. ῥ. 208 544. 
Οἵ. ἔνεουϑβ. 1. ἃ. ρ. 10 εἱ 18 5ᾳᾳ. 
ΟΟΠΒ.ΠἸ πὴ βου ϊρίουϊβ Ποὺ δϑί, αἱ 
65 δηϊαᾳαίϊοτοα γὐδθοουαπ 586- 
Ρ᾽ββϑίσηθ οὐ τη  Χ]Π16 ΟΟ] ΘὈν αἰα5 6110 
ῬΘΙΟΡΟμπηθβίαθο νἱ δίαιθ πηᾶρηϊ- 
τπαϊπθ οοά ον ἀθιηοηβίγοι. Ραγίοβ 
ῬΥΟΟΘΠΙΪ ὑγ65 6556, 4 ΔΓ ῚΠῚ 806 γ᾽ 8 
ῬΌΤΒΙΒ. ἴΠ {γ65 ἰοθὺβ. ἀθβουθοπα 
511, 6Χχ αἰβροβιίίοπο ἀγαθοα ἰοίὶ 
Ἰργοὸ ρυδοροβίία 5 5 Δρρδιυθί. 
1)ὴ6 ἐθηροῦθ, 41ὸ ᾿ᾶθο ἱπριθββῖο 
Βουῖρία 51, ὉΠ Βα, 96. 1 1: 
ξυνέγραψε οὐ ἀρξάμενος." 

Ολρ. 1. ὃ. 1. Θουκυ δέδης 
᾿ϑηναῖος ξυνέγραψ ε.ϑῖπι- 
ῬΙϊοϊ αίθη. νϑίθγαμη, 4πὰ βοϊθηΐ 
ΠΟΙ ἃ 518. ἴῃ ὈΥΪ ΠΟΙ Ϊ5. βουὶρίο- 
ΓΠῚ ΘΟΤΠΤΠΘΙΠΟΥ 16, ΘΧΘΙΏΡΠ15 11- 
Ἰπδίρα αν. ἸΠΙΟΡΡΥΘίο5, οχ ἀῸῖθ15 
ἀπιπι ΗθΡοἀοίθιπι; Ἡροδότου 
“Δλικαρνησσῆος ἱστορίης ἀπό- 
δεξις ἥδε, ρυοξουϊπιιβ, [)6 ἰοίᾶ 

1:5 

Θουκυδίδης 
ξυνέγραψε 
τὸν πό- 

» 

“, - υσ-. 

γᾶν ἜΣ το πος ἐὸν νοῦ τ ρι αρον δὸς σα σοι α 

ὺχ 

- ἀκ ας  , ΤΣ κν νὰ 

Ὡν΄»᾽ο 

εν ὼς α΄ χιάσ  οα 



λεμον τῶν 
Πελοποννήη- 
σίων καὶ 

4 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΠΡΑΦῊΣ Α, α΄. 

“ησαν πρὸς ἀλλήλους, ἀρξάμενος εὐϑὺς καϑισταμέ- 
νου, καὶ ἐλπίδας μέγαν τε ἔσεσϑαι καὶ ἀξιολογώτατον 

ἴᾶὺ ΘΟΙΡ ΓΘ ΠΘηΒΙ0η6. ΨΘΙΘΟΥ ΠῚ 
οὐ 46 οοῃίγανϊα ο. ὃ, 2 οἵ, Μμεὶ}. 
Ἠϊσ5ι. π|, Πρ. 868. Ρυϊγηι πηι πη 6πη- 
Ὀγαπ οἷτι5. ἃἤονι Ποηλθίν. ἀθ ΕἸ]οο. 
8.44, ὖὸ Ἰοηο᾽υααϊη 6 ΤΠ] ΘΠ] συδη- 
αἰταίθιη οἵποὶ ἀοοθαί. ΟΠ ΓΒῚ15 
ΘΟΠΒΟΠΔΠ πη] ἀποβάδγη τη8]6 γ6- 
ῬΥΘμθηαϊ. Ὀιοη βῖαβ. Ὑιά. 1,00. 
Ῥαίμο]. ΠΡ. 858. δ αὐίΐου!ο δὰ 
᾿4ὃ. πο δαάϊίο οἵ. Βυίη. ὅν. 
ὃ. 124, 8. Ξυγγράφειν, αἱ ἀρὰ 
Τιαύϊηο05 ΘΟ ΠΟΥ) 6 ν᾽ 6. οὐ 60Πι- 
ΡοΠπΘΤα (84). Ηἰβύ, 1 1). ρτγο- 
ῬΥλαη 6558. ψνϑυθαϊη (6 Πἰβιουὶ- 
Οἷ5 τη ]88 γῈ5 ρϑββϑίαᾳβ ΘΟ! ]ρθηί- 
θι15. οὖ ᾿πίθ 586. ΘΟ ΠΡ ΘὨΓ0)115 , 
αΐ ἀμυϊη ἀιιδ8᾽ ΘΟΥΡι5 οἰ Ποἰαπί, 
σθηϑίαί, οἰβὶ δὐϊδη ἀναγράφειν 
οἱ ΒΙΠΊρΙΟΧ γράφειν (Ν᾽ 26), αἱ 
Ταῦ. 5 νυ 0 6 γ᾽ 6, 46 ἰδίου 5. Β0ΡΪ- 
64 }5 Ἰεσαηίαν. Εὐοὶ Ῥτο- 
ριῖε διαφέρειν συγγραφὴν ἰἴστο- 
ρίας τῷ χρόνῳ νο]ιμί, ,,ΔῈὃὰ μὲν 
γὰρ τὰ πρὸ αὐτοῦ γινόμενα 
διηγούμενος ἱστορίαν ποιεῖ, ὁ 
δὲ τὰ κατὰ τοὺς ἑαυτοῦ χού- 
νους συμβάντα συγγραφήν." 
(θοχορ. ἃρυὰ δ αἰζ. ΠῚ ρ. 199.) 
πο ἀαἰβουϊηϊθι. ΠΟ Β6ΠΊΡΟΙ 
ΟὈΒουναίαυ. Τμπογαϊάθθ. Ψ6ΡῸ, 
ααἰ βᾷθρθ 5ῖ0 γψϑῦθο ξἕυγγρ. (ὁ 
Ἐδ᾿ ΒΒ, 580. (ΟΠ 0 85: 
ΠῚ 28. 88. 4].), Ιά60 ὁ ξυγγρα- 
φεῦς: ἃ ΥΔΗΙΠ Α(1οἷ5 νοσεῖν, Εχ 
Ὁ ΟΥΙΒίο δαΐθηι ΡΥΟΘΟΘΙΠἾ ΠῚ. 0050 - 
Ιατὰ ἀθηηπαὴ ἴρ88 πίονα βουὶ- 
Ρίαιη 6556, 1ὰ 4ποα Ἰηοοῦίι5. ΤῊι- 
ογαἸαὶβ νἰΐαθ ἀιιοίον ὃ. 8. πδυγαυὶ 

“αἴ. οὐ πιροῦ ἀοίθπα!υ Ομ πο Κ, 
ΘΟΟΙΠΡῚ ΠΟ ΡΟΒ56 ἰοοὶ 0.0 ΘΟ1η- 
Ῥᾶγαι ἀοοοηί, δα ἴῃ ἀδιι ᾿χαΐτι5 
1 ΡΟΥ 5. γϑβρίοῖίν δα 605, αὶ 
ΠῸ5 ἰἰργο5 ἰθοιανὶ βἰηΐ, βἰοαΐ ἢἷ- 
βίου τοὶ 1 αὐ ηὶ δα θη ἀθ οατιβα ροι- 
ἔδοιο αὐπσαίαν, ΟἿ, ΚᾺ}. ἃ 54], Τὰρ.ο. 
Θὅ; οὐ Κυιιθρ.. ατ.1 8. ὅ8, 10, δι τἰΣ 
-- τὸν πόλεμον τῶν Πελο- 
ποννησίων καὶ 4ϑηναίων. 
ἤδθο γοῦθα ΔΙ] ρα 6556, 4111} 
Ργδθίον τὰ ῬΘΙΠαπα, αττοὰ Ροβίθὰ 
Ρει!οροπηθβίδοιπι ἀϊοίαηι δβί, 
ΘΟΠΙΡΙ σα Ὀ611ἃὰ ῬΘΙΟΡ ΟΠ ΘΒ᾽ΟΥ ΠῚ 

οὐ ΑἸ] θηβὶ απ ρδβία βἰηί, ἀοοεί 
ΤΠΠ|ΡΙ ΘΙ 5. ἴῃ ϑγρ. δα δχρ!ϊο. 
Τῆμο., απ απᾶθ ἰπάθ οοἸ]ϊραί, 
ΘΧΡΟΒιίαπι νά 6 ἃ ΠΟΌ]5 ἴῃ Οοπι- 
ΤΏΘΗ 1. 46. ἰδί. Τῆο, Ρ. 4 566. -- 
ὡς ἐπολέμησαν. Ὀιχῖν ὡς, ΠΟῚ 
ὄν, αοά ,,Ρο5βὶ} 4]1α 18. ΒΘ] Τὴ, 
απὸ ἃ ̓πίου 58 β᾽ββϑυϊηΐ, ΠΔΡΡΆ 6, 
4αὶ ΤἀΠΊ6 ἢ, 4 ἃ ΟΠ ἀ 0. φοβίι 
0, 1Ἰὰ οβί, αποιηοᾶο βίηραα, δὰ 
ῬΥΘΘβουηι, απᾶθ αἰϊοιϊαβ δπμΐ 
τη ΟΠ] ΘΗ, ἴῃ 60 ρϑβία ἔπουϊηΐ, ἰα- 
σθαίεν ΜΒ Ρ ΗΟ Μαμμι. αν. 
ὃ. 486. Τηΐνα Ν᾽ 30 τὰ ἔπειτα 
ὡς ἐπολεμήϑη ἐξηγήσομαι. ἤος 
6550. οἰ Ποίπιηη ἢἰβίονϊαθ ἀοοοί ΟἿο, 
6 ται. Π 18, 63. --- ἀρξάμ ε- 
νος, εὐϑὺς καϑισταμένου 
ΕΞ: ἀρξάμενος (τοῦ ξυγγράψαι) 
εὐϑὺς ὅτε καϑίστατο (ὃ πόλε- 
μος). Ἐχ Πῖβ. ᾿πίρ! ΠΠρὶ νου 5 
ΤΠπον ἀἸάθηη, βἰπι δία δ ΠΟΥ ον Ϊ 
ὁθορίαηι βἰῦ ὈΘΙΠαπὶ, ἰᾳ Βουθ ον 
οΟΘρί556, δ οἵ 61} ΡγΟρ 6558 
οὐϊδηλ ἴῃ δου θη 10. ΡΥΟΡΊΘΒΒ.ΠῚ 
6556. ἀοοθὶ δίθρ!, Νϑαάπθ οἸϑίδιί 
᾿ναϊο ἱπιουρυθία! οὶ, αποα ἃ ΤΠὰ- 
ὀγάϊάθ. Πηϊίο ἀθηγιπι. 6110 Ππαπὸ 
Πἰδιονϊατη. ἴῃ οὐάϊπθηι τϑαἀδοίδηῃ 
6556 6ΧῚΙ 18. 18 δι, 8 αυὶβ 
ἢϊ5 Ἰοοἱβ ργορίθν ορίπἰοηθπι ῬΆ 810 
ἃ 16 ΟΟΙΠΙΠΘΠ Οὐ ἃ ἃ} ΠῚ] 115 Θ0}- 

άαι, εχ Ν᾽ 26 ΘΟρΠΟΒΟΙΠηΙΒ 
ΤΊ ον αἰ 65. δηΐπι απ ν 15. ΤΠ ]10 
Ροβύ 05 10 7Ὸ5 αἰ ϑυοροὶ οἱ δβχρο- 
Εν θὲ, α] 6. δαί ἰπθιιηίθ 6110 
ΘΙ ΠΤ 105, ἢ 4105, ατι8 6 56- 

ῬΘΡΘΗ Γι, Ῥ Ιου νοὶ, [δ οου δύ ἤΘΟΘ556 
οὐαί, Οδίθυιππι αἰοὶ οἱ καϑίστα- 
ται πόλεμος, οἱ ξυνίσταται πό- 
λεμος οἱ χκαϑίστανταί τινὲς 
ἐς πόλεμον ἀοοοπὶ ᾿ἷο ἰπίουρνο- 
(65. --- καὶ ἐλπέσα ς. Οιοπίδηι 
ΒΡ ον ΐοῦο ραν ορῖο ἐθιῦρι5. 50}}- 
Ρίας παῖιβ Πἰδίουϊαθ, Ιου οδιιβᾶ 
βίρηϊποοίαν, καί ἔουβιίαη. ΑἸ] τ}5 
Αθ65586. πλα]}1}. Οἵ, Μαίῃ. αἵ. ὃ. 
δῦ, 8. Βιυϊίίπι. 8. 144, 4. ϑ'οα 
ῬΡ ΟΠ {πῆξιν ΘΧΟΠΊρΡΙα 1 
109. ὙΠ 98, 190. 8 
00, 18. ΟΥ, Βοη801. δα Ιβοον, Ῥδη. 
Ρ. 398. Ἐλπίσας, υἱ 5ᾶθρο, οδί 



ΠΡΟΟΙΜΙΟΝ. (, 1.) ἤ 

τῶν ̓ προγεγενημένων, τεχμαιρόμενος, ὅτι ἀκμάξοντές ὅπ (1: 

τὲ ἦσαν ἐς αὐτὸν ἀμφότεροι. παρασκευῇ τῇ πάσῃ, γώτατός ἐστι 

καὶ τὸ ἄλλο “Ἑλληνικὸν ὁρῶν ξυνιστάμενον πρὸς τῶν πρὸς τς 
ἑκατέρους, τὸ μὲν εὐϑύς, τὸ δὲ καὶ διανοούμενον. ἐς 
κίνησις γὰρ αὕτη μεγίστη δὴ τοῖς Ἔλλησιν ἐγένετο 

Ἦσαν. Απρ, ἤισαν, τὰ. ὁουγ, οὐ ΒΚ, δᾶ, βίους ἦσαν. Ηοο 
απὸ ἤϊσαν βυρροαϊίδηῦ νϑίθγθβ Ἰθχὶ ον δρΗϊ, ὅπϊα, ἴῃ ἦα, Ῥιοί. Ζοπ, 

Ο οἰπαία. οἱ 

8]. Οἵ δάπ. 

8, 5, ἀὕτη μέγίστη δή. 55. Ααρ. ΟἹ. Ψ6η. 8], αὕτη δὴ μεγίστη. 

νομίσας, προσδοκήσας. Οἵ. Ποοα. 
δα ΨΊρ. Ρ. 344 566. -- ἀξιολο- 
γώτατον τῶν προγεγενη- 
μένων. Ι. 6. μάλα ἀξιόλογον 
καὶ ἀξιολογώτερον τῶν ραν, 
ΠΡ Ὁ 11.500... ὙΙ.-13.8]. 
Κυπθο. ἀν. ὃ. 47, 238. ἃάη. τ. 
Ηϊηο “ἸημοΙΠσόβ, ατιδίθη 115. ΨΘΙΊΙΠῚ 
510, 4ποῦ 56Π0]. Ηδοιπιορ. “ττικόν, 
ἰπα ]!, τὸ τοῖς ὑπερϑετικοῖς 
ἀντὶ τῶν συγλριτικῶν χρῆσϑαι, 
ὥσπερ καὶ Θουκυδίδης ἑποίη- 
σεν ἀξιολογώτατον εἰπών. -- 
ἀκμάξοντες ἦσαν. Βοιϊπαϊ- 
τῖι5 ἤσαν, αυἷα, 5ἱ νϑυθπη ἰέναι 
10 γΘΡΟΠΘΠάτιπΠὶ 6586, ΠῸῚ σαν, 
βοα ἥεσαν, ἀποὰ ἴῃ π0}10 [ἰῦγῸ 
Ἰοστταν., βου θη ππ οϑβού; ΠΔΠῚ 
βῖ6 σοηβίϑηίου Τῆπο. ΠῚ 8. ΠῚ 24. 
107 4101] βαθρίββι πη. Ἀοοθαϊτ, 
απο ἤδοχὶο σὰν πὸ ἃριι αἰϊπιπὶ 
αὐἰάρτη Α τἸοιιπὶ ρ θίον ἃ ρα ΠΟ Π ΘΙη 
ἐραρΊ οα ΠῚ τητ]α Β᾽ Πρ νὰ ἢ] 6 η- 
161] Υοροτίαᾷ οδϑί (εἴ, Κυιθρ,, αν. 
ΕΞ 5: Ὁ 96 1. εἰ ρροϑις 6 
Οὐ ΘΕ τ“ οπτοπμάδι, Τῆι, ρΡ. 7), 
ἀπ 4 πΆ Τὴ ΠῸΡΘΡ οἰΐατα ἀρια Χ 6- 

ΟπΒΟρΡΠοπίοη ἃ Ὀίπάονῆο (θεοῖο 
δποίουθ δύ γροβιία, δίατθ 60110- 
σατο νουθονιη ναϊσδίαθ ρδίρο- 

ΠΟΙ] ον] ί1οἱ 
ῃησαν ΠΟ ἃ 56 ΓΘΡΘΡ ΠῚ ἰΘ δύ ΠΕ}, 

564 Ιεριδηάιιτη ἀἸοσιηΐ. δ οἰνοῦπηϊο- 
οὐποπο ἀκμάξοντες ἧσαν νἱά. 88, 

4 διῇ. αν. 8.500. Βαίίηι. 8, 144 
ΟΠ δΆη. 16. ,,Ἄκμάξειν ἔς τι ΘΟαΘ ΠῚ 
τοῖο ἀἰοίαπι, αἱ Π 8 ἔρρωντο 
ἐς τὸν πόλεμον, πὰ νοοο. {ΠΠ|Ὰ 1 
ΘΧΡΙΙοα Ζοη, Ρ. 984... ΚΆΌΕΟ, 
Οἵ. δοὺς τὸ φρονεῖν ἀκμάζοντες 
105. ΑΨ. 1, ΨΠΠ 2, 1. Ῥγοσορῖῃβ 

Ρ.847. πανδημεὶ ἐ ἐπ᾽ ἀλλήλους τῷ 
πολέμῳ ἀκμάξοντες ἤεσαν 5] ἢτο 
γοϑρίοίθηβ αἰχὶς, ἤεσαν ῥγὸ ῃσαν 
γΘρθυῖο νἱἀθέμ βαρ ϑι 556, τῷ 
ποῖ. ἀαίοιι ΠῸῊ 5815 δρίδθ βου ρβὶ, 
τη παρασκευῇ, απο ΠΌΡΟΥ 
ΘΘΠ5111, Ταηρο (ἀ6 ρεοτὶοά. ΤΠπο. 
Ῥ- 8), ἐς ρϑὺ οο!οοαίϊοποπι νοῦθο- 
ὑᾺπὶ ΟΠ πηρὶ πὸπ ροίοβί. (ῇε- 
σαν γθοθρί! ὉΙασβθη.) -- παρα- 
σκευῇ τῇ πάσῃ. ἴ)6 ἃγηῖοα]} 60]- 
Ιοοδίϊοπο οἵ, Ὀιεινάν. Κὐγπί. Ατῇ. 
8. 17. 65 ρυορίον θα, 4π88 ἀϊ- 
οἷν Ανοῃ! ἀδπηι5 ὁ. 80, οοηίΓον οΓβἃ 
νἹ ἀθαίατ; 566. οἵ. Κτιορ, δα. ἢ, Ι. 
π- καὶ τὸ ἄλλο Ἑλληνικὸν 
δρῶν. νυ. τὸ Ἑλληνικόν, πί 
9.4 τὸ λῃστικόν, ο.0 τὸ βαρβαρι- 
κόν νἱὰ. Μαίῃ. αν. 8. 442, ὅ. 
Βαιίπι, 8. 128, 8. Πὰ Οδ! ἴσα πὶ 
ἵν. ΚΝ 84. Καὶ ὁρῶν πη αίᾶ 
ΟΥ̓ΔΙΙΟΠΘ. ῬΡΘΒΡΟΠάΘγΘ. ΥΘ}}}}5 ὅτι 
ἀκμαάξοντές τε ἦσαν, ποη ψϑῦθὸ 
τεκιαιρύμενος, οὐ εχ ΘΟ] ]οοᾶ- 
τἶοπα ραυουϊδο τέ οἱ οχ βϑπίθηίϊα 
Ραίοθι. Β᾽μΠΔον ναυϊαία θϑύ οὐδίϊο 
ΙΝ 116. ΝΠ 18. - Ξυνίστασϑαι 
οϑί 56 δοπὶ ππρθτ δ, αίο. 18 εἱ 8]. 
-- τὸ δέ. 6 5161 αταθοὶβ (οἵ, 
1Π 86) οορὶίαν! ταθεὺ ΠΠῸ 1. ἃ, 
Ρ. 89. --- διανοούμενον. Οο- 
οἷα ξυνίστασϑθαι, αὖ ΠΟ ΤΆΡῸ 
ὦ διανοεῖσθαι ἱπἢηϊεναβ ἀπὸ 
κοινοῦ Ξαθαιπάϊοητιβ οδίύ. ΟΥ. 
1924. Ψ 80. δορά ᾿Ιάδϑτη ἴῃ ἘΝ 
γοΡθ 5. βᾶθρο ἅς. Οἱ, Βαυίπῃ. αν. 
8, 151, ΙΝ 8. Δάπ, δα ΤΠ, 16. ΥΠ 
609 ἃ]. 

8,9, κένησις γὰρ αὕτη. 
ΟΥ, Βυύίη. τ. 8. 127 δάπ, 15 οἱ 

8, 199, 9. Μαᾶν. ϑὅ'γηί, 8. 11 άπ, 



ον Ὡ ν δὴ ΤΣ 

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟῪ ΞΎΓΓΡΑΦΗΣ, Δ, α΄. [9 

χαὶ μέρει τινὶ τῶν βαρβάρων, ὡς δὲ εἰπεῖν, καὶ ἐπὶ 
πλεῖστον ἀνθρώπων. τὰ γὰρ πρὸ αὐτῶν καὶ τὰ ἔτι 
παλαιότερα σαφῶς μὲν εὑρεῖν διὰ χρόνου πλῆϑος 
ἀδύνατα ἣν" ἐκ δὲ τεκμηρίων, ὧν ἐπὶ μακρότατον 
σκοποῦντί μοι πιστεῦσαι ξυμβαίνει, οὐ μεγάλα νο- 
μίξζω γενέσϑαι οὔτε κατὰ τοὺς πολέμους οὔτε ἐς τὰ 
ἄλλα. 

1 οἱ 8, 98, 8. ἴηἴγὰ 2, ὅ, 50, 2. 
58, 2, 66 410]. -- μέρει τινὶ 
τῶν βαρβάρων. Τ[π{6]Πἰρὶ! 
ΤΗηνδοοΒ, Μαορθάομθθ, ρΟρα 05 
«ποϑᾶδτη ΕΡΙνΙ, ϑἴσα!οβ, ἔουία556 
οἰϊᾶτη γθρτπ ῬΟΥβΙοατη, δὰ αποᾶ 
ΤἈΠΊΘΠ. ΤΊ 8618 ΡΥΟΧΙΤηᾶ γοιθᾶ Ροΐο- 
γαηίαν, --- ὡς δὲ εἰπεῖν, καὶ 
ἐπὶ πλεῖστον ἀνθρώπων, 
οἵ, Ρ8 6 η8 αἰ χϑυϊμ, Ρ] ΘυΙβα πὰ 6 
(ρ ἐν σι α 118) Ἰ' ὁ πὶ ἢ πα τη, ΠΣ 
ουτααϊα ἀϊοομαϊὶ ἐπὶ πλεῖστον 
ἀνθρώπων, α881 αἰχουῖὶβ Το η- 
Β15 5116 ΒΘ ἢ Ύ 1 ΠῚ, ψε] ἀθ ρο- 
βιεῖνο ἐπὶ πολύ νἱᾶ. Κνπορ. ἅν. 
8. 600, 8 Δάηῃ. 8, Ταϊογα πε, 58Ὀ- 
ἰθοίϊ, ὉΕἸΥ 8, δὰ οἸ] θοῦ, ᾳ«ποᾶ 
αἰοῖταν, παὖ εἰὸ 61 0: ΠΥ 12. 10- 
οατη ἰ6ποί. μέρος δααῖσιν Ι 28. 
Ὑουΐ βαρθυϊαιο γουἱ5 ὡς εἰπεῖν 
Ιϑηϊίαν, αὶ δαίθη] Π}1}00 ΤΪΠῸΥ 
οὐ, 5ϊ, αυδπὶ δηρσιιδίι5 ἔπουῖΐ 
ΟΥ̓ 5 τουτάγιπι Ονδθοῖις, οορ]ίαγο- 
τἶβ. ΠῚὰ ὡς εἰπεῖν ταύ Ιο- 
δυπίαν Π 51, 2, ὙΠ ὅδ. -- τὰ 
πρὸ αὐτῶν. Αὐτά (1. ε. τὰ 
τῆς κινήσεως ταύτης, νοὶ 
ΟΠΙΠΪη0 ταῦτα, οἵ, «ἄπ. ΤΥ 61. 
1) διπύ γῸ8. Ὀ6}}1 ΡεΙορ. τὰ 
πρὸ αὐτῶν τὸ85 ἰἴπίον. Β6 Πτι ΠῚ 
Τυοϊδη 1 οἱ Μράϊοα βεδβίδβ δίατι8 
Πδθο ἴρ88 "6}1, τὰ ἔτι παλαιό- 
τερὰ 68, 486 ΒΟ] Πππηὶ ΤΟΙ ΠῚ 
ΡΓΑΘΟΘΒΒΘυηΐ, ΤΗπογ αἴ 465 νοοαί; 

αἰβειηρυ οηΐπὶ ἰηἴγα ὁ. 8. οἱ 12 
τὰ πρὸ τῶν Τρωικῶν εἰ τὰ 
μετὰ τὰ Τρωϊκαά. Ταὰπὶ κα ἀδύ- 
νατὰ δ8ὺϊ Βιυίίη). αν, 8. 129. ἁάῃη. 
9 δι 8.140, 2 ΘΟΠΙρΑΡ αν ον 5, βοᾶ 
ΜΠ ὰ ΟὉ 1 69.125, ΠΙ 88 ἃ]. πη] 11}, 
--διὰ χρόνου πλὴῆϑος.πλῆ- 
Ὅος -ε, μῆκος, αἴ ᾿Ἰἀοπεθηι 
ἀθ (προ 6 οἵ, 5.6 ρ]ι. ΤΊ]165 ἴῃ ν. 
χρόνος. ΑὙΠΟᾺΠ ΟΠ Ἶβδὶ αἰ 1 12. ἴῃ 
μετὰ Ἰλίου ἅλωσιν, υὐὶ νὰ, ἀπηοί. 

--ὧν. ΒΘ ΟΠ οἴου δὰ Το. Ὁ. 828. 
Ρτὸ ἐξ ὧν ἀϊοίαπι ραίαῦ, Οἵ, Μδιι. 
ατ, 8: 595 ὁ. Βιϊίη 8. 14... 860: 
2, ἰηἴνα 28, 2, οἱ ἀθ 1ιαὐϊηῖβ Ζαϊηρί. 
αν. 8. 778, Ἰάατια ργοθανὶ ΠΡ ΘΡ 
ΒΟΠΠΟΚ οἵ, δὶ Ποὴ οἵ σκοποῦν- 
τι Ἰαπραίι, 5684 οἷπ πιστεῦ- 
σαι, Ππδηποκοβ. Ῥυγδθϑυϊίθυῖν ἰἃ- 
τῆ6η [ουβίίδῃ ὧν Ῥ6Ὶ δἰίγδοίϊο- 
πο εχ σχοποῦντι ἃρίυτη ρὰ- 
ἴᾶτο, 4ποηῖαηι ατὐαθοὶ, αππὶ ρᾶτ- 
ορΊ πὶ νΘΡῸΪ γ ῦ 00 ΑἸ ουϊ, αποά 
σα ἀἴνουβο οἰ πα 6 ΠῚ ΠΟΠΊΪΗΪ5 
οὔβα σΟὨΪΠΠΡΊυν, δαᾶϊθαν, ΠῸῚ 
ἅποβ οᾶδι5, 564 διπη, ατἰ ρῥτο- 
ῬΊΟΥΪ νοῦ. ΘΟηγ Θηἶ,., ΡΌΠΟΙ 50- 
[681 0 ΤΟ ΟΣ ὅδ: ΞῊ ΦΡΝ ἫΣ 
Βαϊ, 8. 180 84η. Θυοά 
ΘΟΙΊΤΠΊΘΙ 4815 Νοχ ἴῃ Τμυο Ῥ. 
12 ἐκ δὲ τεκμηρίων ὧν νυ] 6556 
ΟΧ ἱπαϊοῖϊὶβ ΘΑ ΥΘΥΌΤΩ 
488. Νδπι ἀπουηΐπι5 βΘη  ἤγτιπὶ 
αα ἐπὶ μαχρότατον τοξοιαβ, βἷο- 
αὖ δηίοα ἐπὶ πλεῖστον οὑπὶ Ποὺ 
οαδα ᾿πηρὶ ὙἹ ἀτηπ5, δἰατιθ ΓΒ: 
Π 16 δὲ 118] ἐπὶ μέγα, οὈδίδνο 
νἱ ἀθέαν 5815. γΘΡΒΟΥΤη ἐπὶ μα- 
κρότατον, απ τ5 πα βα τη 110] 
Θϑηϊνι5 δἀάϊταν, ὙΆ]ονο ρα ἀρυᾶ 
Ἠοιοά. Π 99. 84. Ιν 16. 195 
Ιοη Θ᾽ 15511ὴ 6, πὖ δὰ αἰπύ 4 15 - 
811 ἃ 6 1ὴ ΡΟΥἃ θα 68 ΠῚ, οϑίθη- 
αἰ ἌΝ χ 1. ἃ. Ααα. Ἠποηποῖκοβ. 
Οπδοβύ, Το. Ὁ. 4. ΑΙ νοϊαμι 
6586. αἰτπι 55 πη6, τἰ Ἰοοηταν 
ἀρτα ὨΙοη. (458. 1Χ9. ΡΙοοΟρ. 
Ρ. 848, εἱ ἐπὶ μήκιστον 58 606. 
δῖος οονίο ἐπὶ μακρότερον ΡΙῸ 
πλεῖον ΤΠῖο. ΓΝ 41, οἱ ἐς τὰ 
μακρότατα ΥΙ 81. Οδίουιμ 
Γπθγαμὐ οἰϊατη, ααἱ ὧν Ρ6᾽ αἰίνα-᾿ 
Οὐ Ομ6πλ ἰπβο]οπίοσοη (Κυαθρ, 
αν. 8. 51,10. α4π.18) οχ πιστεῦσαι 
ΒΌΒΡΘΙΒΌΠι ΡΓΆΡΟΠί. π-ξυμβαΐί- 
νει. 106 πο π8ὰ ξυμβαίψει εἱ 



“ὦ ὁ ὐν ,,κ«ιὐν οἱ Β΄’ 
᾿ ἐ- 

ΠΡΟΟΙΜΙΟΝ. ( 3.) Ἵ 

2. Φαίνεται γὰρ ὴ νῦν Ἡλλὰς καλουμένη οὐ πά- τὰ πάλαι γὰρ 
' λαι βεβαίως οἰκουμένη, ἀλλὰ μεταναστάσεις τε οὖσαι κε ΠΣ 
᾿ τὰ πρότερα, καὶ ῥᾳδίως ἕκαστοι τὴν ἑαυτῶν ἀπολεί- τῇ Ελλάδι, 

ποντες, βιαζόμενοι ὑπό τινῶν ἀεὶ πλειόνων. τῆς γὰρ Ἐ- 
ἐμπορίας οὐκ οὔσης, οὐδ᾽ ἐπιμιγνύντες ἀδεῶς ἀλλή- 

λοις οὔτε κατὰ γῆν οὔτε διὰ ϑαλάσσης, νεμόμενοί τὲ 
᾿ς τὰἀαὑτὼν ἕκαστοι ὅσον ἀποζῆν, καὶ περιουσίαν χρημά- 

τῶν οὐκ ἔχοντες, οὐδὲ γῆν φυτεύοντες, ἄδηλον ὄν, 

ὁπότε τις ἐπελϑὼν καὶ ἀτειχίστων ἅμα ὄντων ἄλλος 

ἀφαιρήσεται, τῆς τε καϑ' ἡμέραν ἀναγκαίου τροφῆς 
πανταχοῦ ἂν ἡγούμενοι ἐπικρατεῖν, οὐ χαλεπῶς 
ἀπανίσταντο, καὶ δι᾿ αὐτὸ οὔτε μεγέϑει πόλεων 

8 ἴσχυον οὔτε τῇ ἄλλῃ παρασκευῇ. μάλιστα δὲ τῆς γῆς 
ἡ ἀρίστη ἀεὶ τὰς μεταβολὰς τῶν οἰχητόρων εἶχεν, ἥ 

1 

τῷ 

ῬΌΝΜΟ, ΦΎΡΡ 

᾿ς Ψ86 

ξυνηνέχϑη νολθονιπι οἵ, ο. 28. 1] 
Θ: Π1 89. ἘΠ: δὰ Αὐν, Ὑ .29, 9. 
ΒΙΤΉ  Π ΘΥ νου βου οἰ να οοϊαῖί, 
Γὰ οὐ οδύ αὖ αἰὐππύαν ΓΟ]. 
Οὐ, Ηαπά. Ῥυγδθοορί. 1.80, 5010. ἢ. 
8510 εα, 1. 

ὅδρ. Ὡ. 8. 1. καλουμένη 
᾽ οἰκουμένη. ΘΟΠ ΘΙ Δ 5 

τοῦ ὁμοιοκαταλήκτου οχοιη- 
Ῥίαπι ναἱῦ 6556 Πῖομ. δ]. Ρ. 808, 
οπϊ5β ἱπβίρηϊοτα ΘΧΘΙΡΪα Δ8|101 
ἀρυὰ Τινιο, Ιοσιπίαν, Πεῖπάθ δα 
μεταναστάσεις οὐσαι 51π1}} ἃ] 
φαίνονται. --- (ππι τὰ πρότερα 
οἵ, Κυπορ. αν, 8.46, 8 Δπ.2 --- βι ἄ- 
ξεσϑαι Τίνας, 586 }68 Ροῃὶς ρΡᾷ5- 
5ῖν 6 οἰϊδπη ἴῃ ΡΓΆ65, δὲ 'π|ρ. Τηι 
ἀεί ροβὶ τινῶν ἰἴὰ ἀϊοίιτμη, αἱ 
ῬΙΘυαπηα 6 Ῥοϑὺ ΔΥΠΘΆ] τη, 

δ. 2. τῆς γὰρ οεεἰ. ϑοαυΐιν 
Ἰοπρίὶου ΘΟΠΡΥΘΠΘη5ῖ9 πθαπ6 ἰὰἃ- 
π16η. ἰᾷ αποὰ οΠ! πϑίθυιβ ἴῃ πο- 
πύου οἰαί!Οἢἶβ ΒΡΘΟΙΠΪΠ6 

αἰχῖί, ῬγορΡίου ΟὈΒΟ τὴ ΠΊΘΠῚΙῸ - 
γι π αἰ. πού] ΟΠ 6} ̓ πἰγϊοαία, 5'.οα 
προ ἢαΐπβ ποὺ Κ'οΠ απο ΚΙ Ὁ. ὅ4 
ἀἸβροβιιο ΡτοΡθαπαα εϑβι.-- - Τῆς ἐ ἐμ- 
πορίας αἰχὶὶ «ἀαῖίο ἀτίϊοα!ο, ααἷὰ 
Ἰοαυϊίαν ἀθ 60 οοπιπιθγοῖο, αποά 
Ῥοβίθα [μἴ556 οοῃβίαι. --- ἐπέμι- 
γνυντὲς ᾿ἰὸ οὐ 6, 18 ἱπίγδηβὶ- 
{ἰνᾶπ νἱπὶ Παροί, αποὰ δαποίδῃί 
γΘίθυο5 γ6 ἰογτοβ. Οὗ, Μδίῃ. αν. 

8. 4905 Ρ. 1105. Βαυίιη. 8. 150 
4. οὐ ἀθ ξυμμέσγειν εἰ προσ- 
μίσγειν Δ4 1 40, 8 εἱ 49, 1 δάη. 
ΑἸΠΡῚ (αὐ ὁ. 146) ἴρβ Τίνπο, ρ85- 
βῖνο ταν. 0 6 βϑηϊν!5. ΔΌ501π- 
τἰ5. Θαγη Ὁ1115. ῬΑΡ 1 Ο1 0115 ΡῈΥ ρᾶν- 
τοι] 5. σΟΡα]αὐϊναβ ΘΟ Πἰ πο 15. οἴ, 
άπ. ὁ, 6,1. -- “νεμόμενοι τὰ 
αὑτῶν ὅσον ἀποζῆν. 
ἰἃ ΑΘΤΟΒ 5005 ΟΟ]Θ ἢ 65, νοὶ 
ἀπέ ππὶ ᾿ἰβ αἰ ηίθ5 οὐ σα 6 - 
ἰθ5ναύ ἰη 46 γἱγΟΥΘηΐ, ῬΠοια5: 
νέμεσϑαι ὡς τὸ πολὺ τὸ λαμβά- 
νειν πρόσοδον παρὰ Θουκυδίδῃ. 
ΟΕ ΤΊ0ῦ: 1 72 ΠΟ ΒΝ 
82. 452. οἱ 4αη. 1 1, 3. ἢ νυ. 
ὅσον ἀποξῆν νἱᾶ. Βυιίπι. ατ. 8. 
199... τ 5 ον 7 56 πε 79. 
ΜΔ 6}. 8. 419 δἀῃ. ὃ. Τυη φυ- 
τεϑύοντες οϑὲ ἀυ Βουῖθα5 (οὐνὶ- 
{10 15) ΘΟΟμΒοΥθηΐ65. Ρδῦ]Ὸ 
Ροβὲ ἅο νυν. ἄδηλον ὄν νἱᾷ. ΜίΔ.1}. 
αν. δ. ὅθ4. Βυίιπι. δ. 146 «ἀη. 
10, 2. Οἵ. ὙΠ 96. Ὁ] ΤαΓΒα5 
5ΘΘΌΪῸΥ ὁπότε. ᾿ἀναγκαίου τᾶτο 
ΘΘΠΘΡ 5. ΘΟΙΊΠΊΠηΪ5 δβδί, Οἵ, ΜϑΈῃ, 
ὅτ, ὃ. 118 ρ. 288. εἰ Κσαρρ.. -- 
οὐ χαλεπῶς ἀπανίσταντο, 
ΠῸΠ σιν ϊργαθδηΐ, 586- 
ἀ 65 πὶ α 8 Δ ΠῚ Ἴνεπο ΘΧρΙοδὶ 
ΕἸΥΡᾺΝ --δί αὐτό. Οἵ, δάη. Ὁ 
64, : 

8. ̓  τῆς γῆς ἡ ἀρίστη. 



8 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ͂ ΞΥΓΓΡΑΦῊΗΣ Α, β΄, 

τε νῦν Θεσσαλία καλουμένη χαὶ Βοιωτία, Πελοπον- 
νήσου τε τὰ πολλὰ πλὴν ̓ ἡρκαϑίας, τῆς τε ἄλλης ὅσα 

ἣν κράτιστα. διὰ γὰρ ἀρετὴν γῆς αἴ τὲ δυνάμεις τισὶ 

μείζους ἐγγιγνόμεναι στάσεις ἐνεποίουν, ἐξ ὧν ἐφϑεί- 
ροντο, καὶ ἅμα ὑπὸ ἀλλοφύλων μᾶλλον ἐπεβουλεύ- 
οντο. τὴν γοῦν ̓ ἡττικὴν ἐκ τοῦ ἐπὶ πλεῖστον διὰ τὸ 
λεπτόγεων ἀστασίαστον οὖσαν ἄνϑρωποι ὥκουν οἱ 

καὶ παράδειγμα τόδε τοῦ λόγου οὐκ αὐτοὶ ἀεί. 

Οἵ. Μδιι. αν. δ. 442,2, Βαίίηι. 8. 
182 δἅπ. 8 οἱ ἰηδτα ὁ. ὅ τὸν 
πλεῖστον τοῦ βίου, ὁ. 80 τοῦ 
χρόνου τὸν πλεῖστον. --- ἤ τε 
νῦν Θεσσαλία καλουμένη. 
Ῥυεϊαβααδτη θη ΪηῚ ΤΉ Θ558}1} ἴῃ πο 
ἰθΡγ ΠῚ ΡΘΥνοπουπηύ (οἵ, ο. 12), 
Αδϑπιοηΐδ ν 6] Ἡδοπιοηΐα, ΡΟ] αβρῖα, 
Ἀ60115 (οἵ. φθυτῃ. Απίῖαα. αν. δ. 
15, 12, οὐ ἀδ 411|5. αὐ αβάδμ πο- 
ταϊηῖθι5 Ρ]Ϊη. Η, Ν. ΤΥ 7, 28) 
ποιηϊηαία οϑί. Ἄρα καὶ Βοιω- 
τία εἰ ἴρβα οὔὐπὶ ἡ νῦν καλου- 
μένη ἰυπροοπᾶδ βαηΐ. ὙΊά, ο. 12, 
ΤΠοββα δ, Βοροίΐδο, Ῥεοϊοροη- 
Π651 πο αν πὶ ΡΥ. α 0η 685 αἷ- 
5085 6Χ Ρ]Ά 5511 Πἰβίουϊα (ταθοῖδα 
δη αὐϊδβίμηα, ΜΙ 6] 1] ΜΊηγ 5, 5]- 
ΝΠ 5 Εἰ τῖ5. ῬΘΙΟΡ ΟΠ 6518 απᾶἃ- 
16 Π8 ἔδυ 1} 15. ΔΡῬΟΙ]ΑΥὶ ροϑβὶί, ἰη- 
φαϊνῖ Ουτ, ῬΕΙΟΡ. ΤΡ. 51. 

ξ. 4. ἀρετήν, θοπίταίθηι, 
ἔθυε τ ας οϑτη, αὐ ἀρὰα Ἠογοᾶο- 
ἰὰπ|. -- δυνάμεις. ΡΙΌΡΑΠ15 16- 
σἰθαγ, αφποὰ δ ΘΟΠΡ᾿Γ65. γοίου- 

(αν, ΟἷἉ, ὁ. 10, -- τεσ. ΟἸνιαιθιι5 
δ ΒΟ ἰθ5᾽ Ἦοο ργδοίουι 
ΒΟΠΌΠΟΚ Ρ. ὅδ, {|| Κυιθρ, 
Ῥᾷα]οὸ ροϑί ἀοἐπεβουλεύοντο νἱὰ, 
Μαί. αν. 8. 490, Βυίίη. αν. 8. 
184, ὅ. Οἱ, ὁ. 82 οὐ άπ, 1 142,7. 

τ ΟΣ τὴν γοῦν ᾿ἀττικήν. 
ΒΘΠίΘπ 86 510 Θομαούθηι: Εονεῖϊ- 
᾿Ιβδιηδο γοσίομο5 αν δοοῖδθ 
Ρ οὐ 551Π}}}} ἴῃ ὁ ΟἿ ἃ 5  ΘΥ Πητὶ - 
ἰαναπύ; Αοἰ ὁδὶ ἀπ 6 τὴ 
ὁθ νύ οί, --- ἐκ τοῦ ἐπὶ πλεῖ- 
στον, ἰᾶπι ἰπὰθ ἃ νϑύμβυϊβ- 
Βἴ πιὸ {6 πὶ οΥ6, ΡΠανον,: ἀντὶ 
τοῦ ἀνέκαϑεν᾽ Θουκυδί- 
δης. Οοηβνηαὶ ΡΟῸ]], ΙΧ 159 
ΘᾺΠῚ [Οὐ πλ 1158 ὡς ἐπὶ πολύ, ὡς 

ἐπὶ τὸ πλεῖστον ΘΟἸΩΡΟΠΘΉ8. Οἢ ἐν 
τῷ πρὸ τοῦ 132, ΔΑ ου101 δά. αίψαο 
οἵ ἐκ τοῦ ἐπ᾽ ἐκεῖνο, ἐκ τοῦ ἐπὶ 
ϑάτερα, Ριδθοῖριθ ἐκ τοῦ κατ᾽ 
ὀλίγον, αυὰθ οοπιρᾶταί Κυπθρ,. 
ΑἸΗ ταϊηιι5 τθοία τὴ ἃ χὶ τῇ 6 (νΕ1 ἔν 
τοῖς μαλιστα) ΧΡ Ἰοδηΐ, ααί σύὺμ- 
μύξυν διδιιιιπι 655,1 ΠῈΡ ΘΡΎΠΥΒῚ5 
ΕοΥθογο, Οδίθυιπὶ 586 06 5ῖ0 ΡῬτο- 
60}.. αὖ Ῥ. 396. 804 54. 82. 954, 
ἀριιὰ αθτη Ἰη τ τὴ ΠΟΤ. Ἰάοποὰ 
Θδὺ που Ῥυθίδιϊο ἀνέκαϑεν.--διὰ 
τὸ λεπτόγεων. Ἐϑ0 οπῖτη ΑΥ- 
(1ο8 6 501πη1} {6 πτι6 οὐ ραν ἢ ἘΠΘΥ, 
Ἠπιηλτι5. Ἰονὶβ οἱ βίοοα (οἵ, θ οᾶνν. 
Τι. ἄταθο, Πρ. ὅ ἰπίθυρυ. (θυη. 
δὲ. σαδι ΘΙ ΤΙ 5.1)" 
4π8 16 Βοαη, ἐθ ππιῖὶβ ἀθὶ δὺ- 
ΘῚἾ11 ἃ, οἱ οἶδ ἰἀοπουχη, ἔγαμηθηΐο 
ΠΟΙ ἰίθηη, ἃ ΘΆγθ050, ἀπο ηλ ἃ 
Βεἰβὶρ, δὰ ὅόρῃ. Ορᾶ, (0]. ν. 
6008 οοπίαππαάϊιαν, αἰΠἸσ πίον αἰ- 
βύίπρυϊ Ψὶνρ. θονρ.. ἽΙ 180. οἱ 
212, -- ἄνϑρωποι ὦκουν οὗ 
αὐτοὶ ἀεί. Ὅε οο]οοδίϊοπο 
νἱα. Κυπερ, αν, δ. ὅ0, 11 δᾶῃ. 
16. ΠΝ τοὺς αὐτοὺς 
ἀεί γΟΘδν], ἀιδίθπιιβ, αιδ Πα τι πὶ 
Ῥογορυϊηὶ 1185. 56. δαπ)Ἰ βου βϑθηΐ, 
(ΔΙΊ. ῬΥΪΠιΐ ᾿ποΟ]α 6 τηδηβ ββθηί, 
πΘαπ6 ἴῃ Ἀ]185 βϑοῖοη 65 θηλϊρναβ- 
βοηΐ, θθη6 ἀοουῖ ΑΥγείθηΡ, ΕΙ. 
Ηϊβί. ρ. 8ὅ9. Οἱ, Τληυο. ΠῚ 86. 
Ἐοβάοηι ἰᾷθο 5. αὐτόχϑονας 6558 
Θ᾽ουίαυὶ οοηδίαί, αἰαῖ] 605 ψο- 
μισϑῆναι ΤΗσον ἀϊάοπὶ ἀἴοουθ 0 
γθοίθ ἃ ἤνυλδί Βινα}». 1. ΨἼΤ Ρ. 888. 
δ. 6. καὶ παρὰ δειγμα 

τόδε κι τ. Δ. ϑοααῖθμαιν. Ἰοοιβ 
ΑἸ ΓΠΟῚΠ15, ἀθ απὸ πλα}ὶ 5: οἽ ΠΠ 01 πὶ 
ἀἸχονῦιηι, ΝῸ5. ρυϊσαυτη νἱχ ἀι- 
Ῥῖαπη 6556. ΟΧΙβυϊπηαῖη 5, ααϊῃ 
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ἐλάχιστόν ἐστι διὰ τὰς μετοικίας, [ἐς] τὰ ἄλλα μὴ 
ὁμοίως αὐξηϑῆναι. ἐκ γὰρ τῆς ἄλλης Ἑλλάδος οἵ 

Οαρ. ὦ. 8..ὅ. μετοικίας. ᾿ἡποικίας͵ ΡΙῸ Πρ Ἱ ΗΣ 
Οπν, Ῥαπ. οὐ τηᾶῦο. Μοόβαὰ. οἰηὰβ ἐς τὰ ἄλλα Ιἴρτ] πιβ8. ϑ'ϑᾶ 
οἵ, δάπ. Οτπηΐα νοῦρα διὰ τὰς... αὐξηϑῆναι ἀυάδοίον, ἀ6Ιονὶ να]ν 
ΝΝοχ ἰὴ Τῃηπογά, ρΡ. 6 5344. 

γοῦνα παράδειγμα τόδε, αα ρυῖονα 
γεαία ἃ Κυύπορθῦο, α6πὶ ᾿πηρπ- 
σηδηΐ ΕΌΥθ ον ἴῃ 1106 }}0 ο τη Π ἃ 511 
(αβιπηϊνια πὶ Οοθιγο, 1852 ρ. ὅ 
5644. εὐ ΝΙδηο ον ὅγιηῦ, ΤΠμΟ. 
Ῥ. 1 (568 111 οθοααίταν ΚΙ ἴῃ 
ΜαΐΖΕΠΙΙ Δοιίβοιν. ἢ, ἃ. αγιηπα- 
βίαϊνν. ἃ, 1888 πὶ. Νόον. ρ. 802 
544.), Π'Β, 46 5θαππηίιι, ἐκ 
γὰρ τῆς ἄλλης Ἑλλάδος ". τ. 1. 
ΘΧρ!Π θην; ἃ οπίτη ροβίαϊαι Θ0η- 
βιθίπαο ἀἰοοπα! ἴῃ δ ἔοντηι]ἃ οἱ 
Β᾽ ΠΗ ΠΡ δ, μαρτύριον δὲν Τελθὲ 
σημεῖον δὲ, τεχμήριον δέ τί 
1ὅ, δῆλον δέ 1 11, δἰαπο δα ϊο 
ΡΤΟΠΟΙΉΪη6 ἀοπιοπδιγαιίνο ΟΣ 
δηλοῖ δέ μοι καὶ τόδε τῶν πα- 
λαιῶν ἀσϑένειαν οὐχ ἥκιστα" 
πρὸ γὰρ τῶν Τρωϊκῶν. οὐδὲν 
φαένεται “πρότερον κοινῇ ἐργα- 
σαμένη ἡ Ἑλλας. Οὗ. Π 89. 
Μίαμ, αν, δ. 616, 2 εὐ 8. 680 (, 
Βιυίίπη. 8. 151, ΤΥ, 10. Ουοά 
51 ῬΥΟΡΑΌΙ6 οϑβί, τι Ρ 5 οὐϊατη οχ- 
ΡΙοΥδίπΠΊ, 1ὰ 4αοᾶ γΟ] Κυπορ.. βίᾳ- 
ταϊξ, Θππη οἰδίππι διὰ τὰς - αὖ- 
ξηϑῆναι ουτὴ γοῖθο τοῦ λόγου 
ΘΟΠΆΘΓΘΡΟ, αὖ Ῥ]αίο ἴῃ δἰ τα ] 1 Π1 0 
Ιοοο Μεποχ, ὁ. 7 ΘΠῸΠΕΪ ΕἸ ΟΠ 6 ΠῚ 
Δ} ὅτι ᾿Π 1} ΘΠ Θ ΠῚ Οἴπη τῷ λόγῳ 
ἱπηχῖξ, ΙΆτη δὶ οοηβίαγοι τὴν Ἑ2λ- 
λάδα Ξ5Ξυραιαάϊνι ρο556, σϑυθα 5ἴο 
ἱπέο ΡΥ ίδυοσιαῦ : αίαπθ 56ῃ- 
ἰθητῖδ6 ἃ Π16 ρΡυοροβίίαθ, 0" 
Ἰηϊσναίϊο 65 ἴῃ 4118 5 (6 Υγ8ἃ 5 
ατδροϊαπι ΠῸἢ ρΡουϊηάθ δι- 
ΟὔδΤ 6556, ΠΟῸ ἔν ΠΪ 5 5 1 τι Πἢ 
ΔΥΘῸΠΊΘῊ {π|ΠῚ 65, αποὰ γ6]. 
Βοὰ ἀποηΐϊαπὶ ποὺ τὴν Ἑλλάδα 
ἴῃ ΒῈΡΘΥΙΟΥ 115. πιβα απ ἰδοϊξαν, 
οἱ Θεσσαλίαν καὶ Βοιωτίαν ΠΕ. 
λοποννήσου τε τὰ πολλά τεπιο- 
ἰοτὰ βιπί. απδπη 46 ροβί 165 
τηοαο 46 Αἰἰϊοα ΘΧΡ ἰοα 85 ΤΏ 6Π10 - 
γἷδθ ἰῃ πα θυθαηΐ, Π60 αὐξηϑῆναι 
50]π|πηΔ οἱ ππα]εο, τηΐητι5 δα α 15 ἐς 

τὰ ἄλλα ἱταροδυβοηδ ον. νἱἀδέυν 
ΔΟΟΙΡΙ ῬΟ5856, ἀεπίαιο, ἀαδπΊαιη- 
6 ΕΧ [15 Ὑϑύϊοπ πὰ οἰ θρουὶβ, 1Π8 

ἐς τὰ ἄλλα Ἰαποτιθηΐ, τααϊίο 56- 
οἶπιβ ἀ ας 6 11, «πο ΒοΒαποκ Ῥ. 89 
οοηβοῖ, ἀνδροίϊδιη ἴῃ δ|115 
68 Ἰοπὶθτι5 βίο ἤοανο ροβδαμῃί, 
ἐς ̓ ΡΟΠΙρ Ρἶθ5 ΠομΊ  πἰθτπι5 ἀοοίϊβ 
ἘπρΡΟθαίαμπι Ἃθ᾽θυϊ τηδ] πτηιι5. 
Νδηι αἴ10 ΠΊΪΠτι5 βουναία ναϊραία 
αὐξηϑῆναι δὰ Αἰοαπι ρα οπιι5 
Βρθβοίαυβ. βϑϑηϊθηδη ἤᾶπο 6556 
οΘηβθηίθβ : ἃ {16 ἃ 7ὴ ΟὉ τι σ ἃ - 
{10} 65 ΠΟΤ Ϊ ἢ ἃ πὶ ἰ ἢ 68 ΠῚ 8 - 
νϑηϊθηςἰππὶ (56 πα τ 1} 1} 0 - 
γασπὰ πῃ 6ἃ Πα ᾿  α τ 0} 65) 66- 
ἐουϊβ πη τοι 5 Ββαπὰ ρουϊηάθ 
(δίᾳπο ἱποο τ ατ ἔσθαπϑη - 
ιΪ4}) οὐανὶβϑ8, οἱ δχρ] ΘΓ ΟἿ 
58π6 ἴανϑί τιδ8 ὠξετοικέας νοο., 
46 απὸ οἵ. δί6ρ}. ΤΠ65. δά, γϑο., 
Ρταθίον ἀπιγ ἴδια. δὲ ΟὈΒοατ  ἐδίθμη 
ΟΡΔΕΙΘΠΪ5. ῬΡΟΠΙενὶ νἱάθεθν 'Ρ50 
ΘΟΠ51110 5ουἸ ρίοΥΪ5. θΘαὶ απππὶ ἰοίο 
οαρὶΐθ πρ  ΌΙΟΠ65. τηαχίτηθ ἰπ- 
οὐθπιθη 5 τϑδοῖδθ ΟΒδοῖββθ νεὶτὶ 
ἀφο βίναυθ, ροβία πα Αἰ 081, 
ΟΠ ΔΤ ῬΑ Υ ΠῚ [6}}}}18 οϑβϑί,, οχ 
118. {ουγῖβ., απδΡαΤ ΠΟ Ὸ]8 6. 586 06 
μγτιΐα } Θ556η:, θχϑιηϊί, δα Ὀυἰπιᾶ- 
γἱππὶ ΘΟΠ 5. πὴ ἀοθοὶ τραϊτο οἱ 
λόγον, 5ἶνα βϑηίθηςίαηη, 4πδη 4 6- 
ἔθπαδι οὐ ρυόθανα δ᾽ ὶ Ῥυδθοῖριιθ 
ΡΓΟΡΟϑαοΥϊδ, πὴ ΘΔ ΠῚ ΔΡΡΘΙΪαγο, 
αποά Ατῖοα ΡΥ θου πον ατη ἀν ϑηία, 
ἀὈΔ παν 15 ΠῸῚ ΟΠ Ὴ  Ὁτι5 γΘΌτι5 6416, 
ΟΥΘν ου, 588 απο γοϊὶατα ἀταθοῖα 
ῬγΟΡίου Ῥογροίπαβ ᾿ποο υ τ π Ρ6.- 
τηπία 0065 460 1}}5 τη η βου, απο 
Ἰσίθαν θη θητδτὴ ῬΥΟ δ ἢ 5. {ΠΠ|γῖο 
ΞΎΤΩΡ, δά ἜΧΡΙΪο. ΤΠτο. Ρ. 169 5644., 
τ μετοικίας ἱπίευρυοίατὶ μετανα- 
στάσεις οὐδεν ΘΠ. μετοικήσεις 
Ρῖο μετοικίας ἐς σοπίοοῖ!, 4 πᾶπὶ 
οοΟηϊ δοίη Γθοθρ υηὺ ΒΟΘΗΠΊδ οἱ 
ΟἸαββθὴ, Μίπυβ συεὺὶ 9 ̓  ΠῚ115 δϑί 

ν δ ἘΠ Ὲ 
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ΩΣ ὡς. Ὑπρτ ν ᾿ς ἘΦ ΣῊ 



“Ἃ»Β ν ϑοακ το πυγκ ὐν δ νουδο ον τρϑος 

10 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ Α, γ΄. 

πολέμῳ ἢ στάσει ἐκπίπτοντες παρ᾽ ᾿᾿ϑηναίους οὗ 
δυνατώτατοι ὡς βέβαιον ὃν ἀνεχώρουν, καὶ πολῖται 
γιγνόμενοι εὐϑὺς ἀπὸ παλαιοῦ μείξω ἔτι ἐποίησαν 
πλήϑει ἀνϑρώπων τὴν πόλιν" ὥστε καὶ ἐς Ἰωνίαν 
ὕστερον, ὡς οὐχ ἱκανῆς οὔσης τῆς ̓ Αττικῆς, ἀποικίας 
ἐξέπεμψαν. 

ς ν» Ξ ’, ᾿ »ΣῪ » 9 ἣν δὲ πρὸ ὃ. 4ηλοῖ δέ μοι καὶ τοῦὲ τῶν παλαιῶν ἀσϑένειαν τῶν ̓ Τρωϊκῶν Β 
καὶ ἀμιξία οὐχ ἥκιστα" πρὸ γὰρ τῶν Τρωϊκῶν οὐδὲν φαίνεται 
τῶν ᾿Ἑλλή- ς νῶν, οἱ οὐδὲν πρότερον ΧΟΙΡ}) ἐργασαμένη ἡ ἡ Ἡλλάς" δοκεῖ δέ μοι, 2 

κοινῇ εἰργά- οὐδὲ τοὔνομα τοῦτο ξύμπασά πῶ εἶχεν, ἀλλὰ τὰ 
σαντο, οὐδὲ τς νοινόν μὲν πρὸ Ἕλληνος τοῦ “ευκαλίωνος καὶ πάνυ οὐδὲ 

μ᾿ 

πῶ εἶχον. εἶναι ἡ ἐπίκλησις αὕτη, κατὰ ἔϑνη δὲ ἄλλα τε καὶ τὸ 

ΒιΒρίοῖο (ὦ, Ηφυηδηηΐ, ααὶ ἴῃ 
ΒΟ πο ἀθυγίη. ῬΉ1]0]. 1 2. Ρ. 886 
ἐσοικίας τὰ ἄ. Ἰερὶ νο!αῖι, Μαι- 
{π881] νοθαθα! πη 5] ῬιδοβιδΡοῖ 
ΡΙαιοηΐοο, διϊα μετοικεσίας ρτο- 
θαυ ρο5856., --οἵ --ἐκπίπτον - 
τὲς... οὗ δυνατώτατοι. 
Οἱ, Μαιιι. αν. δ. 819. Βαυίμῃη. δ. 
152, ἁάη, 4. Αἰρηϊποαπίιν Μο- 
ΙΔ π Πΐ ΘΟΥ 65, Θερμγυδεῖ, 4111, Οὗ, 
Αὐδεϊα, ῬαηδιΝ, ἘΠΕ 5. Ἐν - 
ὡς βέβαιον ὄν. Τπηιο]]ῖρ 6 δαὶ 
τὶ τ 510 ἃ ἢ 4 τι ἃ ΠῚ αἰϊααϊα ἔν - 
Ὧἢ Ὁ ΤῊ. ἘΝ απ. 5: 8. Ιν 9.9: 
αν τὸ ἀναχωρεῖν παρ᾽ 'άϑην., 
αὐ νου ναϊθαηι νομέξοντες βέ- 
βαιον εἶναι τὸ ἀναχωρεῖν, οἵ. 
Μαῦμ, ἀν. 8. ὅθ08, 8. Βευίίῃ,, ἣ. 
145, ἀἄη. 7. --- ἀπὸ παλαιοῦ. 
Ἀεαὶ Υ 44. εἰμ τον Π 1ῦ "15 
ἀπὸ τοῦ πάνυ ἀρχαίου, 1 18 
ἐκ παλαιτάτου, υἰ ἰὰοοαγηι5. ἐκ 
πολλοῦ, ἃ]. Τὰ 4πΆ]Πτ5 46 πὰ] 
ΘΠ ρ5ὶ οορ!απάπμι, (Οἴ, Βυϊίδη- 
εἶθα οὗ οἷά, οὔ Ἰαί6.)--- ἐς Ἰω- 
νέαν. ῬοΥ πρόληψιν Τοπἰδ πὶ 
νοοδνῖ:, ΟΟΤἸΟΙΪ δηΐπη ἴῃ οαπι γ6- 
Β᾽οΠο ἀθάποι! Το π65 ἀἰσοθαηίαν, 
ἁίατιο 566 Π 115. δυὶβ πον ΠΟ ἢ0- 
Π16} ΠΡ Οβιιθνο,  ΘΟΤΤΙ,.. Ὅε 
τ οἵ, ΗἨονοάοι, 142. 544. Ραιι5. 
ΜΗ ἃ 984: ὝὙΕΙ. Ῥαΐ. 1.4 4]; 

ΝΙΟΡ, Ηϊδβι. δι, 1 Ρ. 212. Ῥυμποῖκ, 

1ΠΠ νη. 238 5844. Ἰοπᾶβ ἃ Οὐ ο 
ρὲ ΑἸΠ15. ππὰπο ΟΧὶβ παν οχ Αϑὶᾶ 

ΡΥΪα5. ἴῃ αὐ θοΔ Π] ψΘηἶδ556. 5815 
ὀοηβίαί, Οἵ, ἩρφνίΖῃ. ἴῃ Ευβοι, Ἔγ- 
κυπλι παιδ. νο]. ΟΧΧΧ Ῥ. 210. 

Οᾶρ. ὃ. δ. 1, πρὸ τῶν 
Τρωϊκῶν. 6. 610 Τγοῖᾶπο 
510 γα 55 Ο. 12. Π| 68, οὖ τὰ “7η- 
δικά ποὺ τᾶνο (υ 1 Δ]. 69) ἐς 
θ6110 Ῥονβίοο, 126 νυθὶβ πρὸ. 
πρύτερον οἴ. άη. 28, ὅ. 

8. ὅν -δοη δὺς δ ἘΣ 
ον Ῥδει ϑαπεν (ρτοὸ 00 
ΑἸοχ, Ῥο]γὶϑί, ΠῚ ρ. 281 ΕὙΥδ οι. 
τιϊδύ. παροὶ δοκεῖν, ᾿πιρν θα πα πὶ 
ῬΓΟΡίοΡ. ΡυοΟΧίμο5 ἰῃῇπηι 705) 
Ῥυϊηλατη ἱπα]οα ιν α5 Ἰορὶίαν, οἵ, 
Μαί. αν. δ. 680, 2 α. Βαϊ. 
ξ; 189 Ἡ δάης 88: 2, ΤΠ η 
οΥαίοηΘ. ἡγαίαία ἰμΠηἰϊἰν5., αἱ 
ΡΙάι. 1.86}}. 6, 8. Οἷ, ΤΥ 62, 1. Τὴ- 
ΠπΙΕνῚ ᾿ρδὶ δαηΐ ἐπ ρου ἔθου ἰθηι- 
Ρουθ, ᾽ν Βυϊίτη, ε αὐ 141 
αὔη, 2, οϊπᾶθ τὰ πρὸ Ἕλλ. 
οχ Μαιι. αν, δ. 288 (υδὶ Ρ. 784 
ἴπῖι.. Ῥ] αν Α}15. ΘΧΘΠΙΡΙἃ 646, αιᾶ- 
᾿ΐὰ σπι τὰ πρὸ τούτων ἢε- 
πιοϑῖ}. ἀθ οι, δ. 188, τὰ με- 
ταξὺ τούτου ϑορ, Θεὰ, Ο, 291) 
οχριϊοαπάα, Οἱ, τὰ πρότερα 2, 1. 
6 Πφ]]θηθ οὐ Θϑασαίοης οὗ, ἀθ 
Τιογά. ἰδέ. σΟΙηΠΊθπί, Ρ. 24, --- 
κατὰ ἔϑνη. Μία. Μαιῃ, ἅν. 
8. 298, Κυιορ, 8. 60, 8 δάῃ. 4, 
οὐ ἀθ ᾿ἰβ. ῬΟΡαΪ 5 ΒΟΠ5ΠΙ, Απν 
(ᾳ. ΤΡ. δά 5.4. Τῆϊναὶ. 
Ηΐβιε, αν ΤΡ. 44 544. Νῖου, Ηϊβί, 
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ἸΠελασγικὸν ἐπὶ πλεῖστον ἀφ᾽ ἑαυτῶν τὴν ἐπωνυμίαν 
παρέχεσϑαι, Ἤλληνος δὲ καὶ τῶν παίδων αὐτοῦ ἐν 
τῇ Φϑιώτιδι ἰσχυσάντων, χαὶ ἐπαγομένων αὐτοὺς 
ἐπ᾽ ὠφελίᾳ ἐς τὰς ἄλλας πόλεις, καϑ' ἑχάστους μὲν 

ἤδη τῇ ὁμιλίᾳ μᾶλλον καλεϊσϑαι Ἕλληνας, οὐ μέντοι 
πολλοῦ γε χρόνου ἠδύνατο καὶ ἅπασιν ἐκνικῆσαι. 

αρ. 8. 8. 2. ᾿θφελίᾳ Βεκκ. Ψυϊρο ὠφελείᾳ 1υῖς οὐ 4110]. 
Ὁὐγατη ρυδοβίοί, ἀπ] τα θεν ἴῃ "155. τϑρουϊαίαν, ναϊάθ ἀπ θ᾽ 1} 
οβύ. Ὑιά, Βαϊίου δα ἴβοονῦ. Ῥὰᾷη. ὃ. 156. οὐ Βθηβ6). δὰ Αὐϑορ. ρΡ. 818. 
ΒΟΠηρϊα, δα ΡΙ]αί, 1 ρ. 30. Μαιι. αν, ὃ. 068, 8 ". δᾶη. [ἡ (885. 
ὠφελία παπα πα τη, α04. τπηϑηϊ 6}, ἰοοῚ δἀποίαί ααϊάθιη οἰ πιὰ πη5 
ἴῃ δα. Μοβαι. Ρ. 261. ϑοᾷ ἰὰ [ἈΙΞαπι 6556. 106 }ΠΠἸρὶταν ὁΧχ δἀποίδιβ 
ἃ ΠΟΡΪ5 ἴπ δα. τηὰὶ, ΠΠ 1 ρΡ. 168 οἱ 101 Βαρρ!. 

δηΐ. 1 Ρ. 342, Τί ἐπὶ πλεῖστον 
᾿π Θ ΡΥ ΘίΆΓ 6 Ὁ Θ᾽ ἸΟἩ Ρ 5 5111 ΠῚ 
(ευτδθ ἰτδοίαπι, ρ6Υ πηαχὶ- 
μηδ ανδθοῖαθ ρᾶγίθη. ἢ 6 
Ραντθι5. αναθοῖδθ ἃ Ρεὶαβοῖβ. οο- 
οπρδιϊβ νἱὰ, ΤΊῖννν. 1. ἀ, ῥ. 88. 
5644. οἱ ΝΙΘΙ», ᾿ἰδί, δηΐ. 1 Ρ. 248 
54, Αἀ ἐπωνυμίαν παρέχεσϑιαι 
βιθαυαὶ τῇ(νῦν Ελλάδι, τῇ χώρᾳ. 
- ἰσχυσάντων, 4ππὶ Ρο- 
ἐθηΐ65 ἴα οὐἱ Θ556}ΐ, 5ο ἐ ἰσχύ- 
σας ἰίουιπι ὁ. 9, ᾿συχάσασα 6. 
12, 811ἃ, ναι ποία ἄρξας εἰ βα- 
σιλεύσας, γι. Π 15, 2, Βομπαϊά. 
δα ΡΙαί, Πρ. 109. ᾿Βομοοπι. δὰ 
ΡΙαί, Αρ, 8. 2. Καδμη. δὰ Χρῃ. 
Οοπῖ. 1, 1, 18. Καοιηρί. δ 1 
105. Βαίιπι, αν. δ. 144 ἀπ, 8. 
- ἐπαγομένων αὐτούς. 
Αᾷ ἐπαγομένων τυἱ τῶν ἀνθρώ- 
πων (οἴ. ΜδΈΠ, αν. 8, 6868. Κυιιθο.. 
ς, 47, 4 δἄη. 8) δι οχ τοπιοιϊο- 
εἶθιβ τῶν ἐϑνῶν ΒΕ 4 απ τη]; 
Πᾶπὶ ἀπππὶ ἐπάγεσθαι ναϊθαι 
511 Δάάδαοον θ, ΔΙΟΘΘΒΟΘΥΘ, 
αὐτούς δα ΗοΙΙΟΠοΙα δἴπβαιο ΠΠΙῸ5 
Βρθοίθί Ὡθ665856 6βί.--- Επ᾿ ὧφ ελίᾳ 
δβδέύ αὖ πα Χι} πὶ 51] οννθηΐ. 
(,, ὡφέλειαν εἴωϑεν ὁ Θουκυ- 
δίδης τὴν συμμαχίαν καλεῖν 
ΒΟΒΟΙ. Οἱ. ο, 36. 28, 81. 81.) Ὁε- 
θυ πὶ 46 βοπίθηίϊα οὐ ρυορᾶραίο 
Ῥδυϊαι πὶ ἨφΙ]θη τ π πουηΐϊηθ νἱά, 
ΝΊ6. Ηϊβύ. δηΐ. 1 ». 342 ΔΟ 511. 
Απίϊαυ, αὐ. 1 1 ρΡ. 6ὅ. 68 544. 
ΤΗῖΐνιν. 1, ἃ, ῥ. 89 54ᾳ4ᾳ. Ῥαποκ, ΠῚ 
Ρ.854.---ὔῦ θεοί ᾳαο5 ποτα ἤθυιΖ- 

θῦρ. ἴῃ Ενβο, Ἔγκυκλ. παιὸ. 
ν0}]. ΤΧΧΧ Ρ. 288 564. -- τῇ 
ὁμιλίᾳ μᾶλλον. Ὁμιλία οϑδι 
οοημϑιρίιπαο, ἰὰ εοϑὲ νἱΐδϑ 
ΘΟ τὴ ΘΛ οἰ ἢ, απο ἱπα]ρ 6 η15 
απ Ηδ]]Θηἷβ Ῥοβίθυϊβ ἰηίοροθᾶο- 
"αι, δλλον Δρροῆθιβ ΤΠποΥ- 
ἀἸ465 αὖ νά θύαν ἴῃ πηθηίθ ΠΡ 6 ΓῸ 
απᾶτὴ Ρδοίο οὐ οοπν 6 η00 ΑἰΪ- 
4ατὸ (μᾶλλον Θοῃΐπι 5ᾶᾷθρ8ε [ὁ 
ῬΟΙΪί, αὖ αἰΐοῦα Ῥᾶῦ 5. ΘΟΙΠΡΑΡΔΙΪΟ- 
ἢἶ5. ᾿Π 10 }ΠἸσ πὰ δι, Οἷς ο. 8, 81. 
140 41].}: δπί, πιί Ηουθϑι. να]έ, οϑὺ 
τη 8 5185 ἀπατι ἃ π 068. Οἱ. δίῃ. 
ὅ,1. -- ἠδύνατο καὶ ἅπασιν 
ἐκνικῆσαι. Τ16}], καλεῖσϑαν 
Ἕλληνας. ᾿Ἐκνικᾷ δἀυίοηι πο, πὶ 
ΔΠ10], εδι ἐπικρατεῖ, ἵπι ν ἃ] δϑοἷί, 
ἴῃ Θοπδαθίιάἀϊη 6] ν Θηἷΐ, οἱ 
404 τι ἐδύϊπι5 816 αἸο] ροία!ε, οὐ 
μέντοι πολλοῦ γε χρόνου καὶ 
ἅπαντας καλεῖσδαι Ἕλληνας 
ἠδύνατο ἐκνικῆσαι (οἷ. Τ| 54, 8, 
ΕΟΡδιβ. ὙΠ, 8), ΤΠπογ ἀ 465 τηᾶ- 
πὶ: 115 ὀΧΡυΐπιθρο, οὐ μέντοι ξες 
καὶ ἅπασιν ἠδύνατο ἐκνικῆσαι, 
65 Κοηπίθ Ἰθάοον -- π]οΠί 
ἀπ 0 ἢ} [ἂν 4116 σα ο] οἱ ἢ 6 ΥῪ- 
5ΒΟΠ6οηαὰ (ἄθΠ|16}) μψνονγάθη. 
5ῖο Ῥᾷιβ. 1129, 8. πᾶσιν ἐξε- 
νίκησε, οὐ 51.116 Ὅϊο Οἀ55. οἱ 
4], Βδηίθη δ η] Πἰβ νου θῖ5. ὙΔΟΙΙ 
(ονηι. ο. 3.) ΠΠαβίσοβ: ἡ δύῖ ἢ ἢ5 
ΠΟΘ ΠΟ ἢ ΠΟΙΠΊΘη ΡΠ 115 
Θν 1} 1556, αἀππηηηηοο ΡΓῸ πᾶ - 
ὑἸ]οηἶ5. αἸΧουῖβ 5᾽ ΠΡ 8} 1} 
ἢ δ ύϊ ἢ ἀπ (ἀὐ 8 ΘΟ 8 Υ ΠῚ, 

τα 
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τεκμηριοῖ δὲ μάλιστα Ὅμηρος" πολλῷ γὰρ ὕστερον 8 
ἔτι καὶ τῶν “Τροωϊκῶν γενόμενος οὐδαμοῦ τοὺς ξυμ- 
παντὰας ὠνόμασεν, οὐδ᾽ ἄλλους ἢ τοὺς μετ᾽ 'ἁχιλ- 
λέως ἐκ τῆς Φϑιώτιδος, οἵπερ καὶ πρῶτοι “βλληνες 
ἤσαν, Δαναοὺς δὲ ἐν τοῖς ἔπεσι καὶ “ργείους καὶ 

᾿ἡχαιοὺς ἀνακαλεῖ. οὐ μὴν οὐδὲ βαρβάρους εἴρηκε 
διὰ τὸ μηδὲ Ἤλληνάς πῶ, ὡς ἐμοὶ δοκεῖ, ἀντίπαλον 
ἐς ἕν ὄνομα ἀποκεχρίσϑαι. 

ς, 8. τεκμηριοὶ, ργοθαί,υί 
ς, 9. ΠΙ 104 ((εν 46 ἨοπιθΡο), --- 
ὕστερον... γενόμενος. Δε- 
ἰδίθπι Ἡσοπιθιὶ νἱάο5. ἃ ΤΉμΟ. ρᾶ- 
γι ἀοἤηϊνὶ. Οἱ, ατοί. Ηϊβί. αΥ. 
ΠΡ. 180 54., 4π σοηβοη 0 ΟΠ ΠῚ 
Ηογοα, Π ὅϑ. ιαγία ἰθβϑιϊ πο ἃ 
ἀδ δοίαίς ΗἩοπιουῦὶ ροβί ὦ. ΜΈ6]], 
οἱ ΕἸΒΟΠ σι, ΘΟ] 6 οἷν Τϑθοὺ ἴῃ ἩΐΪϑβι. 
Ροοθ5. οπι. Οἵ. Κ'θηρθθίβοῖ. ἴῃ 
Αμη8]. ΡΠ110]. πον. ΧΧΥ͂Τ 4 οι 
Ραυϊ. Ἐγκυκλι παιδ. ἴῃ ΠουλθΡο. 
Δ ἄνοτθ!! ὁαιιβὰ οἵ. Ηοη,. 1]. ΥἹ 180 
οὐδὲ γὰρ. “Μυκόοργος δὴν 
ἦν, οἱ Οἱο, Βιπί. ο. 88. Τπῖονῦ - 
ἀϊ465 51] ροβίουϊι 8 ἔτϊ556, 
Ϊ,.8. ν᾽ χίβϑοί. 6 ρ80 Μο: 
ΠΠΘΓῸ [Ό56ρ}., ὁ. ἀρὶ. 18 οὗτος 
δὲ καὶ τῶν Τρωϊκῶν ὕστερον 
φαένεται γενόμενος. -- οὐ- 
δαμοῦ τοὺς ξύμπαντας 
ὠνοαμασεν. ϑἴτηαι ἁπάὶ ΓΕ λλη- 
νας. αποᾶ «αάϊί ῬοΟΪΥ δι. 1 το ς 
αὐ ἰάθη δ. 2. δὰ εἶχεν δα ϑοῖϊ 
ἢ χώρα. ίδριταηθθηι οΟη ἃ 
ἤδθοὸ ιγαθοηθηι ὙΠ|Ρ. 8570. οἱ 
ΧΙΝ ρ. 661 τεϊαίαυπηῦ ᾿ητουρυο- 
(686. Οἷ, Αὐἱβίορ!. ἴῃ Κ6})0]. 
ΠΠ.ΤΧ 895: ,, Εχ 15. νου ]5 οοη86- 
ααἴμαν ΤΊ τον ἀϊάοηη ἢ Π 0556 ααἰ- 
ἄτη ἸΒί05 γϑυβιιβ Ὁ ἀγββθᾶο α΄, 8544, 
δ΄, 1720. 8160. ο΄, 80, αὐἰθι5 Ἑλλάς 
ἀϊοίταν (ταθοῖα, ΠΙαα 15 ἰϑύαση, ατιοὸ 
(ταθοὶ ἀϊοαμίαν Πανέλληνες, β᾽ 
ὅ80. ΒΈΝΑΟΚΒ. δὰ Ποπι. 1]. ρ. 
141 ε(, 4. -- τοὺς μετ᾽ ̓ ἄχιλ- 
λέως ἐκ τῆς τὐλνν 
Ηοπι. 1]. β΄ ν. 084. 56. Οἵ 
εἶχον Φϑίην ἠδ᾽ Ελλάδα καλλι- 
γύναικα, Μυρμιδόνες δ᾽ ἐκα- 
λεῦντο καὶ“ Ἕλληνες καὶ ἡ αιτοί. 
-- ]Παναοὺς.. «Ἀχαιούς. Π6 

οἵ δ᾽ οὖν ὡς ἕκαστοι 

1115. ποιηΐηΐθιι5 οἵ. ΝΊΘΡ. Ηϊβύ. δηΐ, 
Ὁ. 247. Ἀριὰαά γὙϑοθηίοῦθ5 βου ]- 
Ῥίουθϑ ρυδθνίθυθ οοηϑίαί ΠΟΙΠΘΙ 
ΔΟΠδθουατη, ἀ6 οὐἶπι5. νὶ οἵ, απὶ 
Ἰαπιάαηταν [ΠΥ ΒΟΝ. Ἔγκυλλ. παιδ. 
νο}. ΟΧΧΧ Ῥ. 224. 54. -- ἀνα- 
καλεῖ, Τὰ Ῥυδθροϑι(οπο ἰηΐθη- 
ἀθηαϊ φαδηᾶδηι νἱπὶ ἴΠ 6556. πὖ] ἴῃ 
ἀναπείϑ'ειν, τϑοία ἀϊοὶν ΒΙοοπι,, 
οὐ ποπιϊ πη ΑΔ 8611 ΠΟΠΟΥΪ5 
οαπ5ἃ ΔΡΡ ΘΙ Αγ 6. ̓πιουρυθίδίαν 
5160. δα Ῥαιβ. ὙΠ721,, 106 Υὰ ἢ 
{6 ΥῪ Ὁ} 64 τι 6 56ι14 δὴ {1 ἃ τὴ ν ο- 
θα γ 6. ΠΟΙΏΜΠ)} ᾿μ θΡΡ θίθ5. ΚΟΡ]Ι. 
ΡΠ]. ν. 800. -- οὐ μὴν οὐδὲ 
βαρβαίρους, πϑδά4τπ ν6ΓῸ ΠΟ 
θΑΛθαυ 5 αὐἰάεη. Οὐ μὴν 
οὐδέ, ἀπ ὰ (τ Δ ἢγ 1 10} ἀπ 0 ἢ 
ηἰοῃί, αὐ ΝἿ ὅδ. Ῥάμ]ο 8] 16} 
ΠΝ ἘΠ ει Π 97, 6, υδὶ νἱάᾶ. 
αᾶη. --- οὐ δὲ βαρβάρους εἴ- 
ρθη. Νοὴ οὔυβίανο 1]. β΄ ν. 867, 
ΝΗ ὕδτοβ βαρβαρόφωνοι ἈΡροΙ. 
Ιαύπιν, οοπίνα Βιγαθοποῖα 1. ἃ, 
ἀοοθπς ΤΠ Θ ΡΥ θίθ8. οἱ Πουπονϊ εἰ 
ΤΙΜΙΟΥ 418. -- ἀντίπαλον ἐς 
ἕν ὄνομα Ἐλαβ δ 1185 (δα μι 
Β Ὁ 8017), ΡῖῸ ἐς ἕν ἀν- 
τίπαλον ὄν. Ροβὶία Θχἰ βεϊπιὰ- 
νι, ἀᾺ}15. ῬΥΔΘΡΟΒΙΟἶβ ἰπίθι 
δαϊδοιίνατι οὐ 5:58 η{ἰν τη} ἰπίου- 
ἰοφοῦῖο Τιαὐϊηῖθ. τιϑ ἐα ἰββίτηα ἀρπᾶ 
αταθοοβ ἴῃ Ῥυοβα οὐδίϊοπθ Αἰϊοὰ 
να Ἰβϑίπηα οδί, ΠιΘρίπηι5. (8 ΠΊ6}) 
Ὗ 87 εἴ τινὰ πρὸς ἄλλον δέοι, 
ΡΙαι. Ῥπαράν, Ρ. 344 ἢ παλαιῶν 
ἐκ μηνιμάτων, Ῥιδέ, Οὐἱὲν ον 9 
οὐδενὶ ξὺν ψῶ, Ῥ φημ οϑ1}). ὁ. ἢ: 
βίοου, 8.51 ἃ ' παρ᾽ ἀμφότερα, οἱ 
νἱοἰββίπι Το. ΠῚ 86 τρόπων ἐξ 
οἵων οἱ 5ἰιηϊα. Οὗ, 1 117 οἱ 
Κυιιθρ. αὐ. 8. 08, 4 άπ. 2. Ηϊο 

4 

ὐϑτδαν χα ὧν τοὴαφθεσου πόλον. ΡΥ ὙῸ ὑβςτοινφο τυσγος, το ε ποος μοχλοΣ 
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Ἤλληνες κατὰ πόλεις τε, ὅσοι ἀλλήλων ξυνίεσαν, καὶ 
ξύμπαντες ὕστερον κληϑέντες, οὐδὲν πρὸ τῶν Τρωϊ- 
κῶν δι᾿ ἀσϑένειαν καὶ ἀμιξίαν ἀλλήλων ἀϑρόοι ἔπρα- 
ξαν. ἀλλὰ καὶ ταύτην τὴν στρατείαν ϑαλάσσῃ ἤδη 
πλείω χρώμενοι ξυνῆλϑον. 

ὃ. ὅ. Ξυνῆλθϑον. Ῥατ. ἐξήλϑον. Μά] εχ σα πὶ. Ὑα]- 
ϑαίαδιη ἃρποβοὶν οιΐδηι ὅ0Π0]. Ηοιη. δὰ 1], κ΄, 252. Οἵ, «ἀπ. 

᾿ϊοει ἀντίπαλον ριὸ ἀντίπαλόντι, 
τὰ 4 δι ἀϊνουβαπι Α]14 εἰ, 
8156 δϑ' δ π58ΐ2Ζ, τῇ ἃ ρθη 58 {2 
Βαρθη ἰ6π6, ἀϊοίαπη Ραίδγο, 
4πᾶτι ΘΧΡΙ ΠΕ ΟΠΘΙΏ ΘΟΠ ἢν παι 
ΒαΡο 1, ὟἼΠΙ. 1. ἃ. τὸ ἀντίπα- 
λον ἸδρἝηΒ, ἀθ μη ἈΠ ΟΠ ΠῚ 1058 
ΟἸΔἰ 1, ΧΙΝ, 1. ἃ. Οὗ, δάῃ. ἵν 
ὅ0, 2. δἰαῖιθ ἀβιηὶ ΤΆ ἀρὰ 
ΒΆΘΗ. δᾶ Τδο. ΠΡ. ΧΧν. -- ἠπο- 
κρίνεσθαι ἔς τι Ἰϑρὶθαν δἰϊδηι 
{|49, 1, οἱ δὶ Ρϑυ]ο, αἰϊα δ, 

ὃ. 4, οἵ δ᾽ οὖν ὡς ἕκα- 
στοι ...κληϑέντες. Ἐπαη- 
οἰδίαηι ἰᾷθο ρϑῦ]οὸ ΟΡΒΟΌΡΙΙΒ, 
«πο, αἰγατη γουὶβ καϑ' ἕκα- 
στους (8. 2 οχίν,) ΡΕΒροπάοδηΐ 
ὡς ἕκαστοι, αἱ κατὰ πόλεις οχ- 
ῬΙΙοδτοἢ5 ὁδιβὰ δαϊθοία β᾽ηΐ, 81] 
γευθὶβ κατὰ πόλεις, ἀαθϊτανὶ ρο- 
τοδί, φασι αὐραιπα τ ἀἰοοπαϊ 66- 
πτι5. ΔΙῚ νοσα 1} 15 ἅπαντες οἱ 

ξύμπαντες 6Χ ΔάνθῦβῸ ροπαία". 
ΠΠΔ ΡΒ ΤΙ ΟἸΘ ΠῚ Το νάθι5, 41 4}1- 
απδηᾶο κατὰ πόλεις τε εππος 
6556. Βιβρίοδίιβ δραί, οὐ δηηρ6 
(δοϑί, ΕΣ 15, 4] ἘΠ ΤΉ 185 ἅι- 
ἀδοίον ἕκαστοί τε --- καὶ κατὰ 
πόλεις ἰϑροπάμππι οομϊθοῖν, ργο- 
Ῥανῖς, 8ὅ6α 4απηη, 51 δὰ ἰπίονρτο- 
1110 γϑγὰ δϑϑεί, Ἕλληνες ἰηέου 
ὡς ἕκαστοι εἰ κατὰ πόλεις τε 
τηα]α πίον Οϑἰ τα πὶ δϑϑϑί, ΔΙ [ΘΓ ἃ ΠῚ 
ΘΧΡΙ ἃ ΠΔΙΙ ΟΠ ΠῚ Ρ᾽ θβίανθ ΠΟΡΪ5 
ΡΟΡΒα ΘΠ οδί. 51. ἰρίθαν ἤδθο 
ἸΠιοΡρυθίδηλνῦ: ἰΐ γορο, αἰ 
ῬΓΟ 858 απἰβαᾷθ (5, 510 418- 
4116 ΘΠΊΡΟΓΘ οἱ 040), οἱ ορ ῃἷ- 
ἀδιΐϊπι, αποίᾳαποί πππΐι0 56 
1πτ6 116 εθδηΐ, οὐ πηϊγουβὶ 
θΠπΠἃ ροβίθαε ἢβθ!] θη 65 διηΐ 
νοοδίϊ. 6 ὡς ἕκαστοι εἴ. 1 15. 
ΟἿ. 89. 98. ΤΥ 82 4]. οἱ Μαιι. 
αν. 8. 028, 1. 6, ρ. 1510. Κυπθορ. 

8, 69, 68 άπ, 7. Ἕλληνες ποὴ 
ἃ ρνδοαϊοδίμτη, 56 ρϑν ρι016- 
Ῥϑίηῃ δὰ βιβθιθοίαμη τϑίουυὶ ναὶ 
ΘΟΠΌΠΟΙΚ Ρ. Θ2 5ᾳ. ᾿Ραγίσαϊαθ 
δ᾽ οὖν ροβί ἀδρυθβδβίομθβ οἱ ἴπ- 
ἰθγροβίιοθθβ ροπαηίαν, Οἵ, Ὁ 15- 
56η, δ Πεοιηοβίῃ. ἀ6 οι, ὃ. 2361, 
οὐ ἰηΐταᾷ 608, 1 βον. ἀἴβου, Νόοη 
την αγη δ αΐθηι ἀοοὲ νἱαθὺὶ ΤΟΥ - 
ἀἸϊάθηι ραία58586. Ηθ!] 6 πὸ5 ἃ Ῥοίδβ- 
Β15. οὐ 8115. ῬΟρΡ 15, αὶ θαΒ ΟΠ 56 
οΟΠἰ ΠΡ ΘΡ ηΐ, Π0ὴ. ᾿π θ  ]θοίο5 6586. 
Νᾷτῃ εἰβὶ Ρϑίαβροβ οἱ Ηβι]θπ 65 οο- 
Θπαίοβ ἔπϊββθ Ποάϊα οοηβίαι (οἴ, 
ΝΙ6υ. Ηΐβι. Βοση. 1 ρᾶρ. 81 544. 
Δ δοθβηι. Αηΐ. αν. 1 Ρ. 49. 544.), 
αἰ! οι δουσὴ ΠΟη τηΐπιιβ ροίαο- 
γαηΐ ΟἸΒΟυθρᾶγθ ἰηίο 56. 4081) 
Βαχοηΐοα ΒαρΘυῖου 40 ἰηΐουίον 
δας δἄθο Βαίανιοα νοὶ θα πο, οἵ 
᾿ἰϊπθ αὰ πὶ ἸΠον πὶ Ἠρογοάοιιβ 1, 51 
4αδπααδηη, 4π|8}}5 [ἀϑυὶς, αβἢντηαν 
ῬΟΒΒ56 πορᾶί, ἰδη)6 1, 81 οοῃΐθ- 
Οἰπγϑιη ΔΡΡΠ]Θη1|5. ααἰ θυ 56 8 ΠῚ 
ΠἰΧαπ Ῥγοΐθυρα ἰἰσθαί, ἔμπ᾽ββα θᾶὺ- 
θάρατη αἴθ... Αἰαιθ ἴρ58 ΤμυοΥ- 
ἀἸά 65 6085, απὶ τηᾶχὶπηᾶ 6χ ρᾶτία 
Ῥοιαϑϑὶ Ὑγυγμθηὶ βἰηΐ, ὃχ 400 
οὐαὶ (ἀγα θοδ ΠῚ Πἰπριιαπη αἸάϊοε- 
νηΐ, γορδὶ βαρβάρους διγλώοσ- 
σους ΙΝ 109. Οὗ, ΝΙ6Ρ. 1. ἃ. 6ἱ 
ΤΕΐννγ. ΤΡ. δὅ 584ᾳ64ᾳ. θᾳαοπιοᾶο 
Ρεϊαβϑῖοα ᾿ϊηριι ὶη ἀγα θοαπι ἐγ 8Π5- 
ἵν 6 Ροταοεῖι, “ἂθ 60 οἵ. ΝΙο. Ηἰἴβι. 
ἃηΐ. ΓΡ. 289 544. 

δ. ὅ. στρατείαν... ξυν- 
ἤλϑον. Ἰἴὰ ὁ. 1ῦ στρατείας 
ἀρ πη Οὗ ΤῸ». δὰ ὅορ!ι. ΑἸ. 

ὅδ᾽ οὐ ἴῃ ῬᾶγΔ]. αν. αν, Πρ. 
518. ΟΟΙΠΡΆΓΕ5 οἰϊαπὶ Τα ϊητιη] 
ὁΟΙΡΘ βοοϊοίδίειῃ. Ξυνεξῆλ- 
Ὅσον ἰάτηθη ἰθοὶ ἰπϑ51 ΟἸαββθι. 
--δαλάσσῃ ἤδη πλείω χρώ- 
μενοι, Ῥιορυ. ἀπιτὴ τηδυὶ 
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Μηίνως πρῶ- 4. Μίνως γὰρ παλαίτατος ὧν ἀκοῇ ἴσμεν ναῦυτι-- 
τος κρατή- 57 9 5 ἢ Ε ΞΕ 
σας τῆς ϑα- κὸν ἐχτήσατο, καὶ τῆς νῦν “Ἑλληνικὴς ϑαλάσσης. ἐπὶ 
λάσσης τὸ πλεῖστον ἐχράτησε, καὶ τῶν Κυκλάδων νήσων ἦρξέ 
λῃστιχὸν 
καϑήρει. τὲ χαὶ οἰκιστὴς πρῶτος τῶν πλείστων ἐγένετο, Κᾶρας 

ἐξελάσας, καὶ τοὺς ἑαυτοῦ παῖδας “ἡγεμόνας ἐγκατα- 

στήσας" τό τε λῃστικόν, ὡς εὐχός, καϑήρει ἐχ τῆς 
ϑαλάσσης ἐφ᾽ ὅσον ἠδύνατο τοῦ τὰς προσόδους 
μᾶλλον ἑέναι αὐτῷ. 

δ: ΜΟΥ γὰρ Ἕλληνες τὸ πάλαι καὶ τῶν βαρβάρων τὸ πάλαι γὰρ 

ἂ.η.͵᾿᾿ ψ΄Ὸ 

πρ τι 

ΡΣ Ἀν ΣΡ 

ΨΚ. 

ΦΉΣ 

,"" εν ΤΌΣ} 

ν᾿ 

ὩΣ ΝΣ 

οἵ Ἕλληνες Ζηήστευον οἷ τὲ ἐν τῇ ἠπείρῳ παραϑαλάσσιοι καὶ ὅσοι νήσους 

ἂρ. 4. Δῃστικόν. (Ἱ. γ΄ π. εἰ ΠῚ ΠΟΠΠΠ] 1155. λῃστρι- 
κόν. Αἱ -ϑθοππάππι, 5060]. τὸ μὲν ἐχτὸς τοῦ 0 σημείου το συ- 

στημα τῶν λῃστῶν, τὸ δὲ μετὰ τοῦ ῷ τὸ κτῆμα τῶν λῃστῶν. 
Οἷ, ΤΠποπι. Μ,. βϑα οἰΐαπι 1,0}. δα ῬΊγγη, 

ἴάγὴ δα ρίατνα αἰουθηΐαν (οἴ, 
Π 15, ὅ. Μαί, ἄγ. δ. 409, 6. 
Βαυΐίαι. δ. 181, 8. δέερ!ι. ΤΊ]65. ἴῃ 
ν. χρ.»}1. 6. ἴπ Υ6 τη 8} 101 Π] ἃ πὴ ἃ- 
Ἰοῦθτη ΟΡ ΟΥ̓ 8 ΠῚ ΙΟΟδΙ ΘΠ, 
αρ.4. Μίνως. Ὅς ΜΙποὶβ 

ΠΡ ΘΟ ΤΠ 715 ΡΥ ΘίΘῚ 1105, αἴ1085 
ἢΐο οἰΐαπί ἱπίθυργθίθβ οἱ Ηβιη. 
Αηθαα, ἀν. δ. 9, 6, νἱά. Αὐϊδβιοί, 
ῬοΪ, Π| 7; 2. Ὀιοά. ΤΥ 60. Υ͂ 54. 
18. ϑοῃ]οσβοῦ, Οοπβρθοί. ἢἶδί. 
πηΐν. 1 1 », 809. ΤΗΐγννΑ]}, ΗΪβυ. 
αν. 1 ρ. 144 544ᾳ. Ῥυποῖκ. Ηἰδβυ. 
δηΐ. ΠῚ». 206 εὖ 4101, Οανι, Ηἰδι, 
αὐ, 10. ρ. ὅ9 54., 46. πηϊνογβὶβ 
ΜΙποὶβ τοθιι5 τοί, Ηϊβί, αὐ, 1 
.809 8566, --απαλαέτατος -- 

ἐκτήσατο, ἷ, οςπαλαίτατος ἣν, 
ὃς ἐκτήσ., αἱ Τιαιῖπ6 ἀϊοίτιν ΡΥ ῖ- 
τηπ58. 00 ἔθοϊί. 6 νϑιὶβ 
ἀκοῇ εἰδέναι οἵ. αἄη. ΤΥ 26, 46 
ἦρξε δᾶάη. «ἃ, 8, 2. -- Κᾶρας 
ἐξελάσας. Ἠοτοάοίιβ ἰαηιθη " 
111 Οδτεβ ἃ Μίποο ποὴ ἰηδ}}}5 
οἰθοίοβ 6556, βοᾷ ἰαπίιππι οἷτιβ [ἢ1- 

Ῥοῦῖο ρϑγιϊββθ οὐ πᾶν 65 ΘΟΠΊρΪο- 
νἶβθθ 80 Ιοῃρο ἀθηληη (ΘΠ ΡΟ 
Ῥοβίύ ἃ θουϊθηβὶθ5. ἀίαπο ΤΟΠΐθιι5 
ΘΧΡΈΪ505 50} 1, θη οαπὶ ΤΠπ- 
ογαϊάθ ἴΐα ΟΠ ΟΙ τὸ βύ οὐ ΑΤῚ .) 
τὶ ΠΟ 11105 Οαγ 685. ΘΧΡΌΪ505, γο]1- 
4005 οὐ Οὐ δίθηβιθτ5. ΘΠ ΠΪΧ(ΟΒ 
ἈΡΤΟΒ 51.105 ΤΟΙ 1556 ΥἹΟῚ ἀϊοαί, 
ΑἸονῖδπι οἰθοίουαπι ἀνθ Α1]|16- 

πἰθηβῖθιιβ ὑἸθαϊ βοῦν, Ῥαηθρ,, ο. 
16. 6 Οδυῖθιβ ᾿πβυ] 815. οἱ ρὶ- 
να 5 οἵ. 6. 8 οἱ ϑ'α!αβί. Εγαρβτῃ. 
ΠΕ 85:5- τό τε λῃστικόν --. 
Ῥανεουϊα τέ ἀρὰ Τῆμο. βᾶθρθ 
5ΠΡΙΘΧ οϑύ οοραϊα. Ὁ ποππα ἃ 
οονίθ Θχθπ ρ]α Ργοΐθγατηιβ, οἵ. ὅ 
οχίν. Ὁ; ὅ. 9 ἀπ 10; 1 τ 
1, 4, δ. 6. 14, 2. ΠΝ νυν. τὸ 1ῃ- 
στικόν οἵ. ἄπ.1,1. --καϑ'ήρει. 
Ἔκαάϑηρεν εχ 8601. Αὐἱϑιϊα, 
ἔγυβίθα ἀδβίάθυαί. Οοθεί, Ὗἃγ. 
Τοοί, Ρ. 149. Ια, ο. 18 οἱ 8]. ἴῃ 
δα, τηαὶ, Ἠθυρβί, ἀθ. 600. οπιθηᾷ. 
Ρ. 20. Πηρουθοίιῃ) ῬῈΡ ΤθΠρτι5 
ΠΡ 6 }}} 51] ΜΊηΟΘπὶ ΘΟΠ ΠῚ 9558 
θη ἴδοοιο βίρηϊβοαί. -- ἐφ᾽ 
ὅσον ἠδύνατο. Νοπάσιη 
ΘΏΪΠ] ΟΠΊΠ65 ὈἰΓαία5. ΜΊΠῸ5 βιιβίι- 
{|, βΒεᾷ ἰὰ ροβίθα ἃ (ΟΡ 1}115 
οἰθοίαπι 6δι. ΙΑ. ο. 18. --- τοῦ 
-- ἐέναι αὐτῷ. Οἵ, Μαιῃ. 
αν, 8. 640 ἁάη. Ἷ. Βυίίη. 8. 140 
αἄη. 10 (οὐ ἃς βἰ μα} ἀδὰ σϑηϊνὶ 
ΘΟ Τα. Ζαπηρί. αν, 8. 164), 
ένα δεὶ Γουνῖ, ὌΡΑ τα Ρὲ 
αι 1 137 ἤλϑεν αὐτῷ ὕστερον 
(χρήματα). Βοάϊτο, ΘΟΙΠΠΘῚ, 
απ πὶ νἱπὶ Αἰ} ΤΕΥ δἱ βυθιϊοὶ, 
δϑύ ροίϊι5 προσιέναι, εἰδὶ φοιτᾶν 
ἀαοαπο 50. ροβαῖ ΤΠ, ὙΠ]| 18. 
Θ᾽ ΠΝ Ποῦ ἀ6 σοθιιβ ἀἰοαηίαν ἐπεισ- 
έρχεσϑιαι ΤΙ 88, ἐσπλεῖν, αἴὰ, 
οἵ, δά, ΠῚ 98, 4. 
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ΠΡΟΟΙΜΙΠΟΝ. 

» ἐὼν λον μον υροχε ἐσέ, 

1ῦ ᾳ 4. 5.) 

ἀνδρῶν οὐ τῶν ἀδυνατωτάτων κέρδους. τοῦ σφετέ- 
ρου αὐτῶν ἕνεχα καὶ τοῖς ἀσϑενέσι τροφῆς" καὶ προσ- 

πίπτοντες πόλεσιν ἄτει ιχίστοις καὶ κατὰ χώμας οἶχου- 

μέναις ἥρπαζον, καὶ τὸν πλεῖστον τοῖ βίου ἐντεῦϑεν 

ἐποιοῦντο, οὐκ ἔχοντός πῶ αἰσχύνην τούτου τοῦ 
ἔργου, φέροντος δέ τι καὶ δόξης μᾶλλον. δηλοῦσι 
δὲ τῶν τε ἠπειρωτῶν τινες ἔτι καὶ νῦν, οἷς κόσμος 
καλῶς τοῦτο δρᾶν, καὶ οἱ παλαιοὶ τῶν ποιητῶν τὰς 
πύστεις τῶν καταπλεόντων πανταχοῦ ὁμοίως ἐρω-. 
τῶντες, εἰ λῃσταί εἰσιν, ὡς οὔτε ὧν πυνϑάνονται 

ὑΔρ. ὅ. 8.1. μᾶλλον, ἰ. 6. 
μᾶλλον ἢ πρότερον. (ΤΥ 81. 
ν1Π9 τ θὲ νουθὶβ ἄνδρ. οὐ 
τῶν ἀδυνατ. νὶα. Μαί. αν. ὃ. 
4038. Κυιιοο, ἃ. ΟΤ, 10 844η. 4. -- 
τοῖς ἀσϑδενέσι τροφῆς. Οἵ. 
Βαϊ. ατ. 8.188, 2, μι, μα. ἴῃ 
Βί6Ρ!. Τῇθ5. νυ. τροφή εὐ ἴη- 
ἴντα αἂὰ ΤΥ 6, ἀδ Τια(ηῖ5. Ἄν ΆΠ. 
«ἃ Ταο. Ἀπ, 18. "38. --- πόλε- 
σιν ἀτειχίστοις. Τὰ ἅς ρ[ατὶ- 
τὴἶβ ἈΡρᾶγοί. ᾿π 6} θη υτη 6586. 
ἘΧΟΘΡΙΪΟΠ 65 πΟμμΠ]αΒ νἱ Δ ἴῃ ἀἋη. 
δ, τ. - κατὰ κώμας οἶκου- 
μέναις. Ῥαριίαίαν, αὐσιπη Ἴᾶθς 
ΒΘ ηἸ Πσθηΐ Ὁ 65. 5 πη 1] 65 νἱοὶβ νοὶ 
ρᾶρὶβ ἔαϊ55θ, ΠῸΠ ΟΟΠπΕϊππϊβ ἀο- 
γηϊθτι5 δοαϊΠοαίαβ. 506 βρδυβὶβ5 
ἀογαῖθιι5 οὐ αἰβιθοιῖβ, ἀἢ οἰν!ταΐθ5 

ς ἴππο ΠΟΘ πη [υἶ58ὸ ξυνοικισθϑ'εί- 
σας, ἴῃ 5'πρι!αβ ρυθοϊρπαβ πγ- 
θῸ5. οοἸ]θοία5, 4 δυΠ ΤΠ ΟΘΏΪΡΙΙ5 
56. ὉπΘΥΘΠ) οἶνο5, 564 605 βρᾶν- 
505 ἔπ|556 Ρ6 1} νἷοοβ. Ηδδϑο ἰπίθι- 
Ῥυθίδι!ο σϑυθῖβ ὁ. 10. ὁοῃῇνπια- 
γϑίαν, Πἰδὶ Ὁ] ἰρβαη ξυνοικί- 
ξεσϑαι ναϊοτα οὐδ ραϊΓοα ἃ πὰ 
6556 νἱἀογοίυγ, ΟἿ 101 δάη, οἱ 
46 κώμης νὶ ἀπρ] τοὶ ΒοΠοοπι, Απι. 
αν. Τρ. 126 54. --- τὸν πλεῖ- 
στον τοῦ βέου. ΟἿ. άπ. 84 12, 
ὃ. -- οὐκ ἔχοντός πω οεἰ. Οἵ. 
Ναρρεῖβυ. Τῆθο]. οι. ρ. 22. 
ΘΠ} ἀππιτ ἀδ 4}115 ΡΟ] 15 ἀπ- 
τἰᾳ αἰτατἰ5. (οἵ, δο5, Β, ἃ. ΨΙ 28, 

[αϑὲ. ΧΙΙΠ 8) τὰ ἀθ ἀτδθοῖὶβ 
ποβίταθ τηθιηουΐαθ δηία Πἰθου αίθ πὶ 
ῬΘΟΙΡ ΘΓ ίϑ ΠῚ οἱ 46 Αὐπαυί5. αἰ- 
οθηδ βαηί. --- τὶ... δόξης. Ὀς 
᾿ος σϑηϊνο Ρανταν ο ἃρυὰ ἄτδε- 
605 ΤανΙονο νἱά, Βαίίῃ, αν. ὃ. 152 
δά η, ὅ. 

8. 2. καλῶς, 0618, ',. 6, Ρ6- 
γἰΐθ δὲ ἔονιον --- οὗ παλαιοὶ 
τῶν ποιητῶν. Βεβρίοῖπιν, υἱ 
18, ὅ, ρναθοῖριιε 8 Ηοπι. Θὰ. γ᾽ ν. 
τι 544... τ] νὶά. ΝιίΖβοῃ., ε΄ ν. 
ὕ2. Ηγτηη. ἌΡΟΙ]]. ν, 452. 864. -- 
τὰς πύστεις. -ἐρωτῶντες. 
Πύστεις γἷς ἴάθπι δὲ αἴχψιο ἐρω- 
τήσεις, απο 5υθρβεϊξαϊς ΡΒ οβνα- 
(5 Ὑι. ΑΡΟ]]. Π 29. Οὗ Το}. 
Ῥαρα]. αν. αν. ΠῚ Ῥ. ὅ22. οἱ δάη, 
84 1 112. ΤΙρϑβυ ΠοΙήθη πύστις 
ἃ ῬΠοιο οὐ ϑαϊάα ἴῃ ν. περιωπή 
ἔρυιβίνα γλωσσηματικοῖς ἀἀπτπηο- 
γαίαν, Αι να, 6 "ἰδίου. Το. οοηη- 
πηθηΐ. Ὁ. θὅ. ᾿Ερωτῶντες Δα 6} 
«ἃ οὗ παλαιοὶ τῶν ποιητῶν, 
απδτην 5 Ροϑίδθ ᾿ρ51 πο0η ἰπίθιτο- 

Βοθηΐ 608, 4 πᾶνοβ ΔΡΡΕΪο ηΐ. 
564 4|105 ἱπάτπιοαηξ ἢοο [αοϊοπίθβ. 
Ῥϑ᾽αίιπ οβϑί, 404, αὐ ἃ πηροτὰ- 
(ον τι5. 5ᾶθρο αἰατϊα οοβύπηι ἀἱ- 
οἴτητι5, απο ΘΟΥΠ ΤῊ] 165, ἃ τ6- 
ΒΊθι5, απο δουιιπὶ ἁγηϊοὶ ροῦθοο- 
γαηΐ, τὰ 5ΟΡἸΡΊΟΥΊθι15 ᾿ρ515, 4π8 
40 4115 δρυὰ 605. ῬΟΡ ΒΆΡΗ 
Ἰθα πηιι5. ---ὦὡς οὔτε... ὄν ει- 
διξζόντων. Τα ΠΝ, 6556 να 

ὩΣ ͵ εἶχον, ἐπειδὴ ἤρξαντο μᾶλλον περαιοῦσϑαι ναυσὶν ἀλλήλους, 
᾿ ἐπ᾽ ἀλλήλους, ἐτράποντο πρὸς λῃστείαν, ἡγουμένων 

κατά τὲ γῆν 
καὶ κατὰ 

ϑάλασσαν. 

π᾿" 

ἕῳ 

Ἑ 

τόν 

»᾿ 5, - 

.ΣΨΕΥ “ν 

᾿ » ον » 

ὧς τ οσ να ριλτως 

φὰ 

ἀσα νο ὔνας κὰν ὦ 

Ν 

ΑΝ  ρΥ ν ὦ 

ἀν. 



ἀλλα ἔϑνη 
βαρβαρικὰ 

τῶν Ελ, ̓λήνων 
κατ᾽ ὀλίγον ἐφόδους, 

σαντο, ὥσπερ οἵ βάρβαροι. μεταβλη- 
ϑέντα. 

10 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦῊΗΣ Α, «΄. 

ἀπαξιούντων τὸ ἔργον, οἷς τε ἐπιμελὲς εἴη εἰδέναι 
οὐκ ὀνειδιξόντων. ἐληΐζοντο δὲ καὶ κατ᾽ ἤπειρον 
ἀλλήλους. καὶ μέχρι τοῦδε πολλὰ τῆς Ἑλλάδος τῷ 
παλαιῷ τρόπῳ νέμεται περί τὲ “οχροὺς τοὺς Ὀζόλας 
χαὶ Αἰτωλοὺς καὶ ᾿ἀκαρνᾶνας καὶ τὴν ταύτῃ ἤπειρον. 
τό τε σιδηροφορεῖσϑαι τούτοις τοῖς ἠπειρώταις ἀπὸ 
τῆς παλαιᾶς λῃστείας ἐμμεμένηκεν. 

0. Πᾶσα γὰρ ἡ Ἑ λλὰς ἐσιδηροφόρει διὰ τὰς ἀ- 
φράχτους τὲ οἰκήσεις καὶ οὐκ ἀσφαλεῖς: παρ᾽ ἀλλήλους 

καὶ ξυνήϑη τὴν δίαιταν μεθ᾽ ὅπλων ἐποιή- 
σημεῖον δ᾽ ἐστὶ ταῦτα 

τῆς Ἡλλάδος ἔτι οὕτω νεμόμενα τῶν ποτε καὶ ἐς πάν- 

Τεπιείν. π. ἕρμην. 5. 26. -- οἷς 
τε... οὐκ ὀνειδιξόντων, ΄; 
8. οὔτε οἷς ἐπιμελὲς εἴη ὀνει- 
διζόντων. Οἵ, διτη. «δα ϑόρῇ. 
Απηΐ. ν. 7159. οἱ Μαι. αν. 8. 609, 
1.γ. Β6η] ἴρβᾶτη, ουϊ ᾿δ1Ὶ Αὐὶ- 
[ΡΟ 5. ΟὈ]ΟΟτίιι8. οὐαί, ἱπιριι- 
Βηδύ ϑ'οῃορηι. Απίϊᾳα. αν. 1 Ρ. 44 
54. Τηἀϊοδῦνιβ πυνϑ". οὐ ορίαθνιβ 
εἴη ἰίὰ ἰπίθι 56 τοβροπαρθηΐ, αἱ 
Ἰατπθ ροβύ ἀϊοοπαϊ νοῦθα ροβὶία 
46. βουϊρίουθ δπίϊαιιο, οαἶπβ ΠΟΥ] 
ΒῈΡΘΥΒΠΐ, οὕ ΡΥ ΘΒ ΘΠ 15 οὐ ᾿Π]Ρ 6 Υ- 
ἔδουὶ οοηϊαποῦνιβ ᾽π ῬΡΟΠτποῖα- 
το η Ρ 5. 5θοι 4 8}}18 Ἰορὶταῦ; ὁΡ- 
ἰαίϊνιβ δυίθὴ 51ηπ τηθηθ ΠῚ 
Μ]ΠΟστιη Ρ Οοίαυιιπὶ ΦΧ ΡΥ ΠΪ 0. 

ὃ. 8. τῷ παλαιῷ τρόπῳ. 
1. 6. ἴτα, αὐ οἱ Ἰαϊτοοίη! 5. ἀοα 
Β' πὶ ῬΟΡΟΪΝ, Ἰὰ αποὰ 46 Αθίο0}}5 
ΤΉ .]00 ΓΘΟΘΠ ΓΙ ΟΥΘ (ΘΠ ΡΟΥΘ ἰθδίδ 
ῬοΙγΡ. Κ᾽ 8, 1-ὁ οὐ δἰϊθὶ, οὐ ἴῃ 
ΟΡΡ᾿ἀϊβ δίᾳιιθ νἱοὶβ ΠῸῚ ΤΩτ 15 
παθϊλοηί, ααοὰ ἂἀθ Αθίο]]β οχ ΠΙ 
94, ἀὸ Τιοουῖβ ὁχ ΠῚ 101 ἀϊδβοὶ- 
ἴη18, Οἱ, ατοί. Ηἶδι, αὐ. 11 Ὁ. 
846. 856ᾳᾷ. θὲ περί νἱᾶ. δάη. 
14, 

Ὀαρ. δ. 8.1, Ἑλλάς: Ἀντὶ 
τῶν Ελλήνων εἴρηται““. ΔΙοχαμά. 
περὶ σχημ. ΝΠΠ ρ᾿. 4171 οἱ ΤΊρου. 
Ρ. 14. εἰπε ἄφρακτοι οἐκή- 
σεις ῬγΟρυ, ποῖ τη 11ἃ 4 0- 
τῇ οἷ Τἰ ἃ Βαηΐ πόλεις ἀτείχιστοι. 
Οὐ, ὙΙ 86ὅ. Βυο τοβρὶοῖὶ [υποὶ. 
Αηδοῖν, ὃ. 84 οἐ΄ Ἠοβυοῖν. Τί] 

ἔφοδος εϑὶ ὁοἸηπη δαί, ἐπε- 
μιξία, αὐ Υ 88. -- ξυνήϑη.. 
ἐποιήσαντο. Ηδρο νἱάδηξαν 
50 ἸπΠΡ ΘΠ δ 6558, τὴν δέαιταν 
(τὴν) μεϑ' ὅπλων ἐποιήσαντο 
ξυνήϑη (δίαιταν), οἴ, ἀἃ 1 61, 
4: δὴ νΥἱχ Ὀ6Π6 ΘΟΡΌΪΘΒ τον 
ξυνήϑη μεϑ'᾽ ὅπλων --Ξ ὦπλι- 
σμένην ἀεί. Ὅδ αὔθ! οο]10- 
ΟΠ 6 ἐλν  τρυύψν οἵ, ἩΝΠΩΝΣ 
δ. 277 Ὁ. Κνυιδρ, 50, 11 δάῃ. 
ἰη ἵνα ο, 19. 99: Ὑ: ΤΟ, ἡ αἱ. -- 
ὥσπερ οἵ βάρβαροι. , ἴτὰ 681- 
[05 ἃυτηδίοβ ἴῃ ΘΟΠΟΙ τη γϑηΐνο 1.1- 
νἱὰ5. δυιοίου δύ ΧΧΙ 20 ἰπῖς. Νὲ- 
αἴτια αἰϊλον ἀθυηδηὶ ἀρια Το. 46 
Μον. ὅθ. 18... ΒΑΤΙ. Οὗ. ΑἸ- 
τηΐδπ. ἥαντο, ΧΧΠΙῚ αἰ. οἱ [πιοϊ. 
1. 

8. 2, Ταῦτα...νεμόμενα. 
Νδ δυο! πὶ ἀοβίθυοβ, βὶο ᾿πίθυ- 
ΡΥρίατο: ἢ 6 (ᾳπδθ ο. ὅ οχίν, ποὸ- 
Τὴ ηδίδθ. 501) ἀνα θοΐδο ρδν- 
65, 4 ππι τὴ οὐ ἃ πὰ ἢ πα 1 510 Πἃ- 

Ὀἰτοπ τι Υ, ἐς πάντας 
ὁμοίων. Ἔς ἴία ἀϊοίιπι 6δι, αἱ 
ἃριυὰ Το. Ηΐβι. ΠῚ 80. 58 οὐ Ἠὶ 
οἰϊα ἴῃ οχίογἃβ β᾽θπίθβ 16- 
ϑδίον τη 5, ΟῚ ᾿πίθυ οί θ5 
οομξουιιηΐ νοῦρα Οἷο. ον. ΙΥ̓ 
11 ρυανὶβ οὐἱέ (απ οί ον 18 5) 
ἃρι ὰἃ 506108, ἴῃ οΟΧίθυ δ 
ἢ δ {10 685, γ6] ἀρτᾶ Τὰο, ΑΠΗ, 
ΠΠ 89. οίαίο οὐ ἔουηα παπᾶ 
αἰ 51} }}1 ἰπ ἀοπλῖπα πὶ οὐ ἃ ἵ, 

8 ε 

ἢ ἰπεευςι φὴρῦ 

Κρόμηρες 



ΠΡΟΟΙΜΙΟΝ. 

ς , 8 τας ὁμοίων διαιτημάτων. 

( ὁ) 1 

ἐν τοῖς πρῶτοι δὲ ᾿4ϑη- 
΄ , ὴ ΄ -» , 

ναῖοι τὸν τὲ σίδηρον κατέϑεντο καὶ ἀνειμένῃ τῇ διαί- 
τῃ ἐς τὸ τρυφερώτερον μετέστησαν. χαὶ οἵ πρε- 

΄ ΕῚ Ἂκ » 3 ’, Ν ἸῸΝ - , 

σβυτεροι αὑτοῖς τῶν εὐδαιμονῶν διὰ τὸ ἀαβροδίαιτον 
-. ’ - ’ 

οὐ πολὺς χρόνος ἐπειδὴ χιτῶνάς τε λινοῦς ἐπαύ- 

ΟΥ Ηαμπά. Ταν56}}. 1ΠΠ ρΡ. 314 54. 
ἀπενα 1 951 2. 91, .0. 1.92. 

ἃ. 8. ἐν τοῖς. Νιά. Μβ8ί. 
αΥ. 8. 290. Βυϊίίπι. 8. 150, 24 
οἱ ἀβ οο]Ἱοσαίίοπο ρανίϊοιδο δέ οἀ. 
τηδὶ. 1. φ. 802. 1)ὴ6 σϑ οἵ. [πο]. 
Ἄμδ0}), 1. (. Ρνοχὶ πιὰ ἀνειμέ- 
ΔΕ μετέστησαν ἰπέθυρυ θέαν 
γϑιηϊββίονο νἰτα (να βδνϑυῖο- 
Οἱ θτι5 ᾿Θοῖθι5 ποθὴ δ δι οία, οἵ Π 87, 
ΝῊ 09) ἴῃ τη οἱ τι5. νἱίδο σ᾽ 6ὁ- 
Ππιι5 {νη 5᾽ δύ ηἰ. Νααίγιμη, οἷι- 

ἴπ5. ἴπ ροβίτϊνο ρῖῸ βυ)βίδηϊινο 
αδίναοίο 515 βίαιση. ΜΠ βίνα "]- 
{πι, ΘΟΙ ρα ἃ ΟἸΠῈ 1 1115. 1 ΠῚ 6- 
Ππ|5 τη πανὶ οὐ ἴῃ ἀθίουϊι 8. 
Οἵ. τυ. δὰ Τὰς: Απἡ. ΧΙΝ 48 οἱ 
ΝᾷοροΙ5}. Ρυδθοθρύ. 56}Π|. 1μαν, ὃ. 
22. ἼΒ᾽6 Ιβοου. ΑγΘΟΡ. ὃ. ὅ ἐπὶ 
τὸ βέλτιον ἐπιδιδόναι εἱ ἐπὶ 
τὸ χεῖρον μεταπίπτειν δίαιμο 8. 
18 ἐπὶ τὸ χεῖρον φέρεσϑαι, 
οἵ δέν, ΧΠῚ 1, 26 ἡ τῶν 
ἠϑὼν ἐπὶ τὸ κρεῖττον μετά- 
στασις. θυϊάπηϊ ἀϊοσιῖ ἴον {Π 6 
ούτον οἱ ἴον {πὸ τ οὐ 56, (ἰοΥ- 
δὴ Ζη}] ΒΘΒ ΒΘ Θ ἢ. οἱ Ζι 
ΒΟ ΠΕ Πού θὴ. 5 ΠΏ Πἴτ5. ΘΕ 8 ΠῚ 
ΨΠμοΥ ἠἸα ΤΟ τ ποι κ π ΠΠΕΣ, 
ὃ μετέβαλον ἐπὶ τὸ ἱλαρώ- 
τερον, Π] 16, 2 μετήγαγον εἰς 
τὸ ἡμερώτερον, Ν {. γ με- 
ταβαλόμενος εἰς τὸ ἡμερώτε- 
ρον. δι Ρταθοῖριιθ Α θαι, Ηΐβι. 
Π 12 ἐς τὸ τρυφερώτερον τῆς 
διαίτης μεταβεβλῆσϑαι. Οἵ 
0. ΞΑΙΠα-. 86. πυῦ. ΝΙ 00: 2.1 
β0),5»..}: 15 τ ὅ9 οχίν, ΝἹ 84, 1. 
ΝῊ δύ. -- - καὶ οἵ πρεσβύ- 
τεροι... φοροῦντες, εἵ αιὶ 
ὁΧ ὁρ αἰ οὺ εἴπ (εὐδαιμόνων, υἱ 
ἉΠ0Ὶ ὄλβεοι οὐ ᾿πίονά πη ΤΠ, υϊητι 
θϑαιι5) βθπΐϊονοβ (δία θὰ 
ἀὁ οατιϑὰ ΠΟΥ ΠῚ νΘΙΘ ΠΏ ΓΘ πῃ - 
ἀοτιιμὴ δύ 1 051551η}}} ερ ἃ ἢ τ, ΟὉ 
ἀδιἰοαίαπιὶ ν᾽ 6 σ'Θ ἢ τι 5 ΠῸἢ 
Ἰοπϑῖιὴ οριι5 δ5 4πιὶ 

Ἑμαογάϊαϊς ΝΟ]. 1, ἘΔ. 1], 

115. ἀοβιί θυ Πἰπ 685 {ππηϊῖ- 
οὔ σοϑίδυθ. 8 αὐτοῖς νἱά. 

Ματι. αν. 8.889, ρ.1. Κύιιορ.. 8. 48, 
12 δάῃ. 2. ὕουρθὰ διὰ τὸ “ἄβρο- 
δέαιτον («πονιπὶ Θχομιρία νἱά. ἢ 
εἀ. τηδ].} ἀπιθὶταν! Ροίοβὺ. αὐσιιηὶ 
Θαπη νΥ. οὐ πολὺς χρόνος ἐπειδὴ 
ἐπαύσαντο, ἃ οἴπη φοροῦντες 
ἱπηροηάα 5ἰηΐ; {Ππ4 δηλ. νἱά6- 
ἴπῖν ΡτοΡθαμ ἀτπι. ΕΟ, Καοπιρῖ. 
ὅρθου πον. ᾿πέουρν. ΤΊλιο, Ρ. 154.-- 
Οὐ πολὺς χρόνος ἐπειδή Ἰηΐου- 
Ροβιία 5πηΐ τὸ οὐ πολὺς χρόνος 

ἐξ οὐ Ι5οοῖ. ΡΠ]. 47, χρόνος 
οὐ πολὺς ἐξ οὗ Ῥίοι. αι. Ρ- 
69, ἐξ οὗ χρόνος οὐ πολύς 
θοηλοβίῃ. ΡΠ]. 1 8. 8. Οὗ Μαμμ. 
αν. 8. 0680 α. ᾿Επειδή ο5ι ἰάθπι 
δ πα ἐξ οὐ, πὶ ἰη να 8. ὅ, ὅτε 
18, 3, ὡς ΤΥ 90, ἐπεί, αοῖ βῖο 
ἸορῚ ἀρτὰ ΤΠπο, ἀἀηοίαι ΘΙ Πλ8- 
ἄςσιιβ ἴῃ ΒΒρΙμΝ. Ἀπροᾶ. Ρ. 227, 
ΨΙ 2, τπίοράππὶ [να. απππ|ηὶ (νἱα. 
Κυϊίζ. δὰ 881. Πιρ. 91, 1) οἱ αὖ. 
Τοηλρτι5 {Ππ||| πο ἢ ᾿ Ἰοηρ πη ν᾽ ἀθίτν 
1ῖᾳ 6556. απτοὰ ἰηΐον ΠΗ Μραϊοὰ 
εὐ Ῥϑιορομποβίδοιιπι ἰη θυ  δοίιι ΠῚ 
ἔαϊι. ΥἹὰ, Βοοκον. ΟΠ υῖο!. ΠΙΡ.160. 
Ῥϑυῖο δ δάθο νοὶ 61} Ῥϑιορομηθ- 
Β'δοῖ ἀϑίαίθ θη [ποία 6556 αἴδι- 
τηδηΐ. ὙΊα. Ραι]. Ἔγκυκ. παιδ' 
ν. νϑβϑίββ (ρ. 2611). Απεᾳῖβ 
ἰρῖταν ΘΠ ΡΟΣ θ 5. ἐπηΐοᾶθ ΑΥΠῸ- 
ὨΐΘΙ5 πη] [ἰηΐθᾶθ ογαπίὶ, σαί 
Αδρυριίουιπι, ἀθ υίθιιο θα 
Βου 1. Ηρνοάοίαβ ΠΠ 81 ἐνδεδυ- 
κασι κιϑῶνας λινέους -- " ἐπὶ 
τούτοισι δὲ εἰρίνξα εἵματα 
λευκὰ ἐπαναβληδὸν φορέουσι. 
Ῥοβιίαᾳπαμι ἀπίθηι ᾿ὰ 6 [πθὰθ τπηϊ- 
οδ 6 ΡΟΝ ἀδϑιίαθ διιηῖ, ψϑϑι]5 νῖνο- 
ται ὐαοοον πη ἰαπθὰ οραῖ. Ὑ]ὰ, 
Βρφοκθι. 1. ἃ, Ρ.. 188 54. ἴὴ)6 ἔρηιν- 
πᾶριιπὴ Αἰ οαν τη νοϑίϊίιι τηπίαίο 
οὐ ᾿ποὶβ. {ππῖοῖβ. γθοορίϊα νὰ, Η6- 
γοά, Κ 817. [)ὲ Αὐμοπὶοηβίθσῃ. οἱ 
αἰϊονῖιπι αγαθοονιπι νϑβίϊσι πηὶ- 

ὡ 
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σαντο φοροῦντες, καὶ χρυσῶν τεττίγων ἐνέρσει χρο- 4 
βύλον ἀναδούμενοι τῶν ἐν τῇ κεφαλῇ τριχῶν" 

5.5 19 
δρρ 

οὐ καὶ Ἰώνων τοὺς πρεσβυτέρους κατὰ τὸ ξυγγενὲς 

ἐπὶ πολὺ αὕτη ὴ σκευὴ κατέσχεν. μετρίᾳ δ᾽ αὐ ἐσϑῆτι 
χαὶ ἐς τὸν νῦν τρόπον πρῶτοι “ακεδαιμόνιοι ἐχρή- 

ὍΚῸ Ὁ. 12 7 9. 
ἴίοσι ΡΠοί. δ ῖά, 
ὅθ, 9 

γΟγ50 νἱα. Δ ΔΟ] 51. 
ΤΠ ΘΕ ΟΡ ΒΟ ἢ" ΠΩΣ πὉΝ 
564ᾳ. -- χρυσῶν τεττίγων. 
Εγδηΐ ααῦραθ ἤθυΐαθ οἱ οα ἀΥΙΠῚ 
ξουτήδτη [] ΘΟ ηΐ65, ᾿ππθχᾶρ 86 
ἰηβθυίαθ οἰποίπηἶβ., ΟἿ, ινο, Οἷν, 
Υ. 127. Αὐγϑδ 50] απ ἢ} οοτ- 
Ρίππι ααθὴ ἔϊΠ) α]14 σἰία ὁ ὁ- 
οΡοιαδο θεν προύδ μι} 
ἀδοηίθ οἰοδάδθ, 7115. Ρυ5605 
ΑἸΠΘἢ ΘΠ 5605. ΟΥ̓ ἢδί05. {π|556. 41} 
4ΠῚ ρυδοίου. Το, ἐθβίδηξαν, {πὴ 
ΑΥὙἸβιορ δ Π65. ἔπι. ν. 1880, Οἱ, 
1518, ἩΠΞΡ8Ι: ΧΤΧ 90... 5. ΝῸΞ 
᾿πϊ556 605 00 6558 σύμβολον τοῦ 
γηγενεῖς εἶναι Ἐπιίλι, δα 1, 
990 οἱ 5610]. αὐ Πυτηδηί. --- ἐν τς 
σει. ἜἜνερσις Υανϊ5. ΠΟΠΊΘΗ οϑί, 
αποα ῬΥδθίου 6057 4 1 που δ παὴϊ 

ἴῃ. 5ΤΘΡ]Ν. ΤΊ165., ΠῸΠ Βρτ ον. Ρτο- 
Θ0Ρ. Ρ. 198. 201. π- κρωβύλον. 
πᾶ. ἤουπια ἢαΐι8 ΘΟΠΙΡ(ΪΟὨΪ5 
Γπου τ, ραγατη οογίαμη οδί,. ΟἿ, ἴη- 

Ἀππίαι. τ, 

ἰόγρτ. ΘΠΟΡΏ. Ἄπαν..1.. 4." οἱ 
Ποβ οι, ΤΡ ΘΉΤΟΡ γΘ6ηῚ ΘΧΑΠΊΪ- 
πανὶ ΤῊ ϊουβο ἢ. Ἄοί, Μόοηδο, ΠῚ 2, 
ΟΠ ΟΙΙαϑίαθ αἰζουῖ νοῦ θα ᾿δδο 
Βαηΐ: »πρωβύλος ἐστὶν εἶδος 
πλέγματος τῶν τριχῶν ἀπὸ 
ἑκατέρων εἰς ὀξὺ απολῆγον᾽ 
ἐκαλεῖτο δὲ τῶν μὲν ἀνδρῶν 
Ἀρωβύλον, τῶν δὲ γυναικῶν 
κόρυμβος, τῶν δὲ παίδων σχορ- 
πίος "““ ΔΙΛΟΥ 5 ̓ναθο: ονέμπλοκὴ 
ἀπὸ τοῦ μετώπου ἐπὶ κορυφὴν 
ἀνηγμένη. ΙΘΡ Πα πιι5. ἰοῖαν 
ποάμππι σαρ᾿Ὶ]ΠοΥῦη. ἃ ἰΡοηί6 ἴῃ 
γΘΥΡΠΠσΘ πη] γα ποίουιπι ἰπίουργοίἃ- 
τὰν, ΤΠ ΘΡβΟΙἶο πίοι δαηΐ οὰ- 
ΡΠ οχ τηρᾶϊα ἔγοηίο γθά ποι οἱ 
ἴῃ Τη]105 ΟἸΠΟΪηΠῸ5. ΘΟΠΥΟ] αἰ, 
αὐ ἃ0 δῦ δὰ αὐτο ρου- 
ΠΘὨΐ65 ἴγοη 5. ΟΧ γοΠ τ θη οὐςτι- 

πρωβύλον. Ἀρώβυλον τι., (Ἱ. ἃ 
οἱ ρἀά. Χρη. πᾶ}. 

οὐ (ὍΔΕ. 46 Αοοθηΐ. Ρ. 184. 

τη, :2; 
Ν 4, 18: Αὖ νἱᾶ. Αγοδα, Ῥ. 

Ῥοιῦ ἀδηδθαᾷ 56} 16 οοπποχὶ. Αἱ 
ΜΝ ΙΠΟἸκο πη, Μοπιμπθηί. 1 84 
οχ᾽βίϊμηαῦ 6556. ΘΟ ρΙΠππ δα πνὰ- 
ΓΠΠῚ ΠΟ ΘΡΟΘαν ΠῚ 511 1Π1{π6 110} 
ὁοπηροβίη, Ααα. Μιο}}]. Ατ- 
ΟΠ 860]. ΑΥὐ 8. 5350;..5. ΒΌΜΙ 
ψΟΘαθαΪΟ Θχργοβϑὶὶ Ῥολίιβ. --- 
Ἰώνων. ῬΟΠ »λινοῦς 
χιτών, ὃν ᾿4ϑηναῖοι ἐφόρουν 
ποδήρη, καὶ αὖϑις Ἴωνες." 
Τυεῖαπι οἰοα 15. ΘΔ Π105 [0165 οὐ- 
Πδίοβ {πῖ588. ὁχ Αβδίο ἀρὰ Αἰἤπθῃ, 
ΧΙ 80 ἀοοιῖ ΤΙήογβοΙ.. 1. ἃ. 
τοι πτῦθς πρεσβυτέρους... 
αὕτη ἡἣ σκευὴ κατέσχεν. 
σκευή Γοπλΐπ δ 6 ̓πϑίδι ΒΘ ΠἾΟΓῸ5 
γἱΠΟΙΟ5. ἰθηϊῖ586. ἰἴίβαιιθ Πυγ τον 
ΔαἀΠδοβῖββο Ρο προσωποποιίαν 
αἸοῖίαν, αὖ ΑΓ] πρόσωπα ἀρὰ 
ΤΊιον ἀἰάθηι Πουὶ τὰ πράγματα 
θιοηγβῖιβ. Ηδ]. Ρ. 808 δαποίδι. 
Οὗ 1 18. 86 αἱ. Τὸ ξυγγενές 
1ῖσ πὖ ΑἸ101 (να. 1 98. “ 80. 
ὙΙ 0. 16) ργὸ ϑιθβίδηϊνο ἃὉ- 
βίγαοίο. ῬΟΒί τιΠῚ οβί, βίοας Ῥᾶτ]ο 
δηίθ τὸ ἁβροδίαιτον. Οὗ. Μδιι. 
στ 8.969; ΗΠ δ 9... Ὁ: Ὡς Ἀἢ 
89. 8. 68, 1. 69, 8. Τό, 4. 8ἱ, 

8. 4. μετρίᾳ ((οππὶϊ, β᾽αι- 

ΡΙΠΙοῖ, ονβραχείᾳ ἀναβολῇ, τρί- 
βωνι, τριβωνίῳ. ΒΕΟΚ. Οἰια- 
Υ]0}. ΠΠ1 ». 112, ἀαὐ Ἰηἰουϊθοία ἴη- 
16 ἈΒΡΟΙΆΠ.. οὐ ἀθ]]Θα(81}). 
πρῶτοι Λακεδαιμόνιοι 
ἐχρήσαντο. ᾿δοῦν. οομίνα 
Ἰιᾶθο ΜΆΘΙ]ον ον. Πρ. 207, ααἱ 
ΤΟΥ ἀϊἀθηλ ἴῃ 60 ΟΥΡα556. ρμιίαί, 
αποα νοϑίθηι ᾿ϊπ θαι, ΔΗΊΡ] Δ ΠῚ, ἴῃ 
51Π11Π} ΑΥΕΪ ΠΠοἱ 5 6. ΘΟ ἢ] οα δ ἃ ἢ - 
(ἰα τἰδβὶ πλαλ (ἀν ΘΟΟΥ ΠῚ [550 ἴπ- 
ἀἸϊοανοῦο:; ἤὰπ Θηϊπὶ νΘϑυϊ πὶ 
Ῥοίία5 ἂὉ Τοηἰλῖι5. Α βἰαίϊοῖε ΑἼΠ16- 
Πὰἃ5 ἐγ 5550, αἰατιο 1] οἶνοα (6 1- 
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σαντο, καὶ ἐς τὰ ἄλλα πρὸς τοὺς πολλοὺς οἵ τὰ μείξω 
ὅ κεχτημένοι ἰσοδίαιτοι μάλιστα κατέστησαν. ἐγυ- 

. » Χ 9 

ανώϑησάν τὲ πρῶτοι, καὶ ἐς τὸ φανερὸν ἀποδύντες 
. Ης , ᾽ - ᾿ 

λίπα μετὰ τοῦ γυμνάζεσϑαι ἠἡλείψαντο. τὸ δὲ πάλαι 
κ᾿ φΣτᾺι, ούχο , ν 

καὶ ἐν τῷ ᾿Ολυμπιακῷ ἀγῶνι διαζώματα ἔχοντες περὶ 
ἈΥΣ Ε ΝΘ δ. ἿΡ " ΡΟΣ ὙΠ τὰ αἰδοῖα οἱ ἀθληταὶ ἡγωνίζοντο, καὶ οὐ πολλὰ ἔτη 

Ῥὰ5. 611 ῬΘΙΟΡ. Υἰ 5115. ΒΡΥΘ ΠῚ 
6556θ. Αὐ Πᾶρθο το[υϊαία νἱὰθ ἃ 
Βθοκον. 1. ἃ. Ρ. 169 5ᾳ. Δὰ ἐς 
τὸν νῦν τρόπον 5ϊἴτηι! δπαϊὰ5 
οὔσῃ. Ἔς ναϊοῦ κατά αὐ [,Ἀϊ. ἴῃ 
το πτη ἀἰοϊίαν. Ὑ|4. ἢαπά, 
Τατγβ. ΠΙ ρ. 828. --καὶ ἐς τὰ 
ἄλλα. 4 ροϑὶ τά ἱπιουροποπάππι 
σΘηβαῖϊί ΒΖ ἴῃ ἱπάϊοϊο ἰαοῖο ἀθ 
ΘΧΘΙΏΡΙΟ Βοοπηΐδηο. -- πρὸς 
τοὺς πολλοὺς... κατέστη 
σαν. πρός νἱὰ, ΒοΠοθηι. δα ΡΙαι. 
ἌΡ. 7,2. νἱάθεαν αὐθπηι ὑϑϑρὶοὶ δα 
Ἰηβύπία ΤΥ οαγοῚ, ἀ]}115. ἀθαπὲ- 
1158. ν]οίπιβ οὐ. οὐΠύι5. οθοία οβί. 
(ὐδίθυιι πὶ οΧχ πᾶ. ΘΟΠ ΘΙ] ΟΥ̓ ΔΙ] ΟΠ 6 
αἰ οντὴ. οὐ Ραι ρου ον δριά 
Τιασοἀδϑηηοηΐοβ νἱ6 αἴιὰο οΟΠ]Π]ρ δύ 
το. ΠΙΒί. αν. 1 Ρ. 82, 568 
ΘΟ γα οαπὶ ἰοῦ ΟΠ Ο ΟΠ. Η6- 
ΘΟΘῊΪξ. απιδοβί. ἀθ Ποηοο. Ρ. 28. 

ὃ, ὅ, ἐγυμνώϑησάν τε 
πρῶτοι. Ῥτοῦβιθ πιάαδιϊ 
Βιηί, πὸ Θβϑϑϑηΐ 5ῖπη6 580}}- 
ΒΔ σα1]0. [Ιὰ ΘηΪπὶ 6556 "ἷἶς γυ- 
μνοῦσϑαι οχ 115. 4τιᾶ ΒΟ πη [0 
ΡΡραγοί. ὥπανε ΤΠπιοΥ ΑἸαΪ νοΐρα- 
ΘΙ Ρ]αίοποπ Πεὶρ. Κ ρΡ. 452 
[150 ἀν ναύαν ΜῈ6]]1. 1)», 1 
Ρ. 200; ΡΙαίο δῃῖπὶ Ογθίθηβο5 θυ]- 
ΤΏΟ5 ΟΥ̓ 5115. ΟΡΟΓΔΊη ᾿ΠΠΡΘῊ- 
αἴββθ, ΠῸῚ 510 }Ἰρ οι π) 40 115 
ῬΥΪΤηΪ5 ἀδροβίτιπι 6556 ΒΟΥ Π010. --- 
ἐς τὸ φανερον ἀποδυν- 
τὲς οὐπὶ ΘΠΙΡΠαϑὶ ν᾽ ἀθηίαν ἀἰοία 
6556 Ῥῦο νυ. ἀποδύντες καὶ ἐς 
τὸ φανερὸν προελϑόντες. ΟἿ. 
ἀποδύεσϑαι ἐς τὸ κοινόν Ὅϊο 
ΟΠγυϑοβί. θὅ, ὅ, οἱ 1Π 27, οἰδβὶ 
ΑἸ ἐς τὸ φανερόν νοϊιιπΐ 6556 
φανερῶς, 6]. νὶρ. Ρ. 906. Ἀρρὶ. 
ΤῸ 19. ΤΠ: 529: ΟΠ 865.; )6 
28, 0.. Τιη ἀ6 λώτα νἱά. Βείίῃ. 
αν. ὃ. ὅ8. Ε ΤΥ 08, ἂς τὸ Κυδιιβ. 
ΑΥΒ οΥΙΠηᾶδί. Οτϑθο, Τ ρ. 861 

εὐ 503 54. ---τὸ δὲ πάλαι -- 
ἠγωνίξοντο. Οἵ, Ῥίοη, ΗΔ]. 
Απί, ὙΠ 72, --- Ζιάξωμα ἀρυὰ 
Τοβοραη αἀποαιθ ἰορὶ ἀοοοί 
ΒΙοοτηΐ. ΡΙοαπο περέζωμα νο- 
οαηΐ, Πογπονιβ ζῶμα. Ια. Βοι. 
84 1]. ψ΄ ν. 688. Ῥεῖπάς περὲ τὰ 
αἰδοῖα ἔυυβίνα ππρυρπαὶ Οὐθοὶ 
τὰ Ἡγρεοια. Ρ. 66, --- οὐ πολλὰ 
ἔτη ἐπειδὴ πέπαυται. Τηι- 
ῬΘΥΒΟΠΪΘ νη Πιϊὸ {1011 
Κυπορ, αν, 8.61, ὅ δάη. 6. ὕτσιμη, 
τὖ ΠΟΒ ᾿πβϑ πη π5. ἴῃ δα, πηδὶ., τὸ 
διαζώματα ἔχοντας ἀγωνίξε- 
σϑ'αι 5ἴτηὰ! δπαϊοηάτη ἃπ πέ- 
παυνται Ἰοσοη τη] 510, ἀπ ]ιαι 
{Π|ν 160}. Κ΄ 81}. ἃ ΘΧΡ]ὶο. Το. ρ. 
11. ΑἸτογιπὴ ρΡοθαὶ ΟοΡεῖ. θπο- 
ἩΪΔ ΠῚ ἃ 61 ὉΥΪΠητ15. ππάτι5 δα πιὸ- 
[8 ΠῚ ΟἸΟΌ 5586. ἀπ ΑὐδητΠτι5 1,8ἃ- 
σραἀδοπηοηϊιβ (ν1ἃ. Ὀῖοη. ΗΔ]. 1. 
4.) τὐδᾶάϊαισ, ατἰ ΟἸγηρ. ΧΥ 
διαύλῳ νἱεῖς (οἴ. Ραι5. Ν' 9, 8). 
ἀπι ΟΥΒΙρΡα5 Μοραγθ 5185 (ν]ά. 
Ῥαῖβ, 1 44), αἴ βίδα! νἱοίον (οι- 
δ᾽ ΒοΠο]] αϑίθβ ἤοτη, 1], ΧΧΠΙ οἱ 
Τυπιβίδιηἶτι5. 1014. αα ν. 688 περίέ- 
ξωμα Ουβῖρρο 1 Δορϑοηηοπὶο ρο- 
{π|5. οδιιβατη οἰδαϊβ {πῖ586. ἂἵπν- 
τη 80) 40 41115. 1 ϑαηάθη ΟἸ γτη- 
Ρ᾽ δά θη} (41) Επιβίαι ἢ. ἴῃ ΧΙΝ), ἃ} 
4115 ἴῃ Ὁ]. ΧΧΧΗἧ γοΐεγίαν, π6- 
δι οποηι {0116 Δ πὶ δι: οθνίθ 118 
οὐ πολλὰ ἔτη τιοη πἰπιϊβ ἀρροπᾶα, 
οἰβὶ νϑὶ βαθοιία αἰϊαᾳιιοί θϑϑϑηΐ, 
ΠΟΉΠ.Π) σοπϊ ον. Αὐ αἰπηι- 
ἅτι6 ΓΘΡιτριαΐ 50. ρίΟΥ 5. ΘΟΉΒ1110, 
αἰ τοῖο Ποὺ οαρὶίθ ἀθη] ΟΠ5. 8 ΓΘ 
γα ἀὐάθοοῦβ αἀἰὰπ θΔΡ Δ ΟΓ 5]-- 
Ὠ}]65. {π|556,. 4 ΠΟΛ. ΠΟΠΠΈΠ105 
οἰ Παυητατη 51:0} Ὁ 8 61}}}5 οἰ οἴ 5 Θ6Ρ- 
ἰᾳ 5586 βία τ1πὶ 5.1 1οἰ, βδ᾽οιί 4118} 
ὉΓΡΟΡΙΤ 4116 5᾽ΠΆ}Π Δ ΠῚ δ. 8 
οὐ πολὺς χρόνος ἐπειδὴ 5.0}}8- 
ἰδ αἰχὶς, ὡΡοία5. πάρ ἂδὺ ΟΥ- 

ο "5 



τῶν πόλεων 
’ 

τύποι καὶ 
ΟἹ 

ἕξεις. 
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ἐπειδὴ πέπαυται. ἔτι δὲ καὶ ἐν τοῖς βαρβάροις 
ἔστιν οἷς νῦν, καὶ μάλιστα τοῖς ᾿Ἡσιανοῖς, πυγμῆς 

καὶ πάλης ἀϑλα τίϑεται, καὶ διεξωσμένοι τοῦτο 
δρῶσιν. πολλὰ δ᾽ ἂν καὶ ἄλλα τις ἀποδείξειε τὸ 
παλαιὸν Ἡλληνικὸν ὁμοιότροπα τῷ νῦν βαρβαρικῷ 
διαιτώμενον. 

{. Τῶν δὲ πόλεων ὅσαι μὲν νεώτατα ᾧκχί- 
σϑησαν καὶ ἤδη πλωιμωτέρων ὄντων, περιουσίας 

ὃ. ὅ, διεξωσμένοι. ϑυϊά, οἱ ΡΙ]ιοί. διεξωμένοι, 4αοα ποιηϊπὶ 
διάξωμα γοϑροηάονο νἱἀθαίαν. Εὖ Μοου, ζῶμα ᾿ττικῶς, ξῶσμα 
“Ἑλληνικῶς. ΟἿ, Ἵποιη, Μαρ. 564 διεξωμένοι ἴῃ π}10 ΠἰὈγῸ Ἰοοϊίαν, 
ἀίαᾳπθ οὐδ πὶ 5] 1Π|ἃ ΑΥΠ οἰ βίαι απὶ ΟΡ Θυνδύ1]0 νοῦὰ 5᾽., που άππη σομπτητιο 
διεξωμένοι τΛΟΒοΡΙ ΘΠ πὶ οϑὲ,. [ἢ δ᾽ Θηΐπὶ νοὶ] αὐἀάθηαο νοὶ οὐ τοπάο 
ἴῃ Ρουθοίο ρᾶᾷ58. δύ πΟΡΪ ΠἾ 115. ᾿η46 ἀππιού]5 τϊυ θα Πππούπιαι τιδτ15 αὐ - 
οοτῖιπη. ΟἿ, Ργδθίου οθίθιοβ 1.00, ἃ 5001, Αἰ. ν. τ04. 

ΟΔρ. ἢ. πλωιμωτέρων. ΒεἸκ. τπιϑατιδαπδαιθ πλοΐμωτ. ὁχ δ αἱ. 
οὐ Ττ.,. ἀπ 015 ἀτητι5. αἰύθυνθ ὁχ σο]ϊατῖβ οοα ἃ. ἀοοθάπηι, βου ρβιῦ. Πιγαη- 
418 ἐοτηιαπι ΑΙ σιιηΐ συ διη τη 0101, ν᾽ αῦ δαϊά, οὐ οι... 4π| ᾿πᾶπο ἀἰβουὶ- 
Ὠ]Θ ἢ αὐρϊπδαιιθ νἱἀ θέαν βίαίπιθυθ, ΝῸὺβ πλωΐμ. ϑουνανΊπητι5, ὈΥΪΠΊ1Ὶ 
αἶα πα πὸ ΓΟΥ Π]ἃ Δ ΟΥ̓ ἢἾ 115. ΤΟοἷδ Οἱ τυ ταὶ 1100], Ἰηΐθὺ 4105. οὐδ ΘΟ ΟἿ] 
(855. ΟἹ, νη, Η. διαμῦ, ἀπθηΐτν; ἀοπάθ ααἷἰὰ απ θη ἀρια ἱμηϊλα τον 65 ὃ ἸΡΕε τ ῆ Ι : 
ΤΙ γ ἀἸ415, ὈΙοιν βίη οἱ ιοηθπλ (ὑΔ55., τορουϊηλιβ; ἀδπίαιιο. ατϊὰ 

ΟΙ ) 

δ. δ. πολλὰ 7,1 Βῖρ00 σαν ΒΟ 65. ἀδροβαθυιηΐ 58}- 
ς ΄ . 5 

ομοιοτροπα. Δοοιδβαίναυβ ᾿π6 Ππρϑοῦ!α, του ππιθυιιῦ οοίουὶ Δ1}- 
Ἰθίαθ, ααϊθιι5 ἰᾳ τλΐπτι5. ᾿πΟΟΙηη10- 
ἀπ οὐαί, πὖ Πποίϑέουθβ, ΡῈ Ρ1 165; 
δὶ Ῥᾶι!ο δηίθ ΤΊ πον αἰ ἀδαιη δοίἃ- 
τη οἱ ᾿ρϑὶ αὶ θοθγιηΐ. ““ ΒΟΒΌΚΗ. 
Τηβουρί. 1», δὅδ, 41 Ρουβιιαβὶς 
Μιθ]]οο Αγοθαθο]. ΑΥνὶ. ὃ. 590, 
2, ἃ 410 τηΐηϊι5. τϑοία (ὁ [}15 νϑὺ- 
"5 αἸδραὐδύιιιη, ογαὶ Του. ΠῚ: 
20056. -- ἐν τοῖς βαρβάροις 
ἔστιν οἷς. Ἀρροβίιουἱπ ραυ]- 
τν ἃ 51Π}}}68 ΘΧΘΠῚΡ]τπ. ὁδὶ Ψ1] 44 
οἵ ὕστερον ἥκοντες εἰσὶν οἵ. 
Μίηιιβ. ὁονία τὸ ὙΠ 1Π1Π, 2, 1) 
᾿ρβὶβ νν. ἔστιν οἷς νία, Μαίι. 
αν. 8. 482. υιύίηι. ὃ. 160, 21. --- 
νῦν ἃ" ἔτι δὲ καὶ { ἴΐὰ ἀντ διιηὶ 
οβί, αὖ {πη} ἴῃ ΤΆΟΙ νου 5 δ ονὶ 
οὐ ἃ ΡΟΡαΠ ΒΗ οὐπ αὶ [10 6ν- 
τα 16 {ππὶ Αππ. ΧΠῚ 60. -- 
ἌΣ τά δεχι, πο άος: 
τοῦτο δρῶσι. Ονδιῖο ἀἰξιυδοία 
ΡΓῸ ποὺ δπηιηοίαιο ἄϑλων τι- 
ἁεμένων -- τοῦτο δρῶσι. Ὅς 
186. νἱὰ, Βροίζοῦ, ΟΠδυῖοὶ, 1 Ὁ. 
179. 

ΘΧρΡΙΠΙ απ ἀπ5 αποὰ ἀἰοϊθιν δέαιταν 
διαιτᾶσϑαι. Οἷ, ΝΠ Τῇ πολλὰ 
δεδιήτημαι. ΤαΪο5 ἀσουβαιν! οΧ 
ἤρανα οἰν τ] οοἿοἃ οοπγ τα οὐ 

διιπύ ἀρὰ ὙΠπο. πολλὰ ἅμαρ- 
τόντες 1 38, 6, αὶ νὶα. αάη., τὰ 
ἄλλα ξυνεπολέμει 1 6ὅ, 1. υὐὶ 
νἱὰ. 8άῃ., ταῦτα, πλεονεκτεῖν 
Ιν 61, πλείω εὐτυχήσας ΝΠ 
28, τὰ εἰχότα ϑαυμάξεσϑαι Ϊ 
88, 1, τὰ μέτρια διαφέρεσϑαι 
ΙΝ 19, 4. υἱοὶ ἴζοπὶ νᾶ. δά, Ααά. 
ἃ ΥΠ]] 84. 0 

στρ. 7... πλωιμωτέρων ὄν- 
τῶν! Οἱ. γιοῦ». 157: ΝΑΙ: 
αν. 8. 448, 1, ὁ οἱ 8. 568. Κυιιορ, 
ὃ, 48, 4 ἀᾶπ. 19. δὺ 88 ΡΙαναΙ 
οἰἴδτ ἀάπ. ἃ 1 1 ἀδύνατα ἦν. 
ΟΥ, ὁ. 8 πλωιμώτερα ἐγένετο, 
ΙΝ, 80 ἔτι δ᾽ ὄντων ἀκρίτων, 
οἱ θη. Π 8, 4. -- περιου- 
σίας... ἐκτίξοντο. Ορροβίιἃ 
Πιᾶ 60. Β.ΠΠ| ΨΘΙ]]5 ς. 3. περιου- 
σίαν χρημάτων οὐκ ἔχοντες --- 
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μᾶλλον ἔχουσαι χρημάτων ἐπ᾽ αὐτοῖς τοῖς αἰγια- 
λοῖς τείχεσιν ἐκτίξοντο, καὶ τοὺς ἰσϑμοὺς ἀπε- 
λάμβανον ἐμπορίας τε ἕνεκα καὶ τῆς πρὸς τοὺς 
προσοίχους ἕχαστοι ἰσχύος" αἱ δὲ παλαιαὶ διὰ τὴν 
λῃστείαν ἐπὶ πολὺ ἀντισχοῦσαν ἄπο ϑαλάσσης 
μᾶλλον ὠκίσϑησαν, αἴ τε ἐν ταῖς νήσοις χαὶ ἐν ταῖς 
ἠπείροις" (ἔφερον γὰρ ἀλλήλους τε καὶ τῶν ἄλλων 

100. δά ΡΠνγη. Ρ. 616, θ᾽ «πὰ 5ἷ. βου ρίαναθ ἀἰβουθρδηιϊία., Αἰοὶβ 
αὐΐᾳθ πλώιϊμος ἃ55θ δηάππι ἱπάϊοαί. Οὐπιπηθηαδίιῃ 06. οἰ πη γ 60 }}Ὸ 
πλωίζξειν ο. 18, 

ἀντισχοῦσαν. Τη Ρ θυ δα τ16 1158. ἀντισχοῦσαι. Οὗ, δά. 
ἄπο. Ῥαϊ]. δοῦν. οἱ Ταρα. 1. Να]!ρο οἱ Βοκκ. ἀπὸ Εἷς, 1 15, 99. ΥἹ 

1. 8].. αποα {ποι Θοοιι. ἀ6 Αδο, Ρ. 380. Νὸοβ ἴδοϊπγιιβ απ ΒοΠδοῖ. 

Μοῖοι. οὐἶῃ. Ρ- 51 54. εὐ Πούῃι, δά Νο. Ρ. 7149. Οἷν ταπλθὴ διΐαηι Βα τη]. 
ΠΡ δὲ 117 δὐπη- 9, δας 21; οὐ οορὶίᾷ ἀρ ΘΠ Οβ αν πὶ. ἀπθατ6 
ἔν ΟἿ ΠΟ ΓΆΓΟ 6558 ἰάθη αἰάτπο δ Ὺ ἔν 0 Π]. 

καὶ ἀτειχίστων ἅμα ὄντων. -- 
τοὺς ἰσϑμοὺς ἀπελάμβα- 
νον. ῬτΟρΡυὶΘ 150} 105 πο ν- 
ΟἸρΙοραπὶ, τὴὰ}}18 δχϑβύσγι- 
Οὐϊ5 ἃ τπίγδαιο οΟἸΙ ΠΘη 16 
βοϊ πη ρα δηΐ (οἴ, ΤΥ 46), ἀε- 
παι οὐσπραῦθαπί. )6 τὸ οἴ. 
νδοθϑῖη. Αππα. αἵ. Τι. Ὁ. 9 εἱ 
ΑΠ101. ΕΧΘΙΉΡ]α Ῥταθίθυ ΠΟΥ 5511 8 ΠῚ 
Οοὐϊπίμιιπι βιιπί Πρ ἀατηπι5 (οἵ. ὁ 
20 οχίν.), Ροιάαθα (ο., 56), ΜΘ! οπ 6 
((ν 45). -- ἕκαστοι. Βεϊα- 
ὅπη. δα ἰΠ60]5, τῷ Ῥᾶμ]0. Ροβὲ 
ἀνῳκισμέν ΘΙΠΙΜΙου. 0 υἱ- 
ὈΠ05. «δα ᾿ἤδξο!α5 ἰνδηβίίαβ ΠῚ 
88. 94, ὙΠΠ 604 (οἷ. εἰϊατη δάῃη. 
1186) «ἰᾷᾳιι6 410] ἃ ΠΥ Μι5. δ 
παιία5. ΟΥ, αάη. 1110. --- ἐπὶ 
πολὺ ἀντισχοῦσαν, 4το- 
ἢ ἰ ἃ ΠῚ (Ρ᾽τἃ εἰ ὁ 8) αἴπι ν᾽ σιῖί, 
βῖνθ αἀαἱρρὲ πᾶ ἀΐιπ Ρ6ὺ- 
Ἰηδ η56 11. Ηδθο ρηΐϊπη Ποίϊο 
νοῦ ἀντέχειν αἰϊατοίϊο5. 51}- 
ἰδοῖα οί. Οὗ ΤΠ 64. ὙΠ 171. 
Ρναθβίαί. ἰδηθη ἀθ τὸ αἀϊαίινηἃ 
[ουίαβθ6 Ῥαγιϊοϊρίτηι ΡΥ ΟΒΘΠ 5 

ἀντίσχουσαν. Μα]6 ἴῃ Ῥ]ουβατιθ 
τη55. ἰϑρίτιν ἀντισχοῦσαι. Ωποά 
5] ῬΓΟΡ ΔΤ ΘΙΠιΒ, ΤΟΥ ἀϊ65 ἀϊοο- 
τοῦ νϑίθυβϑ Ὁ} 65 {π|556 απ Ῥγο- 
ΟἿ] ἃ τηδι], 56 οχουιία ρἰγαίῖοα. 
αἀαὰπὶ αἷἰἷτ οἱ γοϑυϊ 5561, 

ἴπη τ Ἰ θυγηθα ἰγαηβ᾽ αίαθ. 6556, 
ἄοπθοο απ θηη, ρἰνα 5 ρον ΜΊπΟθπι 
ΔΙ Ιοβατι6 5108 15... Γαυβτ15. ἴῃ 0515 
ΤΠ ΓΟΥ 115 τη} 5. 1}})65 ΘΟ ἀθυθηίαν. 
ΑἹ Πᾶθο δχρ]οδίῖο Πιἰβίονϊαθ ὁ η- 
τρανὰ οδύ, τη Αὐρο 8, 5ΊΟΥ ΟΠ 61η, 
Μγοθπαβ, δογορίαμη, (δαἀπηθδηι 
ΙΙᾶβαιιθ. γνοϑίμβυϊββϑιπηα8. (ὐδθοῖδθ 
τ 65. ΔΙ᾿ τα αὐπι πὶ ἃ πηὰνὶ ΑὈΓα1556 
οομηβίοι, ἈοβρομαϊΌ 4α] θη (οε|- 
[δι βουϊρίανατῃ ἀντισχοῦσαι Πἰδίο- 
τς ΠῸΠ ΤΘΡΌΡΠαΡ 6 ἀοΟΘν] ὙΘΡ15 
καὶ μέχρι τοῦδε ἔτι ἀνωκισμέ- 
νοι. εἰσί. Δὺ «ποπιοάο ἰδηά6Πὶ 
ἴα 6, 4ποά πτθθ5 νϑίθυοϑ ΠῸΠ 50- 
Τὰ Ἰ᾿α τ πίο ρυΟΟα} ἃ τπᾶτὶ ο0ὴ- 
αἴταθ βιιηΐ, 5οὰ ρύϊδηι ΤΟΥ ἀἸ4 15 
ἀοίατο τηθα!ουγᾶηθαθ ορδηΐ, 60}}1- 
σἃ5 685 ρΥΪὰ5 δα τη γ6 5185 ἔπ] 558 
εὐ ἀδυμιπι, απππὶ ἀἰπ 1θὶ ρϑυηδη- 
βἰββϑϑηΐ, ἴῃ ἰπίθυ σα (θΡΡ 86 {Γ8 η5- 

Ια 5. θ556 Ὁ ροσιιοά δἷκ5 τοὶ. εχ- 
ΘΠ Ρ᾿ππὶ ποίαπὶ οϑυΐ --- καὶ ἐν 
ταῖς ἠπείροις. Αγ σοαϊα5 δἰ πηῖς- 
Ποὺ πη ἰτουαίτι5 δι ΠΤ αἵ τε 
Κορινϑίων νῆες καὶ ̓ Δμπρακιω- 
τῶν καὶ “ευκαδίων. -- ἔφε- 
ρον᾽ ἀντὶ τοῦ ἐλήστευον, 
Θ6Π0]., αὸ βᾶθρε ἄγειν καὶ φέ- 
ρειν. Δὰά ἴιοὺ νϑυθιιηι δ 66 πῃ γ6- 
Ροίθηάτι5 ποπλϊ πα ινιιβ. οὗ λῃσταί 
γ6} οἵ λῃστεύοντες ΟΧ ΠΟΙΊΪΠΘ 
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2, 9 ᾽ὔ Ἵὕ, 

ὅσοι ὄντες οὐ ϑαλάσσιοι κάτω ᾧκουν ") 
» , 9 , ΄ 

τοῦδε ἔτι ἀνῳκισμένοι εἰσίν. 

καὶ μέχρι 

τῶν νῃησιώτῶν 

κατάστασις. 
ὃ. Καὶ οὐχ ἧσσον λῃσταὶ ἦσαν οἵ νησιῶται, 

Καρές τὲ ὄντες καὶ «Ῥοίνικες᾽" 

πλείστας τῶν νήσων ὥκησαν. 

οὗτοι γὰρ δὴ τὰς 
μαρτύριον δέ" “4ήλου 

γὰρ καϑαιρομένης ὑπὸ ᾿Αϑηναίων ἐν τῷδε τῷ 

πολέμῳ, χαὶ τῶν ϑηκῶν ἀναιρεϑεισῶν, ὅσαι ἦσαν 

τῶν τεϑνεώτων ἐν τῇ νήσῳ; ὑπὲρ ἥμισυ Κᾶρες 

ἐφάνησαν, γνωσϑέντες τῇ τὲ σχευῇ τῶν ὅπλων ξυν- 

ὅδρ. δ. ὦὥκησαν. ᾧκισαν αι. οἱ Ραποὶ 4} τη55.; αποᾶ ρμ]ὰ- 
ὁθΡ8. Ροϊοδὺ ῬΡΟΡίον ὃ. 9 οἱ ὁαρ. 4 οἰκιστὴς --- ἐγένετο, ΥἹΑ. ἴδηι! 
Π1ν. ϑὅιμ. οὐἵυ. ΠΙῚΡ, 10, 

λῃστείαν. -- ὅσοι ὄντες οὐ 
ϑαλάσσιονι κάτω ὥκουν, 
αὐϊοπηαπθ, ἀπῆν 15 ΓΘ θῈ5 
τηδυϊοϊηΐβ ρου πῸπ 4ἃ- 
τοηί, ἰάθη ἃὰ τηᾶγ8 Πα ὶ- 
ταρθαηῖ. Ρρηάθηῦ παροὺ αποαῖιθ 
εχ ἔφερον. .,Οὔἵ. αν, 8. ὅ1, 12 
δᾶπ, ὅ."" ΚΆΓΕΟ. ϑαλάσσιοι 
Ξ-- χρώμενοι ϑαλάσσῃ ὁ. ὃ οχιν. 
Οὐ, ΒΙοοπιῖ. εἱ 142, 1, Οομίνὰ 
παραϑαλάσσιοι Ὁ: 5 βὰπί κάτω 
οἰκοῦντες. κάτω 0 1 120 οἱ 
586Ρ6. - ἀνῳκισμένοι εἰσίν. 
οἷν 6. ἄνω οἰκοῦσι, Ἰοοα ἢ 6- 
ἀττοννᾷ πο ᾿π  ο}πη1. Βο 5 ]ς, 
ταὰθ ἄνω ὠκισμέναι. ϑδῖπε 
ὁδιδβα. ΕΟ, Ῥ βροΧὶν ἬρργοΙι. δὰ 
".1. ἀνῳκισμένος --- ἄνω οἰκῶν. 
ϑυϊάδδ: ἀνῳκισμένος, ἐν τοῖς 
ἀνωτάτω γενηϑείς, ἢ ἄνω ὦν, 
αὶ ἔονι.16 5. ἄνω οἰκῶν.““ΘΟΤΤΙ.. 
Ησμπο Βαΐαδ νΘΡΡῚ ἀδιμτι ΠυλΟ ΡΙὰ- 
ΥἿΡθ5. {Ππιβιγαίαιηι νὰ ἴῃ ΚΘ ΘΡΙΙ, 
ΤΠ65. δὰ, τϑο, δῖ. ἀνοικίζεσϑαι, 
ΘΠ γτᾶτὸ ἴῃ ΤΘΟΙΪΟΠ ΘΙ ἃ 
ἸΑΥΪ γΘτη Οὐ 8 π, 1 ὅ8, Οὐ ὙΙΠ 
31, Οδίθυ απ ἀνῳκισμέναι, ῬΘΟΘΡΙι 
ΟΙα55. ϑεὰ οἵ ἀάπ. δἀ ἕχαστοι 
οἱ ῬΟΡρθηὰθ ΠΑ ΒΟ ΟΠ ΠῚ δὐϊδ 
ΡΥΟρίον ἰπίθυροβῖα ἔφερον. 
ἐρσσας ΘΟΙΟΟαΥνῚ [Δ 1} 6 Ροιυΐθδ6, 

ἂν. 8. 8.1. Κἄῤες. 8) 8 
Οαυῖθ5. ἰπ5 5 οὐ ἰδ 551 Π1Ὸ 
ΟἸϊπὶ ῬυοΟραραυΒ νἱ ἃ, βαρτνα ὁ. 4. 
ΡΙα55. Ηΐβιί, ἄταθο. δῃΐ, Ρ. 181 54. 
Ὁ ομο!α, Ηϊβι. ΒΕ}. Ῥτοῖ. Ρ. 172 

54. ΝΙορ. ΗΪϊβυ. δην. 1 ρ. 108 εἰ 
οὔά, Α Ῥπορῃϊοῖριι5 ΤΠαβυιὴ (οἵ, 
Ἠοτοᾶ, 144; ΥἹ 47) οἱ .31185 
ἴπ5}185 αναθοὰβ. δἰ πα ΟὈ565- 
588. 6556. ΠΟΥΪΙΏΙΒ. τ᾿ ΡΙα55. 1 
ἃ. »..99 54ᾳ4ᾳ. Νίον. 1. ἃ. Ρ. 264. 
αν. Πῖϑι. στο}. ᾿ 564. -- 
μαρτύριον δέ. Οἵ δάῃ. κα 
12..6. Τὰ ἀ6΄ 9610 Ἰυδίτηία 
νἱᾶ, ΠΙ 104. --ϑῆκαι βαπι 0 π- 
ἀἸϊτονῖα, ΒΘΡα]ούα, Οἱ. ἢ 52. 
ΠΙ 104. -- ὑπὲρ ἥμισυ. ϑῖὸ 
ἰτουπὶ βῖπθ ἀὐίοαϊο ΝΠ 08 εἱ 
Χοη, ΑμαΡ. ΥΙ2, 10, αἱ νυ]δὸ 
ὑπερήμισυ, 568 ἴῃ Ναὶ. Βερᾶτὰ- 
τ, ΟἿ, 10᾽ Κύπποι δᾶπ. Υ 10, 
8. οὐ Κυιοσ, αν, 8. ὅ0, 3 δάῃ. 16, 
Ναπιονο5 νΘΥ ΒΟΥ ΠῚ ἡ ἐρ... ἐφά- 
νησαν νἱϊαροτναῦ ΟΠ], ΤΒ 6. 1Χ 
ἈΝ δ..-- γνωσϑέντες. ὐἰξυν- 
τεϑαμμένῃ, ασπῖοῖ πα ῦῖύα 
8 τ ΟΥ ἢ ΠῚ 5: ανπιαία τ, 
ααὔΐρρθ 46 οὕτη ἰ18 56- 
ῬαΠα οβϑοί, (Ράμο ἰοὺ ἰὰ- 
6 Κυιθρ.. δύπα, Πἰδέ. ΠΕΡ. 207.) 
(80 ὟΝ Ῥἰθαῖβ σκευὴ τῶν 
ὅπλων, ΡΙοραηηατιθ. (αι 1 94) 
ΘππρΠ οἶτον σχευνη αἰοῖθσιν, εἰϑβὶ 
Ἰᾶθο νοχ 01 ὁ α] {πὴ 5. 65- 
οὐ τας ; {{ ἸΒὲ 180) Βα] Ποδι, 
πᾶν ὅπλων καὶ τῶν περὶ τὸ 
ἐν: σκευῶν σου αηοῖν ΤΠ, 

Ὅ6 τ πᾶθο αἀποίαί 6110]. 
Ὁ Κᾶρες πρῶτον εὗρον τοὺς ὀμ- 
φαλοὺς (τὰ ὄχανα ἀθθοραῦ ἀἰ- 
οὐξδι ὧΐ Πδοῦ. Ἵ 171 δὲ Τὶ 
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τεϑαμμένῃ καὶ τῷ τρόπῳ ᾧ νῦν ἔτι ϑάπτουσιν. 
χαταστάντος δὲ τοῦ Μίνω ναυτικοῦ, πλωιμώτερα μετὰ τὸν Μί- 
ΣΦ, ὉΠ ΤΊΝΙ Ἢ, ἢ δ νῶν αὐξάνε- 
ἐγένετο παρ ἀλληλους οἷ γὰρ ἐκ τῶν νήσων ται ἡ ἐπιμι- 

» ΕΣ ΄ ΩΣ 3 

κακοὔργοι ἀνέστησαν ὑπ᾽ αὐτοῦ, ὅτεπερ χαὶ τὰς δύραια ΠΕ τες 
᾿ στον μ ρον ἕπι 

πολλὰς αὐτῶν κατῴκιζεν᾽ καὶ οἵ παρὰ ϑάλασσαν Τροίαν στρα 
τεύουσιν. ἄνϑρωποι μᾶλλον ἤδη τὴν χτῆσιν τῶν χρημάτων 

ποιούμενοι βεβαιότερον ὥκουν, καί τινὲς χαὶ τείχη 
περιεβάλλοντο ὡς πλουσιώτεροι ἑαυτῶν γιγνόμενοι. 
ἐφιέμενοι γὰρ τῶν χερδῶν οἵ τὲ ἥσσους ὑπέμενον 

τὴν τῶν χρεισσόνων ϑουλείαν, οἵ τε δυνατώτεροι 
περιουσίας ἔχοντες προσεποιοῦντο ὑπηκόους τὰς 

ξυντεϑαμμένῃ. ΟΙ. νη. δὲ 411 ποόηηῖ}}} ξυντεϑαμμένοι, 4ποα 
ἴάθο γοϊϊοῖυ Ὁ1α., «αὐἴα π0. ἀϊοαίαν ξυνϑάπτεται ὁ νεχρὸς τῇ σκευῇ, 

Σ δλρι5 ἃ 

588 τῷ νεχρῷ ἡ σκευή,, εἰδὶ 14 π0}}15 ρᾶγιπι οουίαπι νἱ ἀθίαν, 
18 16} οἰΐαιη Κυιιθρ, 1. ἃ. 

 Έ5561.. ϑίναθ. ΧΙΝ ρ. 601. 
δγπ, δἀ Π. ὙΠ 192) “καὶ 
τοὺς λόφους. τοῖς οὖν ἀπο- 
ϑνήσκουσι συνέϑαπτον ἄσπι- 
δίσκιον μικρὸν καὶ λόφον, ση- 
μεῖον τῆς εὑρέσεως, καὶ ἕκ 
τούτου ἐγνωρίξοντο οἵ Κᾶρες" 
οἵ δὲ Φοίνικες ἐκ τοῦ τρόπου 
τῆς ταφῆς" τῶν ἄλλων “γὰρ 
ἐπ᾽ ἀνατολὰς ποιούντων ὁρᾶν 
τοὺς νεκροὺς οἵ Φοίνικες ἐξε- 
πίτηδες ἐπὶ δύσιν.““ ῬΙΙοοηΐοε5 
ἰδ] 6η 60, 4ποά 8610]. αἴονι, αἰ- 
ΒΠΟ50] Ροιυΐθοο μαι ἔδοι!ο νι θη- 
(αν, 4ΠΠῚ ΘΟΤΠῚ ρΡΓΟΡΥΪΠΠῚ ΠῚ 
οβϑϑί βρθοίδῃηίθβ οοοϊ θη έτη τποὺ- 
(05 ΒΡ ᾽ν, 564. ἰάθῃι π|05 56- 
ΡῬαϊαγαθ δἰϊατη ἀρ ΑἸ Θμ θη 565 
ΔΙ οβαιθ 6β5οῖ., Οἵ. Δ 6}. αν, Ηϊβι. 
Ὗ 14. ΡΙυΐ. 8501. 10, ΜΟΙ. ον. 
Πρ. 401. δίθυιπι εἰϊᾶτη ἃἀ8 

Ξ0Π0]. ϑβοιίο ἢο- 
γοἀοίπμη Αἰἰαία ποσαῦ πὸ ρονιὶ- 
πθΡ6 (διηρ. Ῥ. 10 54., 56 ῃ.θῃ {18} 
Ῥαΐαπ5 πᾶ πῸ 6556, (δ γ65. ἈρΉΪΟ5 
1Π8 1ρβἃ τὸ ἔαϊββθ, αποὰ ἀυηηὰ ἴῃ 
ΒΘΡΌΪΟΥΪ5. ΘΟΡΙΠ ΤΘρΡΟΡία οββθηίς 
ατάροοβ δῃΐπὶ ΠΟῸῚ {τι||556. 50 1105 
τη ογίαἶβ. ἃὐ πη Δα ΠΪΘΘγΘ. 

8. 2. καταστάντος δέ. 

για. 

ἈΠ δαϊύ βουϊρίον δὰ δὰ, αἴ1ἃ8 080. 4, 
ΘΧΡΟΠΘΡΕ. ὁοθροῦδί. οἵ ἐκ 
τῶν νήσων πακοῦργοι 
ἀνέστησαν ὑπ᾽ αὐτοῦ. θὲ 
Ρῖδερ. ἐκ νά. Μαι, αν. 8. ὅ90, 
ὅτ. Βυζξίτης 8.. 151. 1 8.: ΟΕ 6:18; 
1} ΠΕ 5 Ὲ 19. 95. Π 99. Θ9 6 ΕΥ 
8. ἅ]., 46 νν, ἀναστῆναι ὑπό 
τινος δ. αν, 8.495, 2. Βαυίίηι, 
8. 147 ἴὰ ὑπό. ΟἿ 111. ΥἹ 2. 4, 
εἰ ἐσπίπτειν 181, 2, κακοπα- 
ϑεῖν 122, 8. Κακοῦργοι 5πη: 
Ρ᾽ναύδ 6. 

ἃ. 8. τὴν κτῆσιν... ποιού- 
μενοι. ϑῖο ᾿τθυπηι ο, 18. Οὗ, δάῃ. 
θ8, 2. Εὐαπὶ ΠπΠοο δπιιηοἰδίιη} ΟΠ} 
καταστάντος δὲ τοῦ Μίνω ναυτι- 
κοῦ ΘΟΠΔΘΓΘΙ 6 ̓ΠΙΘΓΡΌΠΟΙΪΟΠ6 ρυῖ- 
Π1ι15 ἰπαϊοανὶν ΟἸα 556}. --- σὲ ἔχη 
περιεβάλλοντο, ῬΓΟΡΓ. Π10 6- 
αἶᾶ 510 1 οἴ οα πὶ ἃ "84. Ταμῃ 
ἀδ νν. πλουσιώτεροι ἑαυτῶν νὶά, 
Μαί. αν. 8. 452. Βαῦίπι. 8. 1892 
αᾶη. 28. Μορυ 15 ἐφιέμενοι... 
πόλεις ἜΧΡΙΠΙοαίαν τηαχΊ 8, ον 
βεβαιότερον ς ᾧκουν. --- προσε- 
ποιοῦντο. 50 δἀϊπη 8 6- 

"απί, ΟΥ 11 88. 88. ἃ]. ἐς τὴν 
ξυμμαχίαν προσεποιήσαντο Π 
80. 
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ἐλάσσους πόλεις. 

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟῪ ΞΥΓΓΡΑΦῊΗΣ Δ, 8᾽. 

ἤδη ὄντες ὕστερον χρόνῳ ἐπὶ Τροίαν ἐστράτευσαν. 

9. ̓ ἡγαμέμνων τέ μοι δοκεῖ τῶν τότε δυνάμει 

προὔχων, χαὶ οὐ τοσοῦτον τοῖς Τυνδάρεω ὅρκοις 

ἐπὶ Τροίαν χατειλημμένους τοὺς Ἑλένης μνηστῆρας ἄγων, τὸν 
ἐποιήσαντο. 

στόλον ἀγεῖραι. λέγουσι δὲ καὶ οἱ τὰ σαφέστατα 
1]Πελοποννησίων μνήι ιῃ παρὰ τῶν πρότερον δε- 
δεγμένοι ΠΠέλοπά τὲ πρῶτον πλήϑει χρημάτων, 
ἃ ἤλϑεν ἐκ τῆς ᾿Ισίας ἔχὼῶν ἐς ἀνθρώπους ἀπό- 

ρους. 

8, 4, καὶ ἐν τούτῳ τῷ 
τρόπωμᾶλλον.. ὄντες, 4ππὸὴὶ 
ἵπ ἤοσ ΡΟΙΙ5 βύαίι 6556}}0 
1 ὑδγ αἢ ΡΥ ΒΟ, 1110} τ δι 
4πιπη} ᾿ὰ ἢ} ΤΟ Ρ] ΘΙ ΟΥ̓ 65. οϑβϑηΐ, οἱ 
πᾶν! οαιοηΐ, αἰιὰπὶ ΤῊ οἷ ἃ ἢ ΟΥ̓ Ἠὶ 
ΓΟ ΡΟΥΘ ᾿ἰηναά θη ἀανατ ἰθὺ- 
γΆΥα ἢ απ ἔπϊθ556 88- 
Ππϑιϊπ5. τη ϑυϊ εἰν Ενασηη, Ρ. 1011, 
τη ΟἿ 5 Βυμἀθνθηΐ, Οἱ. ὁ. ὃ ὁχὼ, 
ἀλλὰ καὶ ταύτην τὴν στρα- 
τείαν ϑαλάσσῃ ἤδη πλείω χρώ- 
μένοι ξυνῆλϑον, αι ατιᾶο γουθὰ 
᾿ῖο γθάϊταν. [)6 μάλλον οἵ. ἀάῃ. 
δὰ 8; 2. -- ὕστερον χρόνῳ. 
ΑἸΙΡῚ χρόνῳ ὕστερον, αι164. 100. 
Πὲ χρόνῳ νἱά. Κυπορ, αν, 8. 48, 
2 αἄη.80. ἡ παηο ἴογο τ ἀτή τητος 
ἰδηπτη ἔπϊ58ὸ. Τπον ἀ1165 βίαλαδί, 
ἀ6 60 οὖ, νὶ 112. αποῖς. ΠΙβι. ἀηι. 
ΠῚ ρ. 197. Το. Βιδηα 5. ,γάθ. τοτὰ- 
Ρούη ὐδθοονιηλ ΔΠ116 5 51010-- 
υαππη ΤΑΙ ΟΠ] 15“ ρ. 24, ΠΙαμη οχ- 
Ριισηδίι) 6588 11885,.8582, διυὶ 
[184,88 ἃ. (ιν, ροβίθα οθηβιῖι 
ἘΠ ΠΗ πῆτε 

Θᾶρ...9. 39. Ὁ δυνάμει.. 
ἄγων. {5᾽ ται Πα θὸ 50 ἀἸοογοη: 
ἀν, οὐ τοσοῦτον --- ἄ ον, ὅσον 

τῶν τότε δυνάμει προύχων" Ἅπ110 
ΡΥΟΡυῖο 18 ὅσον -- προὔχων 
Ροβὶ οὐ τοσοῦτον ἄθητιο οοθὶ- 
ἰα πὰ δυιης, Θ᾽ μλ Πτον καὶ οὐ τὸ 
πλεῖον ροδίροβίία βίην 1.74, 1) 
γ6 νἱ(. [Π50 1014. Πἰδιὺ, θ6}}. Τι οὶ, Ῥ. 
1 544. οὐ ἀὸ ᾿πυοὶ ναπᾶο, ἀκ ἃ 
Τγηάανοο ρυοοὶ ΠοΙδθηαο οὐδύντοι 
(κατειλημμένοι, οἵ. ΤΥ 86) 6550 
ἀϊοσαμίιν, Αρο]οά, 11 10, 9. 

δύναμιν περιποιησάμενον τὴν ἐπωνυμίαν 

ΡῬαιβ. ΠῚ 20, 9. 4]. ατοί. Ηϊβ 1 
Ῥ- 992. 

8. 2, οὗ τὰ σαφέστατα 
Πελοποννησίων... δεδεγ- 
μένοι, αἰ τ 65 θυ 5511 ἃ 5 
5. ἸὩ ΧΙ 6. ρου βρίοπἃ5Β. (6 Χ 
6085) ΡΘΙΟΡΟΠ ἢ ΘΒ] ΟΡ 
τη θη οὐΐὰ 6 νὰ ἀἰνἃ8 ἃ πα ϊο- 
εἰ θα 5 ἀοοο ρον πί. Νβὸ ἀδ ὑνὰ- 
Ἰθοιίΐοπθ, ποὺ 46 ὑὐδηβηγπ τ] 0} 8 
γοῦθονη οοοὶιαη τ 6556. οὐ- 
ΘηΟΒοῖαν ΟΧ Πὶ8 πε] ΟΠ ]}Ρ118, 
Ῥίοη. Ἀ88. Ῥ. 8 φασὶ δὲ οἵ τὰ 
σαφέστατα Σαβίνων εἰδότες οἱ 
Ῥίον. ΗΔ]. πῦρ. ἤουη. Ῥ. 888 ὡς 
οἵ τὰ Ῥωμαίων σαφέστατα 
ἐξητακότες γράφονσι. (ὑδίογιιπη 
ν᾽ 65 ΤΙον αἰ δι θη ον ἃ πιαῖο- 
γα. Εἰ αὐ θη, 5οὰ δημ] ἀ6- 
Ἰθούαπι. του 00 1040 Ῥοβίθυβ 
τα] αν πὶ Πα οο. ---Πελοπα. 
ε. ποὺ ππης οΟη 11} Ὠλλ}|ὶ Ρ05- 
διηΐ, σοὶ ιν Τ]ῖνην}} 1. ἀ. Ρ. 78 
864. ΝΙ6. ΠΙβί. δὺς 1 Ρ. 2580 οἱ 
δουρί. πῃ. Τρ. 870. [ΙΝΟΕ|06}}. 
ΠΙβε. πηΐν. ΤΡ. 898. Ῥαμοῖς, Ηϊϑίύ, 
πὶ. Π| ν. 140 5α4ᾳ. ὅτι, Ηϊϑ0. 
αν. ΤΡ. ΤΊ 58ᾳ. -- πλ:ήϑει 
χρημάτων. ΔΔάνονβαίαν ΤΠυ- 
ογάϊαϊ αποάἀατηπιοῦο ΡΠ αἰανο τι5. 
ΤΊ|165. ον ὃ, 564. Ἴδη α}} ὁονίθ, ααὶ 
5016. ραᾳίον ΡοΙορὶβ νοοδυ, ἀϊν τοῖα 
ἴῃ Ῥυον ον} οοπβιιοι ἀπ Θ.ὴ ἐν νὰ 
νϑηουιαῦ. ΟΓ, ΒΙοομ, --- ἃ ἢ λ- 
δεν... ἔχων. ϑΙμΜΠ Ποὺ Ὑὴ: 
οαϊα νοῦ τορουϊαππιν ὙΠ] 8,89. 
ΟἿ ἌΝ ον. αὐ Ἰ)θηλοβ.}}. ὁ. ΑΥἸβίοου, 
8.178. )ε ἐς οἵ, ἀάη, αἱ 187. 
-- τὴν ἐπωνυμίαν τῆς χώ- 

[ὦ »ὝἭ ’ -»Ἢ 

καὶ ἐν τουτῳ τῷ τροπῷ μᾶλλον 4 

1 
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τῆς χῶρας ἐπηλύτην ὄντα ὅμως σχεῖν. καὶ ὕστε- 

οον τοῖς ἐκγόνοις. ἔτι μείζω ξυνενεχϑῆναι. Εὐ- 
ρυσϑέως μὲν ἐν τῇ ᾿ἡττικῇ ὑπὸ Ἡρακλειδῶν ἀπο- 
Δγανόντος. ᾿ἡτρέως δὲ μητρὸς ἀδελφοῦ ὄντος 
αὐτῷ, καὶ ἐπιτρέψαντος Εὐρυσϑέως, ὅτ᾽ ἐστράτευε, 

᾿ Ε ᾿ ᾿ ᾿ τ 3 πῆς 
Μυκήνας τε καὶ τὴν ἀρχὴν κατὰ τὸ οἰχεῖον ᾿ἡτρεῖ 

’ 9 Ἂ ᾿ ΄ ᾿ ᾿ 

τυγχάνειν δὲ αὐτὸν φεύγοντα τὸν πατέρα διὰ τὸν 
Χρυσίππου ϑαάνατον᾽" 

αρ. 9. 8. 2. 

ς δ 2 ’ 
χαὶ ὡς οὐκέτι ἀνεχώρησεν 

μείζω οὐ. (455. Ατιρ, ΟἹ, οὐ 411} ἢ ΟΉΠ1]}1} Π155. 
Ο πο ἱπάποιο Δη Δ ΟΙ α 0 αι} }551ΠΠ11Π1Ὶ ΟΥ̓ΤΓΠΡ, 

ρας... σχεῖν, ῬΥΟΡΥ, ἀδη οὐ Ϊ- 
παϊϊοηθ γοοϊοπΐβ 60Π56- 
Οα {π|πὶ 6556. ἰ. 6. ΟὈ ΤΙ πτι1 556 
πη ΠΟΠΟΥΘΠΙ, τπὖ τορῖο 
ΟΦ ΟΠ Θἢ -ἃ 586 δοοίϊρεοιεί. 
- ᾿ἐπηλύτης, αὸ τιϑιατῖτι5. οϑὶ 
ἔπηλυς. ρορίϊοιιπη γορδ)]Π 1" 
γα] ΑΡΌΘ]1αὐ Μδνοθ!]η. 8. 582 ; τιϑὶ 
510 60 ΡΥϑδϑίου ΤὨιϊον ἀἸά 6πὶ Ρτο- 
οΟρὶι5, ΑρδιΠἶαβ (Ηἰβδί. 1 ὅ. ΠΠ 
14), Το Ὥϊδο., Ρμ]οβίν, ΡεΙο- 
ῬΟΙ ΕΒ ΕΠ, 4τιὰ8 6χ ΡΘΙορο ἴηνο- 
Πἶ556. ΠΟΙΊΘΙ ἴδεν, ἃ ῬΟΘιΪβ ποη- 
Π1}}}5. ΑΡίδπὶ (οἴ. Ηδγη. δὰ 1]. υ.Ψ 
ΙΝ ν. 85), ἃὴ Ἠουῆθῦο οδἰϊδηη 
ΑΥΡῸΒ (οἴ. 516})61. Ἠδ!]θη. ρ. 222) 
ΔΡΡΘΙΙαυϊ οοηβίαι, --α ξυνενε- 
χϑηῆν αι, 4ποα Ρ] μα τ δϑία ο- 
οἰἀϊ556, πἴῖοὸ {ὐδιδὶῦ ἴῃ νἱηὶ 
γουθουα οι ϊρῖ556, οὔνο- 
ηἾἶ556. Οἷ. Κυιθσ, Νοὸὴ οτο- 
αἴγηιι5. ΘηΪη] ΘΗ 16 γΘΡθίθη πὴ 
6556 γοιηθίπι χρήματα, απο ἰἰ 
νἱά θην ἔδοῖββθ, 405 6χ ΤΠιὸγ- 
αἴ1ά6 αἴϊουγο συμφέρειν χρήματα 
ῬΓῸ ὁππλπ αν 8 ρΡδοπηΐα πὴ αἵς- 
Πνπηδὺ ΒΊΘΡ]Ν. ἴῃ ΤΠη65. ν. σνυμω- 
φέρω. ---:ἐν τῇ ᾿Δττιπῇ. ΤΠ 
Αὐοαθ ποπθὴ (4 ποὰ οεΐδτη Αὐϊδυϊά. 
Ῥδηϑίι. ΤΡ. 116 ἴΐ: Ὦδο Ὑὸ 
ΘΟ ΠῚ ΘΙ ΟΥ̓ ἃ 1) νἱάοίθν ἀοοορίββο; 
5] το ἡ Βοϊνοη 5. ΓΠΡ 65. ΓΘΠῚ 
ΘΝ Θηἶδ56. ΤΠ ΡΟ ΟΟΉΒΘηΒ1ι ΠΑΡ ἢ 
ΔΠῚ ΠΣΒΗΝ ἘΠ: γιὰ. ΕἸΠ51. δὰ 
αν, Ηρνδοὶ, ν, 800. ΠΙᾺ διιίθηι 
δούαϊο Ἰπ6Ε δ πε, 586 Ῥδγ5 ἔπ ΑΥ- 
τἰοᾷθ. --- ὑπὸ Ἡρακλειδῶν 
ἀποθανόντος. ΑΌΉΨΙΠΟ, Που- 

Οα}15. ΠΠΙο. ΕΛ 5 Πα ΟΔΘΒτ 1 
6556. αἀἰοππί Πιοά. ΤΥ δζ οἱ Αρο!]- 
Ἰοά. Π| 8, 1, τ] νἱά. ἰπίοῦρυ. ΑὉ 
Τοῖδο 1ὰ [δοίατη 6556 ὑνδα πη Ρατι5. 
Ι44, 4 εἰ ϑ.8". 1. ὙΠ ρ. 871 
(679). ὑαρίπιη Ἐπ ϑιΠθυη 6556 
840 Τοϊδο ᾿ὰπυ]ρ᾽θ5 ἴθ Ηθυδοὶ. 
οὐ Ιβοον, Ρᾶπορ', πἰβδὶ α«ποα᾿ ᾿ἴὸ 
Τοϊδπτη ΠΟ ΠΟΙΠΪΠηδί, ὁ, 1ὅ 8. 89 
αἰ ῆντηδηι, οὐἶτι5 ἀἰ556 η 5115 ΘΔ τι58 ΠῚ 
ΘΧρΡΙϊοαὶ Ρἤμπρκ, δα Ἐπν, Ηθυδο], 
Ρ- 8. Οὗ ΜΈ. Ἠον. Ι». ὅ4 54. 
τες ̓ ἀτρέως δέ --. ΟὉποϊΠΠΙΟΥ 
ΟΥ̓ΔΙΪΟ 6586, 5] Του αἰαὶ ΡΙδου5- 
56 βίο ΟΡ Π6 ΓΘ: ᾿Δτρέως δέ, ἅτε 
μητρὸς ἀδελφοῦ ὄντος αὐτῷ, 
ἐπιτραπέντος Μυκήνας τε καὶ 
τὴν ἀρχήν. Εν 506 τηδίου, 
ΒΟΤΟΥ ΑΥὐνοῖ, ἃ 560]. ᾿Αϑιγἀαπιία, 
40 ΑΡΟΙΙοά. ΠΕ 4, δ ΝΙοΙρΡΡ6 πο- 
τηϊη δ ίπ), οἰ ἀθηγατιθ οιϊα πὶ αἰϊα πὸ- 
τηϊπἃ πϑηδρῖες γιά, Ηδθγη. δὰ 
ἌΡΟΙοά. 1. ἃ. εὐ. δὰ 1. ΕἾ Ρ- 
680. -- Κατὰ τὸ οἰκεῖον νᾶ. 
ἰθμΕΡ ΟΡ θ᾽ ἢ 6 6658 1084 1} 6 Τὴ, 
σὲ, κατὰ τὸ ξυγγενές 0. 8. -- 
διὰ τὸν Χρυσίππον ϑά- 
νατον. ΟΠ βίρραση. ἃ" Αἰγθοὸ 
οἰπιβαῖι ἔναινο Τηγοβίο, αἴι05. τηᾶ- 
ον ΗΙρροάκτιηΐα ἴῃ ρυὶνὶριπηι Ρὸ- 
ἰορὶ ὀδυιββίπητιπη ἱποϊ αν βδοῖ, ἴπ- 
του θοίιηι 6586 ἄοοοὶ ΠΟΙ δηΐοιιβ 
ἀρτα, 5001. Πα. 11. β΄ ν. 108. 
ἈΠῚ ρᾶι]ο αἰϊαὰ ἀθ πᾶὸ ποθ πᾶν- 
γδηΐ, Μά, 5166}. δὰ δ] θη, Ρ. 
288, -- οὐκέτι. Πδονοαβ ἴου- 
5᾽ 18} ἴῃ ᾿ἰιδο Ρανῖο αἰ, οὐ Καπορον 
οἸΐπι ρνὸ οὐκέτι ἀνεχώρησεν ὁοι:- 
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Εὐρυσϑεύς, βουλομένων καὶ τῶν Μυκηναίων φό- 
βῳ τῶν Ἡρακλειδῶν, καὶ ἅμα δυνατὸν δοκοῦντα 
εἶναι. καὶ τὸ πλῆϑος τεϑεραπευκότα, τῶν Μῆυκη- 
ναίων τε καὶ ὅσων Ηὐφυσϑεὺς ἤρχε τὴν βασιλείαν 
᾿ἀτρέα παραλαβεῖν, καὶ τῶν Περσειδῶν τοὺς Πε- 
λοπίδας μείζους καταστῆναι. ἅ μοι δοκεῖ ᾽4γα- 

«έωνων παραλαβών, καὶ ναυτικ) [τὲ] ἅμα ἐπὶ 
πλέον τῶν ἄλλων ἰσχύσας, τὴν στρατείαν οὐ χά- 
ριτι τὸ πλεῖον ἢ φόβῳ ξυναγαγὼν ποιήσασϑαι. 
φαίνεται γὰρ ναυσί τε πλείσταις αὐτὸς ἀφικόμε- 
νος, καὶ ᾿ρχάσι προσπαρασχών, ὡς Ὅμηρος τοῦτο 

δεδήλωκεν, εἴ τῳ ἵχανὸς τεκμηριῶσαι, καὶ ἐν τοῦ 
σκήπτρου ἅμα τῇ παραδόσει εἴρηκεν αὐτὸν 

δ, 8. καὶ ναυτικῷ τε, τὲ ἀροϑύ ἃ βθρ, [Ι͂ἃἀθπὶ ὩῸΠ τη8 16 ἴῃ 
δέ δα! γὲ ταπίοθίαν, τέ ΡΓῸ 60 πιαϊαῖν 6 ά ον, Ὧ)6 Δα 5 Ῥανο! 5 καὶ 
-- τέ αἰαᾳ 8 δὐΐδτῃ νἱ ἃ. ἃ ΠΟὈΪ5 ἴῃ τηδὶ, αι, οΟ]]θοία. Εἰχ ΘΧ θη 0115 ΤΙ ὰ- 
οΥ ἀἸ 4615 Αἰ δῷ Βρθοϊοβιββίπηα δπὰπηὶ ὙἹ 44, 108. ὙΠ 18. ΥἼΠῚΙ 08. 
10. Οὐ, Μαιί. αν. ὃ. 620, ρ. 1604. εὐ ϑδαιρρ. ἘΕρὶϑβί. οὐἷτ, δᾶ, θίγῃ, 
Ρ. 86 54. 

στρατείαν. ῬτοΟ ἰοῦ οὐ ἷς δὲ 1101] ποὸπ τὰρο ἀρὰ Τῆπο,, πθὶ 
ΘΧΡΘα ΟΠ Ἶ5. θ6ΠΠ16α 6 ΠΟΙ ΓΘΑ ΙΡΙ τα, ἴῃ Τη55. ἃπ| ΟἸ] ΠἾΠ 115 δαὶ ΡΠαν πη 15 
στρατιάν ἰοσίιν. Οἷ, (0611. Ηϊς φαϊάθπι στρατιάν ΘΧΘΓοὶ ΠῚ 
Ἰῃ θυ Ῥ οίαιιι5. πη Χο υ5. οαπὶ ξυναγαγών, 56ἃ πηῖππ8. Ὀ6π6. Οἱ, βἰΐδηι 
ΒΌΠΟΘμα, δὰ ΡΙαΐ, ΟἸθοπι. ὁ, 2. ΑΡρια ΑΥΙΒ ΟΡ ΔΘ πη στρατιάν εἰϊατῃ 
ἂθ οχροαϊίίομα ἰθοὶ οἱ Ῥμοιὶ (65. πη πο οἱ ἱρβίαβ Ροθίαθ ΘΧΘΙΏΡ 5 
οου 5 ἀδπιοηβίγαῦ 5.181}0. δα ῬΙαι, ῬΠαβάν, ρ. 260 Β οἱ Κυπερ. διαά. 
ἰδὲ, Πρ. 309. ὅ56ᾳ 46 ργοβᾶθ οὔγδιϊοηΐβ Βου]ρύου 5. ἀπο πηι ἰάθη 

ἰθοῖ! οὐκ ἐπανεχώρησεν, νυϊ- τις μᾶλλον. Οἵ, Κυπορ, οἱ δὰ 
Θαύαπι ἰατηθῃ ἀθίεπαϊ νου]5 91, 18, ὅ. 
8 5ἰρηϊῆοανιί. ΟΥἉ, 148, 4, -- 8. 4. τὐφονθ πλείσταις. 
βουλομένων ---.πκαὶ... δο- Οδπίαα, Ὑἱά, 11, β΄ ν. ὅ76. -- 
κοῦντα. Οἴἁ, αάη.16ὅ,1. -’Π]ερ- Ἄἀρκάσι απ ἢ ΕΝ 
σειδῶν. Ἐπ 5ιΠθῖ5 δυΐπι ἢΠὰ5 Ψιὰ, 11. β΄, 612--Ε14. Ἐπῖδ558 
Ῥρδησ ον ῬΘΙΒοΙ Π8ΡῸΒ ἔθυθαν ἤπι- πᾶνοβ βεχδρίηια αἰοιιμίιν ἴδιά. 
1656. Οὗ. Αρο]!οά. Π 4, ὅ, οὐ ἀα ν. 610. -- εἴ τῷ ἱκανὸς 
ΟΠ Τ6 ΜΈΒΙΠ]ον. ον. ΓΡ. ὅ1. τεπμμηριῶσαι. Ποιηοιὶ φηΐηὶ 
σῇ 9 ὐ χάριτι τὸ {465 οὐ δποιουϊίαβ ἃ Τηπο. ἰπ γὸ- 

πλεῖον ἢ φόβῳ. ΟΒΙοααἴταῦ. θ15 Πἰϑίουῖοῖβ πο. παρ ηᾶ ἰπαϊοὰ- 
Το, 18. Ηοιηονο, απ ανάθοοβ Βαϊ, Οὗ 1 10. 1Π 41. Ὁ; 
χάριν ᾿ἀτρείδησι φέροντας ἃἀΔ 06 ἰμηϊταὐουιι5. ουπηϊα ᾿ρϑβῖαβ 
Ῥεοΐαπι ποτὶ ΟΟΟα τ 1556. αἰοῖς νἱὰ. οὐ, τηδὶ. 6. ΕἸ]. δὰ Αὐτὸὺῦ 4, ὅ. 
Θά, ε ν. 807, Οοπῃίτα ΤΙναοΥ ἀἱ- --ἐν τοῦ σκήπτρου τῇ πα- 
θη ἰδοῦν Ν᾽ ΟΘΙ οἶκον ἴῃ ΠΙαγ. ραδόσει. Ι. 6. 60 ἰοοο, 40 
80 ὨοΪ]αϑί, ἃ, 135381 ἢ). Μαΐὶ. οἱ Ρορία πον ΔΡΑΠΙΘΠΠΟΗΪ 806ρ- 
{56 μο]ὰ, 1, ἃ. ρ. 8.54. ΟἹ, Νιιζβοῃ. ἔυαπη ἐγ μαπη 6586, οὐ ΟὨλΠἶπΟ 8586- 
Π , " . 5 . Ἀ6 Ποπι, Θἀ,Π1104,---τὁ πλεῖον οδββίοποηι βοορινΐ ρΡΟΘῚ ΔΙ ΟΥ̓ 65 



ΠΡΟΟΙΜΙΟΝ. (1 10.) »Υ 

πολλῇσι: νήσοισι καὶ “Ἰργεῖ παντὶ ἀνάσσειν" 
οὐκ ὧν οὖν νήσων ἔξω τῶν περιοικίδων (αὗται δὲ 
οὐκ ἂν πολλαὶ εἴησαν). ἠπειρώτης ὧν ἐχράτει. εἰ 

ὅ μή τι καὶ ναυτικὸν εἶχεν. εἰχάξειν δὲ χρὴ καὶ 
ταύτῃ τῇ στρατείᾳ, οἷα ἣν τὰ πρὸ αὐτῆς. 

1 10. Καὶ ὅτι μὲν. Μυκῆναι κικρὸν ἦν, ἢ εἴ τι ἐν έυτος 
τῶν τότε πόλισμα νῦν μὴ ἀξιόχρεων δοκεῖ εἶναι, ἐνδεεστέρα 

ἦν. 

ἃ ῬΠοΙῖο δ οἰαίττη πῸὴ ν᾽ άθυηιι5, τιϑὶ τὰ 1 τιν παι νοσαθ}} αἰβιϊης- 
(οηθπὶ (εἴ. Καθῃη. δὰ Χρϑη. παρ. Κ᾽ 4, 18) ποριρουα ΠῸΠ διδὶ 
ΒΌΠΠ15, απιᾶ 8. οὐ ἃ0 ΑΠΙΠΊΟΠἾΟ Δ 1Π|561|6 σ ἈΤηΤ]  [10}5 ΘΟΠ ἢ ΡΠ ίαγ, οὐ ἅπᾶ- 
Ἰοβίδθ εϑὶ ὀοπβθηίαμθα, ἀππηὶ στρατεία ἃὐβίνδούιῃ) 510 νυ] στρα- 
τεύειν, ποηιϊπα ἴῃ κα ἀοϑίποπίϊα αυίθμι βοϊθαπὶ 6556 οοπογοία οἱ 60]- 
ἰοοΐνα, ΟἷἉ, οεῦ!. Ποοίν, Αοοθηῖ, ρ. 185. εὐ ἤδυϊθβ. ἴῃ ΟὐΟπηπΊοΠί. 
δι 4π. 5βίπα. 1842 ἢ}, ἰ8ῃ. Ρ. ὅὅ 5864ᾳ. ὑποα δαπίειη ἢΐο στρατιὰν 
ποιεῖσϑαι υἱ στρατιὰν παρασπευάξεσϑαι 6. 27 αἴοὶ ρ0556 δχ βεϊσμηδί, 
(ϑἰουῦ 1,α0, ΘΧΘυοἰδπ τη ἔα Θο 6 ΒοΡΊρβθνΐβ, νἱά, Οονί. δὰ 58]. ΒΡΆΡΤΗ, 
Ῥ. 9, εἰ στράτευμα ποιεῖσϑαι αἰχὶτ οονῖε Τᾶοπ. ΟΠ! οοη. ῥ. 15.) 
οἱ δϑαϊίο ξυναγ. γοίο! ταν οὐ βϑυμηοηΐβ σοηϑιιθιπαϊπο, ΟἿ, ὁ. 15. Π 
11 εὐ Ὄχϑιηρία Ἠδνοᾶοι, Ὁ ἴρβο Παι]. οο]]δοία, πἰβὶ ἔονιθ ΠῚ 68. Πὰς 
γΘΕΠ]6. 15, 

ΑΡΔΙΠΘΙΠΠΟΙΪΒ Θηδυναὶ 1], β΄ ν, οομηρᾶναί Ηβδιη, ἀ6 ὧν ραν, ρῥ. 
101---109. --- 510. Ιο605. ψϑίθυ 
ΒΟ ΡτΟΥ ΠῚ ΟἸτανὶ ἀοοθηί ἰηίουρια- 
(68 Εν. Μανο, ΧΙ 260. --- ποῖ- 
λῇσι νήσοισι. οὐδε ἰπ- 
5υἰαθ ἰδία ἔπθυϊηῦ, απδαβίϊο ρνο- 
Ῥοηϊαν, Ατρο]οαθ ραῖο [4π|ᾶ6 
βία τη περιοικέδες νοσαπηέίιν] οἱ 
486 ἴπ Τηᾶγ 6 Αθσδθυτη ργοϊθοίδ 8 
ἰασθηί. 6. ΜΠΕ11,, Αδρίῃ. ρ. 34, 
ἘΠῚ νἱἀδ ραγα, ΟἿ, Επβίαιῃ. αα 1]. 
β΄ ν- 108. --- ἔξω τῶν περιοι- 
κέδων. ,,Ἔξω ροββὶλ 6888 
χωρίς, ρΥδοίθν, αὐ ἰηἶνα ὁ, 10 
[εὐ 41101]; 588 Πῖο ρυορυῖδ 5ϊ εχ- 
{Ὁ ἃ ΠΗ πη 5, 1. 6, ἸΙοησἷτι5. βἰτὰ5, 
Ἔχίτα ἹΠΑΡτι πη ἈΠ] Γα πη. ἐὸν ΒΑΕ; 
5010]. ἐπέκεινα τῶν ἐν τῇ πε- 
ριοχῇ τοῦ Ἄργους νήσων. (πὰ- 
165. διιηΐ (ὐαδαῦία, Ἡγάνοα, Τὶ- 
ῬΆΓΘΠΊι5, ΟδοΡΥ ΡμΑΙθα, βουίαϑϑο 
Δορηδ, (8 Πα ΠΔΙη ἂς ̓ ὰο ἀπθῖίαι 
ΜΆΕΙ]ον Ι. ἃ. -- ἐκράτει... 
Ε Ἴεν. 1)6 τππρουθοίο νὶά. ΜΔ ΠΝ. 

. 8. ὅ08 "ν. Βυϊίηι. 8. 1389 ἃ 
τς 4, εὐ 46 Τιαιηῖ5 Ζυμιρί. αν. 
8. ὅ25. Απίθα ἀδβ Πεχίοηθ εἴησαν 
οἵ, Μαίι. αν. 8. 216, 8, ἀδ 5ἰ- 
δη!Ποαίῖοπε Κυιθο, δὰ ᾿, 1. 4] 

109. Ηϊο ἰδηθη γψεὶ 1 αἰϊμθ δ᾽ ηΐ 
(ν οὐ θη τα Ὁ) αἰ ΧοΥΪβ. 
δ. ὅ. εἰκάξειν δὲ χρή] 

εἰ γὰρ τὰ οὕτως ὑμνούμενα 
εὐτελῆ͵ (ρυορυῖ εὐτελέστερα 
τῆς φήμης ο. 11. οχιν.) ἦν, πό- 
σῳ μᾶλλον τὰ πρὸ αὐτῶν. 
5680]. Π6. ἀδιῖνο νἱὰ. δι. 6ν. 
ὃ. 896, 2. 
δὰρ. 10 1. 8:1. ὅτι μὲν Μηυ- 

κῆναι μικρὸν ἦν. [έν 50]1- 
[υϊ ατη ΘΧ τηϊίαία ὃ. 8 ϑγηίαχὶ 
Ἔχρ οαίαν, 1)6 βίπραϊανὶ ἣν νὶα. 
Μδιμ. αν. δ. 808. βυίαπ, 8:..199. 
12, 6 πϑριῖο μικρόν Μαίίῃ. δ. 
481, ὅ. Βαείίηι. 014. 8, δὶ, 4πο- 
πἰᾶτη ᾿ΐς ΠΟῊ Ιοραίυν ΘΘΠΘΓΑ]15 
Βθηςθητ8, 6Χ 15, 4πᾶ6 ΤΗΝ 
πόλισμα 5υθαιαϊγα ππ8}18. Το- 
{πὶ Θπιιηςἰίπτη (θὰ ποὶϊ ΕΧ 
σημείῳ. βυϑρεθηβιπι Ρ᾽Ὸ τοῦ μὴ 
μικρὸν γενεσάλαι αἰοίαμι Ρα 816) 
γαϊοῦ ΡΡΟΡυΪΘ ααἰὰ Μγοθπδθ 
(Το αἰ 415. δϑίαίθ αἰτίαθ, οἱ, 
ϑσαθ.. 9: τό, Ὀ10α, ΧΤ' 65) 
ρΡᾶννᾷὰβ δὐδῃΐ, [ἃ διίθπι 6558 
αυἰὰ ΜγοΘηἃ5 ρᾶυγὰβ [1558 
εχ ἀἀβρδθοίι ἀγ}}}5 νἀ θέαν 
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οὐχ ἀκριβεῖ ἄν τις σημείῳ χρώμενος ἀπιστοίη μὴ 
γενέσθαι τὸν στόλον τοσοῦτον, ὅσον οἵ τὲ ποιη- 
ταὶ εἰρήκασι, χαὶ ὁ λόγος κατέχει. “ἀκεδαιμο- 
νίων γὰρ εἰ ὴ πόλις ἐρημωϑείη, λειφϑείη δὲ τά 
τε ἱερὰ καὶ τῆς κατασκευῆς τὰ ἐδάφη, πολλὴν ἂν 

οοη βίαν ἱπᾶθ ἀρρᾶγοί, αποᾶ 
βίαι Τῆϊο. ποραὶ εχ δά βροοι- 
θι5., 4105 αἰνιίαθ αὐ 65. Ῥγᾶθθ6- 
ἃπί, 46 ΘΑ ΤῸ] ν 6] τη ρηϊ 1η6 (1. 
6. Ῥοίθῃιϊ 4) ν6] οχὶρ αἰΐαίθ ὑθοίθ 
τι ϊοανῖ 0556. ΠΙΧΊ ἀα 6 ΠῚ 6 8 ἢ ὕ, 
ποη ἔπουϊηΐ, ἀπο4 ἱρδὶ ἀθ τ8 
ῬΘ βιιαΒ11Π} οὐαΐ, (Οδίθυιη 8ὶ (115 
τη ρ ΠΟΘ η ἀπ) ΡΥ ΘΕ Πασαπὶ Πιι- 
ἴὰ 5. ἀν 15. 40 ἴδ, 4πὶ ρον γα θοϊδγη 
᾿ηθγὰ Γδοθυ τ, αὖ ἃ (61. Μοῦ, 
Ρ. 162 5ᾳ. εἱ Τιοαῖκ, Ῥεῖορ. 1 ῥ. 
8θὅ 544ᾳ. (οἵ. συνι. ΡῬεΙορ. ΠΡ. 
400 544.) ἀδρὶοίανι), {ΠΟ 5 ΕΥ̓ ΤΙ ΠῚ 
Αὐτοὶ, πιοθηΐα Ογο!ορία, 5 τα] ἴα ορ- 
Ῥοπαΐῖ, 41} 15 οἱ Ῥαπβδηϊαθ (Π 18, 
16) ἰοϑετηοηΐο ϑένραθο μηδ᾽ ἴχνος 
εὑρίσκεσϑαιτῆς Πυκηναίωνπό- 
λεως Ρ. 8712 ἈΡβυτηδη5. οι, διοίο- 
ΓῈΒ5 ΘΡ᾿ ΒΡ Ἀπ] ]δία τη καὶ ἄμαυρο- 

τέρη παντὸς ἰδεῖν σκοπέλου οἱ 
αἰπολίου παντὸς ἐρημοτέρηννο- 
Ολπί65 Αηΐ, Ραᾳ]. ΙΧ 28. 101 5ὶ- 
τ Πα 102 ---104 βου ρθη 65 
5815. πο αἰθηταν, αὐππηαπθ ΤΊιι- 
οΥαἸ 5. δοίαιθ θἱι 65. οὐϊδη οἱ 
5ΡΙ ΘΠ] οΥ 65. ῬΑυ θυ ηἃ 8 δὲ γαΪΠὰ5 
ΒῈΡΘΥ αἾΒ56. ΠΘΟΘ556 δἰί, δὶ 5 
688 Βρθοίδῃ 115. ΡΟ ΐτ15. ΤΊ ΧΊΠΊἃ5 
Μγορηᾶ5. ᾿παϊοαη ἦα. ἔπ|556. ὁ0η- 
ἰοηαΐ, 15. πθάτιθ ΤηΔ ΡΠ ΤΠ 5ρᾶ- 
{πῇ ΠῚ  Θοι 15.858. γα ἶα5. (οἵ, 
Ουνι. 1. ἃ. Ρ. 406) δὲ τηοϑθηΐὰ Ογ- 
ΟΙορία οἰΐϊατη ΤΊνΡυ μῚΠ6. οὐ ἴῃ 4115 
ὈΣΌΙΡι15, Ἃ(ἰᾶ8. ΠΟΠῚΟ ΡοΟίθη 65 
ἔπ !]556 ογθαϊε, ᾿πνθηία, αἰαιιθ ἃυιὶδ 
δὺ αϑϑ᾽ ἀπ} {8115 ΤᾺ ὈΡΟΥ ΠῚ οἱ ΓΘ ΘΠ] 
ἀμ παι] Οἢ τη 5ΘΥΘΡΔΡΙΠῚ ῬΟἰἶτ5 
ἀπ ηὶ Ῥοιθητῖαθ οἰντ αι ππὶ ἀοου- 
πη 6586, ἀθηΐϊαᾳιιθ ἀπ} π6}- 
θη ΔΙ ΟΘΗ ΔΛ η οὶ Α(]ΠΙΘῊΪ5 
ΟΟΠῚ θ ἃ ΓΔ Π0Π ΡΟύῖ556 ποῖ οχὶ- 

σὐδηι νἱᾶον! οορίίοι, --- ἀἐπε- 
στοίη μὴ γενέσϑαι. 6. 
Μαι. αὐ. 8. 584 ἀδἄπ. 4. 6. Βευίίη, 
δ. 148 δἰ. 9, 11 102. ΤΥ 40 Αἱ. 

σημεῖον ἵρϑιιηῖ ὁδὶ τοῦ μὴ γέ- 

νέσϑαι οοἰ. -- κατέχει ἰπινδη5- 
ἴἶνο (οἴ. 1Π 89. ΓΝ 82. ΥΙΠ 28) ἀϊ- 
οἴαση, αλαραα ΤΠἰν. ΧΧΤ 46, οὐ 4105 
οὐ οἰ, 1]. 6. ῬΘΥΟΥΘΡΘΒΟΙ, 
4 ΘΠ ΛΔ ΠΟ} ᾿ὐθυιηι ὁ. 11 οχίν, 
Οἵ. Κυυθο. τ, 8; ὅϑ, 1 δᾶπ. 8. 
8.2. Δὰκ εδαιμονίων γὰρ 

εἶ ἡ πό λις. ν»Οομηποάα 601}10- 
ΟΑ010. ΠΟΙ Πἶ5. ΡΥ οοῖριϊ, (016 ατιῸ 
αρίταν: αὐἷα 6 η1 6Θϑῖ, 80 δὶ ἀἴοαι: 
γΘΠ1,δοδἀδθιπομίοναπι αν}5 Θχθη- 
ῬΙῸ ἴθ φαῖθηβ ἀοῖπάθ ΑἸΠΘΠὰ5 
ΟΡΡουΪ.“ ΒΑΤΟ, ΒΒ πη ον θὲ 
Ο) ο 585 ογδιουϊαβ ΟΠ ΠΟΙ Π 65 
ῬΟΒΙΡΟη πη ἴπν, αἱ εἶ ᾿ϊουιτῃ 1142, 
4, ὡς 1141, 3, ὅτι 1 144. ὙΠ 
80. 89, ἦν ὙΙΤ79. 6. Βυῖα. 8. 
161, ΠΠΙ 8 εα. 91, --- ἐρημω- 
ϑείη. 14 δορὶ ἀϊ556 πἰ αὶ ΘῸῊ - 
βίαι, ἀθ σαϊαβ. ραν θι ηἾ5. οἵ, ΟΠ ὰ- 
θαι}. 0. 1 Ρ. 17 544. δα. Βυὰ- 
ΧΘΙ]. δὲ Οὐ, ΡΘΙορ. 1 ρΡ. 222 544. 
(αὶ νδιϊοϊπϊατη ΤΉ πον αἰ 415 Θν Θ ἢ αὶ 
ΘΟΠΙΡΙΟΡανὶ ἀθοθῖ Ρ. 224). -- τῆς 
κατασκευῆς τὰ ἐδάφη. ὃ 6 
ἰπτοονῖταΐθ γϑυθ ον πὶ αὐ 1 ταν} ΠῸῚ 
ΡΟ556. δχ Ργοοορ. (οἱ), Ρ. 319 
οχίν, ραν, Π1ὅ, Τῆραη. (46 
410 νἱά. δι6ρ]ι. ΤἼ165.} οὐ ῃο5οῖ- 
ταν, κατασκευή ἁιίοπὶ ἀπδη- 
ἀὐδηι Ὀ]Θυ πη 6. οὐ ἴῃ δἰ Πρ αν 
([ 89.ὄ ΠΠ] ὅ. 14, 4].} εὖ ἴῃ ῥ᾽ ναὶ 
(Π 88 6ὅ. ΥἹ 81) 51) 6] 6ο]- 
Ιθπι, ν ἃ 858, 5ἰβ}Ποαΐ, δία ἃ} 
οἶκος, οἰκία, οἰκοδομή, 51 }}1-- 
"5 Τίναο. Π 14. 05. Χροῃ. γι. 
ΥΙ ὅ, 12. ἀϊδυϊηρυίαν, ἰδηθη 
οἰἰδηλ οὐαὶ (ΟΥ̓ τι5 ἴη 5 011- 
οη δε ταιϊοη θη (ἀϊ πᾶ π8 - 
το 6 ἜΤ ν 1 9} δ 058 
δοαιἊϊοῖα δία ορονὰ πῦὺ- 
"6 η πα θ᾽ τ Ὁ. οι να ἀ θη ῖὰ 
αἰ αθοχοῦν δὴ ἴα (50110]. (55. 
κτίσματα) νἀ δεν ἀθβίθηανθ, ὅ1- 
Δ} 15. ΘἾ} νἱβ ππϊὸ νοὶ ΝῚ 17 
αἰ δ αϊίαν ἃιατι ἃ ΟΠ η1}}15 Π 10, 
οἱ κατασκευάξεσθϑαι ΘΟΒΟΙ αβίδϑ 

Ὁ 



-ὄ 

- ΠΡΟΟΙΜΙΟΝ. (1 10.) 29 

3 9ο ,᾿ » ’; ’ 

οἶμαι ἀπιστίαν τῆς δυναμεὼς προελῦοντος πολ- 
ἫΝ . , } , 5 » 3 

λοῦ χρόνου τοῖς ἔπειτα πρὸς τὸ κλέος αὐτῶν εἶς 
ναι" (καίτοι Πελοποννήσου τῶν πέντε τὰς δύο 
μοίρας νέμονται, τῆς τὲ ξυμπάσης ἡγοῦνται καὶ 

τῶν ἔξω ξυμμάχων πολλῶν" ὅμως δὲ οὔτε ξυν- 
Ὦ , “ " 

οικισϑείσης πολεῶς, οὔτε ἱεροῖς καὶ κατασκευαῖς 

ὕλρ. 10 ...8:-. 
εβϑί δυνάμεις Ιοο]. 

μοίρας. 

Π 1 ἰπιουρυθίδαιιν κατασκευὰς 
καὶ οἰκήματα ποιήσασϑαι. τὰ 
ἐδάφη Δα τη 5ιιηῦ ἔα ἢ ἃ ἃ τῇ 6 ἢ [8, 
- κλέος πο] ρορίϊσαιη οχί βίῖ- 
τᾶ γ6. ἴϊ5] 5Βαη{ δοάθιη προασυ 
Χοιορίιοη,, ΡΙαῖο, Πγβίαβ 8]. 
Πελοποννή, σουτῶν πέντε 
τὰς δύο μοίρας. 6 «νίοι- 
115 νὰ. Κυαθο. αν, 8. 80, 2 δᾶη. 
8. Θεΐπαιο “Ῥοϊοροπποθὶ Ῥανίοβ 
500], ᾿ασοπΐοαηι, Ανοδαΐδιη, Αὐ - 
Βο ἀδιη, ΝΜ οββθηΐαμι, ΕΠ θη αἰ οἷς 
6586. Θεὰ ααοηΐϊαπὶ ΑοΠαϊὰ 
ἰδ ηα πὰ ἢ Βοχία Δ π ΠΊ Θ αν} 5ο]οί, 

ΤΠποΥ ἀἸ θη Ομ Ἶ 0 0 (6 οἰν τὶ 
αἰν᾽βίοηθ οορὶία556, 564 Β1Π}] Αἰ τα 
β᾽σηϊἤοανο 4 αδη], 51 Ρρίορομηο- 
5118. ἴῃ 4υϊηατι6 ρᾶνίε5. ργοροιο- 
ἀπιηι θαι 65 ἀθβουρία οορὶ τίν, 
Τιαοοἀδοη 05. ἀιιὰβ ροββίάθιε 
οομϊθοῖς Βυθά. ΑἸΤΤΟΣ ἀαϊάθιῃ Ραιι5. 
Μπ|: 1 ὅσοι δὲ Ἑλλήνων Πε- 
λοποννήσου πέντε εἶναι μοίρας 
καὶ οὐ πλείονάς φασιν, ἀνάγκη 
σφᾶς ὁμολογεῖν, ὡς ἐν τῇ 49- 
κάδων οἰκοῦσιν Ἠλεῖοι καὶ 
᾿ἀρκάδες, δευτέρα δὲ ᾿ἀχαιῶν, 
τρεῖς δὲ ἐπὶ ταύταις αἵ Ζ4ω- 
ριέων. ϑεᾷ Ραιβαηΐαθ ᾿πᾶϊοῖο 
0 πδαπθαιδαᾷιθ ἰάθη. Πὰ )6- 
ἀΔηὶ δὲ 1Ϊ5.. αἱ ῬΟΙΟΡ ΟΠ Θβι ἴὰ 
αὐϊηαιιθ ρανίθ5. αἰνιβϑυῖην, Τδοο- 
ὨΪΟΔΠῚ Οὐιηι ΔΙ Θββθηΐὰ ΠΕ Ὠ] νἸΒ 8 ἢ} 
6556. οἰποονῦο βίοι. βδ]οιηο ἄθ 
Τῆπο. εὐ Ἠογοά. απδο5ι. 51. Ὁ. 4. 
Βιδάον!ϊ δχρ] οι θη] ριδοίθι 
Οο". «4 Ηγρον. Ρ. 6038 5ϑαυίταν 
οὐδ Οἰινα5. Ροῖορ. ρΡ. 98. Εἰ 
ΒΔ] τη ὴ ρουοίι ρ.Θ:,, Ια πὶ νοῦο... 
ΒροΡοδί, τ ΝΘ ΠῚ 6556 ΤΉιοΥ- 
ἀἸάδαηι οοπιριίαιϊοη θη οβίθπαα- 
(παν, ἃς Μαμπηθνία μι «αἰ φηι ἰο{π|5 

Τῃ ΠπΟΠΠ1}115. 1100158. ἀθρυαν 5 ΤΩΙ 
ΟἿ, π05 ἴῃ δα, τηδὶ. 

Ῥαδηϊηβαίαθ ΡοΙορ Ομ ἢ οβίοαθ πηᾶ- 
σηϊίπαϊηθη οχ ΟΟΟἿ, ἔδυ τη}}}1ἃ- 
ΥἸΪθ ΘΘΟρΥΡἰοα οοπ βίαν δχίβιῖ- 
τηδηΐοπι ((δορν. Κ}ὴ| ρΡ. 848) 
Ῥᾶγμη δοουγαίθ Βα χῖββθ οα]- 
Οα05. 6Χ ἰρϑίιβ νου} 5 [6116 οο- 
Θποβοὶ ροίοθβδί. Ἐτθηϊη 5], ατιδ6 
ἀθ βἰπραίαγιασι ΡΟΙΟΡ Ομ πθϑὶ ρᾶν- 
{πὴ ΒΡ (115. αἀἰ55 θυ τ, ΘΟΥ 1 511Π|- 
τηϑτη ΘΟ Θοουὶβ, απ ΟΟΟΤΙΧ ΧΧΙΧ 
Οἰγοῖτου. γ Πᾶνα σΘοσναρῃΐοα οἵ- 
Ποϊθηίαν, κα νοῦ [μοοηΐοα 
80 Μοββθηϊα ρᾶπ|0 Ρἷι5. ΟἿ᾽, γ}}- 
ταν ΘΘΟρΤΡ θα ΟΟΠΙΡΙθοίδίαν 
(Δαπη ον. 1. ο, Ρ. 829 οἱ 544.), 5] 
οὐ ΡΘΙοροπη650 [ον ΟΟΟΙΧΧΧΧ 
ΔἀπισΠαν ΘΡ]5, πὰς ἀποατι, τ6 80- 
ΟαΤ 155 η8 πὴ ΤΊΉποΥ αἰ 15 αἸΠ] ρθη - 
{18} ὙΠ 5115. ἈΘΠΟΒ085. ΟΡΟΥ οί." 
-- τῆς τε ξυμπάσης. ον 
Ῥθηἀπτη 6558 Ανρὸβ ἀοοοι {Π]ν, 
4.0.124 54., πὶ ἿΝ πος ἸοοῸ 60η.-. 
Βα] Θά τι αϑύ, --- τῶν ἔξω ξυμ- 
μάχων. ΟΓ. Π9. -- πολλῶν. 1. 
6, πολλῶν ὄντων. Οἵ. Κιπορ. 
αν. αὶ 86, 11 δάμη. 1 οἱ θοῦν. δα Κ΄ 

Εγραι ἰθρῖταν. (οἸεῖ. δὰ ΗΥΡΘν. 
. θ2. ---οὗτε ξυνοικισἅ εἰ- 
Ἰοὴ ΞΟ 51 πόλεως νο- 
"15. 6558. σι ϑηϊ νι 5. 1601], ἢδο - 
ΛΘ ΠΊΤ5. ἢ ΟΠΊΪΒ50. ὩΡίΐοα]ο, ᾿δυϊα5 
ἃρυὰ πόλις Ῥγδθίοι πη ἶβ5ὶ ἘΠ απα 
ΘΧθρα ΤΉ πον αἰ θὰ (ν αι 11 72, 
ΥἹ 600. ΥΙΠ 67) ρυιδοίον ὙΠ 98 
5815. ΘΧΟΆΒΔΠ ΕΝ 115. δ 6 ΘΧΡΟΙΪΕ 
Βαίη. 8. 121 άπ. τ 2. ψιάραιν 
ἴοῖτιν πόλεως 6558 δϑηϊίν 5 ρτδο- 
ἀϊοαι οἱ ΟΧ Βαρουϊουῖθ5 τη θηῖὸ 
νδρθίθμ ἦα θδβὸ “ακεδαιμονίων 
τῆς πόλεως. ΤἸίὰ Ηευθβί. Ρ. 40 οἱ 
ΟἸαββθη. (ΔΊιητι5 ρ᾽αοοί ναίὶο 5614 - 
ἰθυϊαπα ἀρτᾷ Κυιιθρ᾽.) -- Θ πα ουῖτιν 



80 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦῊΣ Α, τ΄. 

πολυτελέσι χρησαμένης, κατὰ κῶμας δὲ τῷ πα- 
λαιῷ τῆς Ἑλλάδος τρόπῳ οἰκισϑείσης, φαίνοιτ᾽ ἂν 
ὑποδεεστέρα") ᾿Ιϑηναίων δὲ τὸ αὐτὸ τοῦτο πα- 
ϑόντων διπλασίαν ὧν τὴν δύναμιν εὐχκάξεσϑαι ἀπὸ 
τῆς φανερᾶς, ὄψεως τῆς πόλεως ἢ ἔστιν. οὔκχουν 
ἀπιστεῖν εἰκός, οὐδὲ τὰς ὄψεις τῶν πόλεων μᾶλλον 

σκοπεῖν ἢ τὰς δυνάμεις, νομίζειν δὲ τὴν στρατείαν 
ἐκείνην μεγίστην. μὲν γενέσϑαι τῶν πρὸ αὐτῆς, 

λειπομένην δὲ τῶν νῦν, τῇ Ὁμήρου αὖ ποιήσει εἴ 

8. 8. στρατείαν (55. δί8η. ἃ]., πιο ΟΡ Βιιρονιΐονα ρ]δοοί. Οἵ. 
ΟἸαββ. ψαϊρο οὐ Βοκῖς. στρατιάν. Οὗ, Ῥᾷι!ο δηΐθ δάη. Τὰ ΒΕΚΙ,, 
αὑτῆς, «υοὰ ἙΟΠΙΠΊ ΘΠ δία ΒΟΥ παρα ΠΟΥ ΠῚ τη55. 6. ὅ0, ΟἿ, ἰδ πιθῃ 
᾿πηϊαίοτο5 Ὠίοη. Α πῇ. Ρ. 1771. Ῥίοη, 55. 1, 6, οἱ δἄη, ο. 17. 

Δα 6 ΠῚ, βίη ἢἴο ξυνοικέξεσϑαι. 
αὖ ΡΙΘΡασήαιδ (οἵ, αάη. ΠῚ 15, 2), 
ἴῃ πΠ8ΠΊ οἰ ν᾿ αἰθ πη] Ο0]]1ο]. Οὐαὶ 
ΘΧΡΙΠΙοδιοπὶ νἀ θῦαν οὈβίαγ, αποα 
ἀρτὰ Τιορἀδομη ῃΪ05, πὖ ἰᾶ πὶ ἃὉ 
ἈΠΕ  υ155 115. ΤΟ ΠῚ ΡΟΣ θτι5. (ατιατο 
ἀραᾷ ϑίγαθοηθη ἰἴατι ῬΓΟΟΙΟ5 
ϑρανίατη ἀἰοῖαν συνοικίσαι Ῥ. 
481), ἴὰ 5816 ηὶ ἀρϑίαίθ "6}}1 Ῥ6- 
Ιορ. ρυοΐβοίο πᾶ εἰν ίαβ. δὲ αν}5 
Ργδθοῖραα ἔαἰς,  δυρατη δβί απὶ- 
ἀδπὶ ἤδης ἴῃ ΔαδίιΟΥ νίοοβ 415- 
ΟΥ̓Θίδ ] {556 (οἴ, Δ ΔοΠ5η. Απ- 
χα, αν, ΤΡ. 818. οὐ ἤογπι. ἀη- 
τα. αν, 8, 24); 564 Πδθς ἀϊνὶβῖο 
50] τὴ ΟΡ ΟΡΥ ΡΠ ἶοὰ δ οἰν 115, 40 
ΠΔΪΠ115. ἀν 05. ἀϊγιία τηᾶσηᾶ οἱ ρο- 
65 γ᾽ ἀθυδίν", πΠῸπ ροίαϊ, ρΡΟἢΪ- 
θονθ. Ρ]ογίαιιθ ἰοΐταν ξυνοικι- 
σϑῆναι τς τηα]πηΐ 6556 οὐδ 6- 
αἰ] οαύ πὶ 6556, δοαι[ϊοῖα 
οοη τἰηπᾶ ΠΆ ) 6 ν᾽ 6. ὈΙχουαυϊ- 
ἀθηι 4 αἸβρῖα. τὺ θθπὶ οοηίϊ 5 
ἀμ 05. ΠΟ ΠΑ ΘΠ ΘΠ], δὶ ον ϑυβαᾶ 
{πον τ, ΓΔ ΟῚ 1 τι5. πηδῖ ΟΡ 6 ΠῚ 481 τηϊ- 
ΠΟΘ] ἰοὺ Ρ0556, 58ῖ τοίη 5Ρ8- 
{πὴ} δἷπ]5. ἀ οὐ ἶθτι5 τοί δυςαμη ἔπῖ556 
ΘΧἰβυϊπιθίιν, ϑὅ'οἃ οἱ νἱοϊββίτη νϑ- 
ΓΗ 111 Θ5΄., 6 ΠΡ Ῥᾶγ85 {Π 15 
ΒΡΔΠΙ, ρὸν ἀποὰ ἀοπιιϑ αἰβροῦβδθ 
Γαθυῖηις, ἀν} 15. ΠῸῚ [1556 Ῥιυ δία, 
Θὲ τοῖα ΠῚ 'ιος 5. ποία γὰ 6 δ ΕΏ15, 

ΡΥ ἈΘΒΘΥΓ ΠῚ απ} ἀΟΠλι5 ΠΟΘ Ϊ- 

θ08 ΠΟἢ ΘΟΠΙρΡΥΘΠΘ ἀνθ ύτν, ααϊ- 
ὕ5 ϑ'ρανγίδτη δῖ ΑἸοχαπάινὶ Μ, 

ἰθιηθΟΥα ΟἸ Ποία ΠΊ ΠΟ 6586 60Π 
βίαι, Ῥιρογίδεἶβ οἱ γἢ ΠΠτ115. ἀθοιι- 
τηθη μη γον] ροίοναι. --- κατὰ 
κώμας ... οἰκισϑείσης. 
Οὐ, ὅδ. 1 δὲ ἴὃθὲὶ δάη. -- ὑποδε- 
εἑστέρα. »1Π66}}. αὺλ ἡ πόλις 
6 Θ6η1. τῆς πόλεως, αἱ σοηϊεϊνὶ 
ΔΌΒΟΙΕΙΙ 51} Ρ.Ὸ ΠΟΙ Ια ίϊν οἷ 5 - 
ἄθηη 5Ὁ} 1 6οιὶ. ἀπὲ δύναμις α 50: 
Ρουϊοιὶ τῆς δυνάμεως. Θεά, 5 
πηίαίο δοσοπίι ἰοσοιῖϊβ ὑποδε- 
ἕστερα, πἱ διιρτὰ οὰρ. 8 σλωι- 
μώτερα ἐγένετο!“ ΒΑΤΥ. Ρεῖ- 
τλπ5. ἀἰσθηαϊ ποάτι5 ἔγθαιιθη5. οϑί 
ἀραιὰ Το. Οἱ, 46 δο Μαίηι. 6ν. 
8. 5661. Βιιίίηι. 8. 1456 ἄπ. 1. 
Π6 ἰογέϊο, 46 ΠῚ ΔΙΏΡΙΘΧιι5. δϑί 
Βορῆχῃ., νἱὰ. δἅη. δὰ 1, ὃ οἱ 

ἴηῖς, ΑΔ ΘΟΠΡΑΡΔΕν πὶ ΕΣ 118, 
4088 5οαππηίαν, γοροίθ ἢ ἔστιν, 
Ταάϊοίαπι. ΤΉοΥ ἀϊα 15 οοη νη αν 
αἀδροοίῃ. πν}}}5. ΡυάΘβοητ αἰβοαβ 
6Χ ΕἸΘαΙ ΟῚ Τὶ. ατδᾶθο. ΤΡ. 521 
54. οὐ Οὐ. 1. ἃ. Ρ. 224. Απιϊ- 
4πδηὶ ρανίδα Ῥοβὲ Ῥᾶΐιβ. ἀ6- 
Ῥἱηχίν ΤΠ ραῖς, ῬοΙορ. 1 Ρ. 160 544. 
ΟἸνοπὶ τα. οἷπβ Τ]ΔρΡῊ 16} 
δ Θϑεϊ πη η ἀ 7) 6556 ποραῦ. ΡΟΪΨΥ}.. 
ΙΧ 91. -- εἰὐκάξεσϑαι. Εχ 
Βα Ρ ον ἸοΥῖθιι5 πιθηΐο ἰτου τι} 
οἶμαι. Ἰρδι εὖκ. ναϊοὶ νομέ- 
ξεσϑαι; δοκεῖν, αι ΝἹ 81. 

ἢ. ὃ 8. μεγίστην τῶν πρὸ 
αὐτῆς. Οἵ. δὐηῦ. δ 1 1. --Ὁ 
λειπομένην, Οἱ, Βαίμῃ, αν, 



ἐπωνὼ. 

- δρῶν, 

ΠΡΟΟΊΜΙΟΝ. 

τι χρὴ χανταῦϑα πιστεύειν, 

( 10. 91 

[2 ΦΎΓᾺ 4. ἢ Α »“ 

ἢν εἰκὸς ἐπὶ τὸ μεῖξον 
μὲν ποιητὴν ὄντα χοσμῆσαι. ὅμως δὲ φαίνεται καὶ 

οὕτως ἐνδεεστέρα. πεποίηχε γὰρ χιλίων καὶ διακο- 
σίων νεῶν, τὰς μὲν Βοιωτῶν εἴκοσι καὶ ἑκατὸν ἀν- 

’ - 

τὰς δὲ Φιλοχτήτου πεντήκοντα, δηλῶν, 
τ 

ο)ς 
κι - 2 Ε » 

ἐμοὶ δοκεῖ, τας μεγίστας καὶ ἐλαχίστας" ἀλλὼν γοῦν ἔ ᾽ 5 

μεγέϑους πέρι ἐν νεῶν καταλόγῳ οὐχ ἐμνήσϑη. 

αὐτερέται δὲ ὅτι ἦσαν καὶ μάχιμοι πώντες, ἐν ταῖς 

Φιλοκτήτου ναυσὶ δεδήλωκεν" 
Ξ ι 

πεποίηκε τοὺς προσκώπους. 
τοξότας γὰρ πάντας 

᾿ 3 . 

περίνεως δὲ οὐκ εἶχος 
λ - " {-- ᾿ Ι »"»" ’ὔ 

πολλοὺς ξυμπλεῖν ἔξω τῶν βασιλέων καὶ τῶν μά- 

8. 182, 12 (0Ὶ1 αὐ άοπάτπι Κιυιιορ.. 
ὃ. 417, 19 ε1144. Υ' 69. ἃ]. --- 
ἥν. Ῥτιοποπιθη το αἰϊνιιπι,, τ 6. 
12 εἱ 40 οχίυῦυ. δὰ ὑοηηοι 5. π0- 
πηδῖὶ στρατ. γοἴονυϊ ΔἸ Έθυιιπι τη θηι- 
θυ, ἶβὶ ἴῃ 6οὸ ἐνδεστέρα 56- 
οαΐι5 ΟΔΠρί πὶ 1 Ρ. 18 54. [6- 
Θ᾽ 8. πηᾶγῖβ, γϑαπηδαηίία ψνοῦθο- 
ῬᾺΠ, αι 8 ΟΥΕΕν γδ]αίϊνο δα ποι- 
ἥσει ἰταοῖυ (να. Βοοπι. δᾶ, 2), 
ἀίψαθ ᾿ρϑαπι ἀἰοθμϊ οθητιβ ἐπὶ 
τὸ μεῖζον κοσμῆσαι, ἴπι' πη αἰ τ5 
ΘΟ ΘΌ να Ρ 6 (88]. Τν. Ταο.) ἀοοοί, 
Ἡ οἰ αύν αη} δἰβὶ τη] Π 185 58606 48 1η 
ἃρυὰ αἰ π 05. ἴῃ ἀδπη ΟΠ ΒΕΓ ἐν ΠΠῚ 
οἱ Ῥυι οι ! πὶ ΑἸΪα πὰτη γθβ ον! ρο- 
ἰδ8ὲ (οἵ; Βαυϊίῃι. στ. 8. 145, 6), 
ἰδ 16) ἰηίογἀ πη ϑαίθηιβ ἰᾷ ἢί, 
απαίθπτβ δα ΤΘηΊΟΥ 15 ΠΟΠΊΘ 5Ρ6- 
οἰαι. Οἱ. 1: 144, ὅ, ΤΥ 26, 4. 
Ἐουπλθΐα ἐπὶ... κοσμ. τοᾶϊε ς, 
1. 5 Πη}}65 Ἰοσπαηίαν ὙΠ]| 14, ΥἹ 
84, 0] οἵ, «ἀη. οἱ ΒὈρνἃ 0. 

8. 4. ἐλίων καὶ διακο- 
σέων) ὃ μὲν Εὐριπίδης καὶ 
“υκύφρων χιλίας ναῦς λέγουσι 
τὸν ᾿ἡγαμέμνονα ἀγαγεῖν, ὁ δὲ 
Ὅμηρος χιλίας ἑκατὸν ξξήκοντα 

(Επβίαι]. αα 1]. β΄, 858 ὀγδοή- 
κοντα) ἕξ. 5.110]. ΒῚ5 56 ρθη 
ΥΘΠΟΡΟ ΠΪη 15 απᾶπιὶ Π11}}6 
ἀπ ο6ὴ 8 6 οἰΐδηι ὑρίίοπι. 1. ἤθη. 
γ΄. 320. Εχ ποὺ ἀϊββθηβι 56 η 6}. 
88 Ηομῃ. 1]. Ρ. 149 ΤΗιοΥ ἀἸά αι 
πὸ ΠΟΏΠΜΠ105 ΠΙΙΠΊΘΓῸΒ ἀρπα ρΡο6- 
ἴδ η1 Δ] 106 ἰοοἶβδο ἃὰί ἴῃ ἁἀάθηάο 
ζυΐβ58 ᾿αρϑασῃ ΟΠ ΠΠοἵτ, ΤΠ, ΠΟ 511π|- 

ΤΠ] {11} ὩΠΠ] 6.11 ν᾽ δέπι ΘΟμΊΡΪ6- 
ΧῸΒ 6586. τί 4111. Οὗ, ϑίδη!. δὰ 
650}. Αρᾶπι. ν. 456. (Ἰονῖβ.. 88 
θν. Μει. ΧΙ 7. -- τὰς μὲν 
Βοιωτῶν... τὰς δὲ Φι- 
ἀν τον: Τ)6 1115. νἱα. 1. β΄ 

« ὅ10, ἀε 5 ν. 119. -- δηλῶν 
πο: ἐμνήσϑη. 1)6 οὺ ποῇ Υἱ- 

ἀον οορία55θ. ροοίδηη τοβροπᾶοι 
ΒΌΒΟΒΟΣ ἀθ νἱί. ΤΠ. Ρ. 184. 
Ὁ πα, αιοά ἴῃ Π|Πδοθηβιθιι5. Πᾶν ]- 
5 νἱβ θη ἐδ ηέπτη νἀ οπέιν ἔιι1556, 
γιᾷ. δα. α΄, 980. δ΄, 669. Οἱ. 
οἴαιη Π. α΄, 809. Τι σϑηϊοδἰβϑὶ- 
Ἰη8 Δ [Δ Π161} ΒΡ ρίοΥἱβ Θοηϊθοία- 
ΓᾺΠῚ πᾶπο 6556, ἐν νεῶν καταλό- 
γῷ δαίοιη δαάϊία νἱάθυϊ, απία 
ΘΕ ΠΌΙΠΘΙ5. ΠΟΤΉΪΠΙΠΊ, 4 αἱ ἴῃ 
β' Π 6 }15. ΑΘΠΠΠ15. πᾶνῖθι5 ἔπ θυ] ηΐ. 
ΟΟΠΙΠΘΙΠ ΟΥ̓ ΘΙΠΡ, ,ΘΧΡΙΙΟδΥ ΒΔ] Οπι0 ἢ 
Ι. ἃ. Ρ. 7. - αὐτερέται. ΡοΙ- 
ὰχ 1 11 αὐτερέτας ᾿Θουκυδί- 
δης ὠνόμασε τοὺς καὶ ἐρέττον- 
τας καὶ μαχομένους. Οἵ. ΠΙ 18. 
ΥΙ 91. Ῥεῖπῆο ἐν εϑβί ΠΟΒΕΓΙΙΠῚ 
θ6ὶ, Ὧἃπ, πὶ ἐπιδείκνυσθαι ἔν 
τινι αἰοϊίαγ, Οἷ, Μαί, αν. 8. 
ὅ11. Ὁ. 1841, -- περένεως. 
θυ καθ ΘΧΡΙΠἰθδι τοὺς {1 ἐν ταῖς 
ναυσὶν ἐρέττοντας, ἢ ἄλλο τι 
πράττοντας, ἀλλ᾽ ἁπλῶς ἐπιβά- 
τας (ν ΘΟΓΟΡΘ5) ῦντας.--τῶν 
μάλιστα, ἐν τέλει] »»ἷον Πη- 
ριόνουν καὶ Πατρόκλου καὶ τῶν 
τοιούτων.“ 8010}. ΒΊ σα Ποδη ταν 
ἀποο5. Ῥυλοίρυ Γθρ68. δ 15 τ Ὀ. 
144, Δ δα βηι, Δμίίαα, τ, 1 Ὁ, 
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λιστα ἐν τέλει, ἄλλως τὲ καὶ μέλλοντας πέλαγος πε- 
ραιώσεσϑαι μετὰ σκευῶν πολεμικῶν, οὐδ᾽ αὖ τὰ 
πλοῖα κατάφρακτα ἔχοντας, ἀλλὰ τῷ παλαιῷ τρόπῳ 
λῃστικώτερον παρεσκευασμένα. πρὸς τὰς μεγίστας ῦ 
οὖν καὶ ἐλαχίστας ναῦς τὸ «μέσον σκοποῦντι οὐ 
πολλοὶ φαίνονται ἐλϑόντες ὡς ἀπὸ πάσης τῆς ἘΔ: 

λάδος κοινῇ πεμπόμενοι. 
αἰτία δὲ ταύ- 
της τῆς εὖτε- 
λείας ἡ ἄχρη- ΣΗΡῚ 

ματία. 

11. Αἴτιον ὁ᾽ ἦν οὐχ ἣ ὀλιγανδρωπία τοσοῦ- 1 
ὅσον ἡ ἀχρηματία. τῆς γὰρ τροφῆς ἀπορίᾳ 

τόν τε στρατὸν ἐλάσσω ἤγαγον καὶ ὅσον ἤλπιξον 

8. ὅ. οὔὐν (Ἰ. εἰ ἵδη. δα]ρο γοῦν, αποὰ τϑοίο Ἰορίθιν ὃ. 4, 2. ὅ, 
γᾶ] 08, 1, αὶ να. 5εὺ. ἀἴβου, Ηϊὸ να]ραίαμη Θχοιβαῦ Θομαηοῖς. Ρ. Θὅ, 
ατα ὙΠπιον ἀἰά 65 ποθὴ ἀἴοαῦ 6χ ΠΙΆ ΧΙηἶ5. Π]Ϊ Ϊ Πηϊβατιθ. πᾶν θ5. ΘΟπΟΙ 
γ6 ΠῚ] Ρ0550, 564 5] 4τιἷ]5. ογθάθυθ νεἰϊῦ Ποπη θυ. τονοῖα ἀθ πα χη} 8 οἱ 

81ῦ δάμπ. ΠΠ 10, 8. ΕΠ υν αὐᾶβο ν᾽ 
ἀθ νοῖ. "6 πᾶν α}} ρ. 87. --μυέλλον- 
τα - ἔχοντας. ῬγΟρΡΥΙο 
μελλόντων οἱ ἐχόντων ἀἸϊοθηά απ 
δΡαῦ; πϑθᾷιθ δηΐη 6 50115. νϑοίο- 
Υθ 5. 1π06}ΠΡῚ Ροββαηΐῦ νοῦ), 56 
αὦ οἴ η6 ΠῚ (Υ ΘΟΟΥΠ ΘΧΘΙΟΙ ΠῚ 
Βρθοίδηϊ; αἱ φαοηϊαιη 11 ἢ. Θ0Π- 

τ πΠ 6 ηΓ}, ἀοουβαίνοβ, τὖ 140, 1, 
Τπιο. οΟΠ] οοαν1, δα ἀτ105 τἰ5ἰ18ἃ- 
5. ΔΙ θυ ΠῚ ἢ ΟΠΘ ἢ ἈΡΡΟΠΘΙ ΘΙ, 
γιά. ΙΝ 118. ὙΠΙ 68 κἰαπο 10] 
απ, Τὴ νου μετὰ σκευῶν πολ. 
οαγθηάαμη, 6 4κἰ5 ἀ6 ΤΟΥ ΘΗ 5 
οορίίοί, αὶ ὰ5 ἀνάθοοβ "6110 Ττο- 
ἴά 0 ΠΟΙ ΠῚ] 505 6586. ὁοηδίδί, 
-- τὰ πλοῖα κατάφρακτα 
ἔχοντας. ἴε. ἀντ οα!] ΟΟ]]οο8- 
τἴοη6 νὶ ἃ. αι. αν. 8. 2171, 0, οἱ 
αἄη. ὙΠ 6, 8. Πλοῖα κατά- 
φραχταὰ ϑ5ιῃηὶ ἘΠΕΒΣ ̓καταστρώ- 
ματα ἔχουσαι (οἴ. ο. 14), 48 
40 ΑΥὐν], ΑἸΔ0. ὙΠ 10, 1 πε- 
φραγμέναι, ἃ [μαιηἶ5 ἰδοίδ 8 
νούδηΐαν, [)6 γνῈ, οι ἴκρια πὰ- 
γι πὶ ἃ) ΠΟ οΤΟ οοΙηπηθιη ον αία 
Γονβιίαη. νἱἀδαηίαν ΡΘΡῸ ΘΙ}, 
νὰ, νν Πομι. Θὰ. ε΄, 108. 
(Ε Δ6}. ἃ. γ΄, 853) οἱ 1] ο΄, 678. 
ΟΙ. ΔΝ ἀρΙιβῖηι Δπεῖαιι, αν, 11 0.289 

ὃ, ὅ. τὸ μέσον σκοποῦν - 
τι] μέσον τῶν ἑκατὸν εἴκοσι 
καὶ τῶν πεντήκοντα ἔστι πε΄, 

συνάγεται οὖν ὁ τῶν χιλίων 
διακοσίων νεῶν τῶν ἀνδρῶν 
ἀριϑμὸς μυριάδων δέκα καὶ 
δισχιλίων.“ ὅ6))01. Οἱ, Β6|"0]. 
1, β΄, 488. Ἤδγη. δὰ Ἰ]. 1 Ρ. 
218 εἱ 287. 1)6ὲ ρᾶνιοῖριϊ ἀαιῖνο 
να, Μαι}). αν, 8. 8588 ". οἱ δάῃ. 
ΠΠ 40. ὅ, 1 24. 1. ΙΒ πο. ἴὸ 
τ πἰν ϑῖι ἢ} ἃ Θϑϊπια πἰὶ ρΡ] 15 
αρπὰ ροάϊτοηι ΓΟ ΥἾ5. δ. 
6. ΟΕ. Βαοὶι. κα Το. Ηἶβι. ἢ 50, 
ἅπί ΚΊΟ58Ι. δὰ Ηϊβί, ΕΥ̓ 17, -- 
ὡς... πεμπόμενοι. 5γδὺς 
το ΠῚ Πα θὺ γοβίσ προπάϊ. δα - 
οἱ, ἰπαπῖ, ουδηΐ αὖ 6χ ΟΠ Ϊ 
ἀαντδθοϊᾶδ Τ1581, 1. 6. 1 ὉΌΞ 
αἰύθηι5 605 ἃ" πηΐγνου8ἃ 
ἀνδϑοῖα 5508 6556. ΒΑΌ. 
Οἱ. Μαί. αν. 8.628, 1 6. Κυτιδρ. 
8. 69, 68 'Δη. 0... νοιδιῶ 8556 
ΤΊον ἀἰαϊβ νοι θη 0] 06} ΟΧ 
115. τη χῖη 6 ἀρρᾶνοί, απὰθ8 ἀθ οχ- 
ὁροῖσι δα ΡΙαίαθαβ δνουβιιβ θου- 
585 ΘΟΙ] ΘΟ Πᾶν ΔΓ, 

ὕὰρ. 11, 8. 1. τῆς τροφῆς 
ἀπορίᾳ. ἤδοο. (ἰθαϊαν αὐδο- 
οἷβ, ααοὰ ρϑοιηΐαὰ ἀθοναΐ, ατἃ 
ἔμ ὨΊ Θαπ1 ΠΡ ΤΙΡΙΣ τε Οἱ, Ὀδπιρ. 
ιυδοβί. Ρ. τῆς τροφὴ Φ᾽ 
', 6. τῇς ΓΑ αὐταὶ τροφῆς ὁ. 
ῷ, ὸἰ ἀπορίᾳ τῶν ἐπιτηδείων 
ἀἰοὶ “βοϊςί, δᾷᾷ, Π 52, ἃ; -- 



[αὐννδδυαινκ 

ΠΡΟΟΙΜΙΟΝ, (1 11. Ὁ9 

αὐτόϑεν πολεμοῦντα βιοτεύσειν, ἐπειδὴ δὲ ἀφι- 
κόμενοι μάχῃ ἐχράτησαν, (δῆλον δέ: τὸ γὰρ ἔρυμα 
τῷ στρατοπέδῳ οὐκ ἐν ἐτειχίσαντο,) φαίνονται ὁ 
οὐδ᾽ ἐνταῦϑα πάσῃ τῇ δυνάμει χρησάμενοι, ἀλλὰ 
πρὸς γεωργίαν τῆς Χερσονήσου τραπόμενοι καὶ 

ΤῊ] ἢ ἾΠ115. ΤΟ Οὐ πη} 6556. {Π|0} ΘΟΥ ΤῸ ΓΘ ΠῚ ἀρρᾷνενο. Οὗ διΐδηι {ΠΠν. Ξ στη. 
Οὐ. ι ῬΡ. 128. Βεκκ. ἐδ οοῃϊθοίανα δ᾽ οὖν, ποι πια]6. ΟἿ, αὐ, 8, 4. 

ὅλρ. 11. 8. 1. ἐπειδὴ δέ. Βειις. (6 οομϊδοίινα ἐπειδή τε. 
568 τὲ -- δέ διἴδηι Δ} 1 Ἰη1ῸΡ 56. τοβρομάθηί, οἵ. Μαιῆι. αν. 8. 626 ρ. 
1602 εὐ δάη. 3, 5 (564 οιΐϊδιη Βοθ η}.), οἱ ΒουρίοΥ τὸ “ἀφικομένους 
κρατῆσαι ἀιιο Δηηπη040 ΘΟ ΠΥ Ππιπὶ 6556 τῷ στρατὸν ἐλάσσω ἀγαγεῖν, 

μάχῃ ἐκράτησαν. Ἦοος ρτοο- 
Πππτ ἢᾶὰν ̓ πτη ΔΡΡ ΘΠ Π ἀἁγιιμη οατιβἃ 
δα Πίτ5 ΤΥοΐὰ 6 ἔοίπι ΠῚ 6556, οἱ, βὶ 
ατδᾶθοὶ ἰπίθγάιιπι νἱοῦ ἀϊοδηίαν, 
ΘΟηἑαΠαΪ οἰ πὶ 60 ΔΙ Θ τη} ΠΟ ἰΐα 
τη]00 ροβέ ἃ (Οαϊοσιιπὶ δἀνοθιβιιβ 
ΤεΙθρ τιηὶ ΘΟ] 5511 ἀοοοὶ 6οε}!. 
-Ξ τὸ γὰρ ἔρυμα. οὐκ 
ἂν ἐτειχίσαντο. δος ΡΙονὶ- 
ατι8 βίαι! ἀπά 15. νου 5. εὐ μὴ 
μάχῃ ἐκράτησαν (οἴ. Καιιθρ:. αν, 
8. 54, 12 ἅδη, 9) 516 ἘΣ 
ἢ ἃ ΠῚ Ἄἰ5ὶ ν᾽οϊβδθηΐ), Ὑα!- 
τ δ οαδίνα ἐὰἰα πὰ 6χ- 
Βίνα ον Π0ὴ ροίιϊΪ 556 η.. Αἱ 
ΜΕ ΙΠοτα. ἴῃ [ἅ]1π. ΑΠη8]. ΡΕ1ΠΟΙ]. 
ΙΧ 4 ρυ. 408 .54. οἱ ἀε Ἀγνροβίι. 
Ρ. 0, αυἷὰ οὐκ ἂν ἐτειχίσαντο 
1011. ΒΘ  Ποα δ τὴ τ πἶτ 8 ΠΟῺ 
Ροϊαϊββαπί, 5θ ποῖ τπππἰ- 
ν᾽ 556} ᾧ, οἱ ἰοιὰ Πᾶθο Δ .ΙΠΊ61- 
[8110 ΠῚΪΡΗ δβδϑί, ρθη ῃθβίη πὴ 
5110 [060 ΠΟΙ] Οοδίαηι, ψΘυῖ ΠῚ ρΓῸ- 
ΡυϊῈ ροβί φαένονται δέ ροπεοι- 
ἀπη, 5ϑηςθη διηᾳθ. ἤᾶπο 6586 
ἀοσοῦα βίπά τι: π6 ἔπποὸ αἰἷ- 
ἄετι (πᾶπι ἃΙἰτδν τπαπιπἰ(ϊο - 
ΘΠ ΠΟΙ δΧβίγιι χ 556 1) 6Χ- 
δροϊία πηΐνοῦβο τιϑὶ δαί, 
ϑαθδυάϊν!ν Ἰρίτιν. εὐ ἐχρήσαντο 
πάσῃ τῇ δυνάμει. δοὰ παῖο οχ- 
Ῥἰαπαῦ πὶ τι] πιὰῖϊοῦοα ΑἸ - 
οὐ α 65. Οὐδίαυα πὰ δἰζοῦὶ ἀὸ- 
πηοηβίγαν Ὁ Οβια πάθον. ΘΟ 5ουν, ἕαβο. 
5». 854. Οὗ. οὔἴδιη ΕοτθονΡ,. 
Οὔβοιν. ΙΝ, ααἱϊ ΤΙιογ ἀρὰ, ψαΪρ 
δνενῖίον ἀϊοία, 6588. ΡιῸ μάχην 
ἐποιήσαντο, ἧ ἐκράτησαν. 1)6 
γψΆ] 0 δ ο δἀποίαι 560]. : Ξ ἔρυμα 
λέγει νῦν οὐχ ὅπερ ἐν τῇ η΄ (1. 

Τυμογ ἀἰάϊα. Νοὶ, 1. Ἑά. 1]. 

η΄ ν. 887 οἱ 486) λέγει Ὅμη- 
ρος γενέσϑαι, ἀλλὰ πρότερον 
μικρότερον (ουΐι5. πὰ} ἀρπά 
ΗΟΠΊΘΓΙΙΠῚ πηΘη 10 651). ϑδ]ουηοη ]. 
ἃ. Ρ. 7 5344., «ποπίαιη Ἠοτηοτο 
Ὠ1}1] 46 πὰ ποῦ ο θοάτιθ ἃπεϊα το 6 
νΆΠ}0Ὸ ᾿π ποὐτϊ55θ. οχ Ρ]ὐἸπη15. ΠΙα- 
αἷ5 Ἰοοἷβ οοηβίθί, οἱ ἰάθῃ ἃ ϑδινὰ- 
θ0η8 (ΧΠῚ ρ. 538) 60} ΠΡ ΠΙ ΘΕ: 
ἔρυμα 1. 1. ΠΟ ἐδ ΠῚ ΠῚ τὶ ἢ ἶ ΤῈ 6 ἢ - 
π|πὶ, αθδηη ΡΤ ἃ 6514 τι ΠῚ 6558 
οὐ ἴῃ ἀμ ν Θυβατη ἰάθη} βἰρ ἢ Πα 6 
αποὰ νεώλκιον, οαϑδίν πᾶνᾶ- 
ι18, τῷ στρατοπέδω δαίθῃηι 
δχοτγοῖσαϊ ἴῃ του Ρ ἰδ τιπὶ. 6558 
βιβρίοαϊιν, Αἱ οἱ ἐτειχίσαντο 
46 πιηϊτοπο Ιοα αὶ ὙΠπποΥ ἀἸἀ6πὶ 
ἀοοεί, οἱ οαβίνα ηδιίοα ναύσταϑ'- 
μον ἃς στρατόπεδον ΔΡΡΘΙαῦ, ποθὴ 
ἔρυμα. Βρδοῦα5. Ἰοίαιν Δ οΙοῖκον 
(ὕγο]. ὁρ. Πρ. 104) Δ ΟΙΟΥ 6] 
ΟΥρυϊοσιη να] πὶ ἃ αν θοῖβ, 5ία- 
{{πὶ Ροβίαᾳιιδ ἢ) ἴπ ἰθυΓ ΩἹ ΘΟ 55] 
Θ55θηΐ, δΧβί ΠΟἔ ΠῚ 6556. ΠΡΓΆ558 
οΟμοἴτ, Οὗ, οἤδμῃ τοί. Ηϊδε. ἢ 
Ρ. 252. Ρειοίαβὶβ δόμα! οη8}}5 
ΟΠ ἶββᾶθ. ΘΧΘΗΙΡἰἃ 5᾽ μὰ νἱὰ. 1 
08. 102 ἃ]. --- φαένονται ὃ έ. 
θς δέ τι ἀροάοβὶ ροβίίο, αποὰ 
᾿μ θυ δ το ὴ] εἶς, τ οαρ. 18, ἀ6- 
θΘΥῚ Ῥαγιπη οὶ νου βἰπ} 6, νἱὰ. 
Μαίῃ. τ. 8. 616, 8 οἱ 4. Οὗ 1 
69. ,0. ΠΙ 985. ΤΟ ΡΟ ἜΕΙῚ - 
τναπι ἃἀθ0 θη ποἸ ἃ ΙΟΠ 6 μι [Θβταν 
Π 460. -- πρὸς γεωργίαν... 
καὶ λῃστείαν. ο,Οἷὶο ν. “ὁ. 
Πιοπιεά 65 ΡΥΪΠῚ5 ΔΜ Π15. 61} Τνο. 
τὴν Θράκην ἐγεώργει τοβίο Επι- 
βίδίῃ, δὰ Π, ρ. 5887 οἱ. Βᾶ5. [Οἱ 
5610... ΠῚ Ν᾽ 2.1] Δῃστείαν αι- 

9 
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λῃστείαν τῆς τροφῆς ἀπορίᾳ. 

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ Α, ια΄. 

ἡ καὶ μᾶλλον οὗ 
Τρῶες, αὐτῶν διεσπαρμένων, τὰ δέχα ἔτη ἀντεῖχον 
βίᾳ τοῖς ἀεὶ ὑπολειπομένοις ἀντίπαλοι ὄντες. πε-- 

ριουσίαν δὲ εἰ ἤἦλϑον ἔχόννερ τροφῆς. καὶ ὄντες 
ἀϑρόοι ἄνευ λῃστείας καὶ “γεωργίας ξυνεχῶς τὸν 
πόλεμον διέφερον, ῥᾳδίως ἄν μάχῃ κρατοῦντες εἷ-- 
λον, οἵ γε καὶ οὐκ ἀϑρόοι, ἀλλὰ μέρει τῷ ἀεὶ παρόντι 
ἀντεῖχον. πολιορκίᾳ δ᾽ ἂν προσχαϑεξόμενοι ἐν ἐλάσ- 
σονί τὲ χρόνῳ καὶ ἀπονώτερον τὴν Τροίαν εἷλον. 

βῖνο, ααδηηνὶβ πο [ροϊββοπί, ἰἅπιθι ἢΠΠπ δνθηΐβ56. ΡαΡ  Θα]αυιηι τηῖι- 
ἰαἴοπο νἱάσίαν 
Ρ. θ6 οἱ (Ἰ455. δὰ ἢ. 1. 

το πὶ ἀἰοὶς ταθοουῖ ΘΧΟΙ ΒΊΟΠ 65 
ἴῃ ναυΐα5 γορπὶ ΤΟΙ. ρᾶνΐ65, τιὺ- 
θῖπιπι Τυοΐδη. ΘΧΡ θη δύο 65. 80 
αἸγορίοη65, απιαυιιη ΘΧ Ρ Θα 0 ΟΠ 1 
ἄυχ ἔθυε ΑΘ }}165 ογαῖ, ὙΙά. ἢ, 
ΙΧ 828, Οἀ. 1Π10ὅ.«“ Β5ΤΕΒῈΕ - 
118. «ἃ ἨδΙοη. -- ἧ καὶ μᾶλ- 
λον, 4τὸ οἰϊδηὶ πᾶ οῖ5 ( 
4τῸὺ οἰϊδπὶ ΠΪπ1τ5 (ἷο, ΡΠ]. 
ΥἹΙ 6, 16), φᾶν δἐΐ 8] Π18 515. 
ΟἿ᾽ Ὁ 90.) Π͵ΠΥΒῸΥ Τ Πρ η4δ 
αὐτῶν διεσπαρμένων 5υπΐ ρΡε- 
εἰν: ΦΌΒΟΙ πε, απὶ ἐν κ τς δε 
αὐἰῖς, τὰ νὶ. Μαίιι. 8. 2607. 
Κυιορ, 8.50, 2 44π.1. 5} προ 
οὰηὶ ἀντεῖχον, Π 0 οἰπὶ ἀντίπα- 
1οι. Ναηι Οδηηρίτμι Ρ. θ, φιια την 5 
Τιαὐϊηὶ γθοίθ ἀϊοδηΐ τιν Ὁ ὁπὶ δ πτθοςς 
Ραρπᾶνθ, αγδθοθ Υἱχ βέᾳ τὴν 
πόλιν ἐκπολιορκεῖν οἱ 51 Π|1Π1ὰ 
ἀἸοὶ ἔαϊβο οοηίθηδονα ἀρρᾶνοί οχ 
ἰρϑ5ῖι5. ὙΠαον ἀἰα15. νου]ὴβ 1 102. 
Τοίαπὶ Τηον ἀ1415. ἀγοιπηθηία- 
(0 6 η} ἱπηριρηαπι [ἴβοΠο 14. ἀθ 
Β6}}. Ττοὶ. Ρ. 8 544. οἱ ΝΊθμ. 

8. 2. διέφερον] ὑπέμε- 
νον, ἐξήνυον, διήνυον." 5080]. 
Οἵ, δά. ΨἹ δ4. θὲ ἱμηρου ἢ, νὰ, 
δάη. δὰ 9, 4. --- εοἴλον Κυιορον 
ΘΧΡΌΠΟῚ ἰπβδὶι, οἱ α, ἩθΥ ΙΔ ΠΠιΒ 
αὰθο εἶλον -- ἀντεῖχον οἰϊοὶ νο- 
Τεΐι, οὔθ Ἠονβι, Ζαν Κυῖε, ἀὁ5 
ΤΊΝΙ κ, “ς ρ, 22, αἱ Πθο Ρυῖτ5 εἷλον 
οαπὶ ἄν ἰηϊογρυοίαιι ΠἶῸ 51 6 ἢ 
ΒΡ γα βϑ8θηΐ, αιοὰᾶ ΠΟΌΪ5. Π6ο 
ΡΟ 86 ΠΟΟῬΤΟΡΙΟΥ ἀἀαϊία μ, κρατ. 
ΡΥΟΡΆΡΙ]6 ν᾽ ἀθίιν, Μα]σαία δεΐδηι 
ΟἸ Β5θηἶο βπβΡ οοία Βοομηνίο. νἱ- 

5᾽ ΣΙ ΠοαΡο. νο]]6. Κυποσογιπ ἱπιριισπαί ΟΠ οΙς 

ἀοίαν ὀχοιβαυὶ Δἀἀ αἸπθηίΐο, --- ο ζ' 
γξρ 4αἱ ααἰά πηι, ἱ, 6. 51 4τιὶ- 
ἃ ὁτη. --- οὐκ ἀϑρόοι. Κύυιιοσ, 
οὐχ ἀϑο.. αποα ΠΟΙ} σρᾶπι- 
χτηδίϊοὶ Ατῖδο ἀϑρόος οἱ ἀϑροί- 
ἕξειν ἀθῦθγο βουῖὶθὶ ἰσαάππε. Τὴ 1ἰ- 
θΥ5. ἰἈπ]θ Π155. Τ᾽ Ππογ αἰ 5 ρϑὺ- 
Ῥᾶιιοα οἷτιβ βουϊρύθπναθ νϑϑίϊϑα ἢ 
5010 πη. ν]ἀδηύαν οχβίαθ, Νθὸ ἴἃ- 
νϑηΐ οἱ πιθ να πὰ θ ΧΘΠΟΡΠΟΙ 5 
(οἴ. Τη4. Α1π8}".} Διί Ἰβοοῦαῦῖ5 (νἱὰ, 
Βτθηι. οἱ Ὀἰπά, δὰ Ραιι. 8. 44). --- 
μέρει εδβ, ἀδυῖντιβ ᾿πβιν απ θη. 
Ριο παρόντι Κυιορ. τοίη αἱι 
ΟἹτηι γα] σα τι πὶ παρατυχόντι ὁ0η- 
ττὰ ΠΟΡόνιιη δπιοιονἸαίοπι, ΑἹ νἹά. 
ΟΙαββ. -- πολιορκέᾳ δ᾽ ἂν 
προσχαϑεξόμενοι .... εἷ- 
λον. ἄν «ἃ εἷλον ρογεῖποῦ; 58 606 
δ η}, δὶ οοπαϊεῖο ἴῃ ρανιοῖρῖο ἴῃ - 
οδί, ΠΝ Ῥαγίϊοα!α ΘΟ] σαί οὐ 
Ποο Ῥδυμοῖρῖο οοητπποῖίαν. ΟἹ 
1, 1Π 18; Ρυϊουίναθ, πολιορκίᾳ 
προσχαϑεξόμενοι νἷβ πηθη}Ὀ 1 
εἰ ὄντες ἀϑρύοι ἐνν͵ διέφερον, 
ΡΟ ον ΟΥΡι5 ἐν. ᾿ Τροίαν εἶἷ- 
1ον Ἰηοῖδὶ δᾳδίως ἂν εἶλον οἴη 
Ἰπου ΘΠ 6 Π 10. 4 8πῃ ἰξθυδιαν. ὅ88- 
Ιοπιοη, αὖ Οἰἰπὶ ΠῸΙ]Π1., τὸ ξυν- 
ἐχῶς πολεμεῖν εἱ τὸ πολιορκίᾳ 
προσκαϑέξεσθϑαι Ρ. 18 118 ἀϊδ5- 
αἰ σαϊν, αὐ ΤΟΥ ἀἸάθηὶ ἀπια]οῖι5 
ταιοηῖριβ ἀϊοαι δἰβνπιανο γὸϑ 
Το 85. ᾿Πδυπ Ῥούἶ556, δπϊ 
"6 }10 ἀπὸ ἰοποῦθ ρο ρθη 0., δι 
᾿Ππδία οὐ β᾽ ἀϊοπο αὐ] Ρυεπηθηο. 
σαὶ ΘΧρ]]οδεϊουὶ σΟΙ ΠΟΙ ΘΗ] 
ΘΠ ΟΥ̓ ΠΊ δέ ραν οι! α οἰ δοίη 

Ὡ 



ΠΡΟΟΊΜΙΟΝ. νὺ 12.) ϑῦ 

8 ἀλλὰ δι᾿ ἀχρηματίαν τά τὲ πρὸ τούτων ἀσϑενῆ ἣν, 
καὶ αὐτά γε δὴ ταῦτα, ὀνομαστότατα τῶν πρὶν γενό- 
μενα, δηλοῦται τοῖς ἔργοις ὑποδεέστερα ὁ ὄντα τῆς 
φήμης καὶ τοῦ νῦν περὶ αὐτῶν διὰ τοὺς ποιητὰς 

1 

λόγου κατεσχηκότος. 

-  αὐξηϑῆναι. 

᾿ 

᾿(Υ.1 ρ᾿. ὅ44 5ᾳ4. 

ὥστε «ἡ ἡσυχάσασα 

Ἢ τε γὰρ ἀναχώρησις τῶν Ἡλλήνων ἐξ Ἰλίου ἃ 
χρονίᾳ γενομένη πολλὰ ἐνεόχμωσε, καὶ στάσεις ἕν 

ταῖς πόλεσιν ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ ἐγίγνοντο, ἀφ᾽ ὧν ἐκ- 

8. 8. γέ ἴῃ δοΟΙΠΡ]Π αν θῖι5 ΠΠΌΥ 15. Π155. ΟΠ1.7). 651 ΓΔ ΠΊ6ὴ ἀρ 55] ΠΊΠΠῚ, 
ὡς αν, δα 60. 

ὕαρ. 12. 8. 1. ἡσυχάσασα. Ορτίπιϊ ΠἰὈγὶ τη55. ἡσυχάσασαν, 
αποα πο ΡΥοΥβι5. ἀδηηηαπάμπι.. ὙἸά. [,ο0. δὰ ΡΙγη. Ρ. 760. Νόοὴ 
18 πη] 6} ΔΠ10ὶ βίο Τῆτις,, ηἰβὶ ΟΠ ρΆΡαγ 8 Υἱβ ὙἹ 4 οἱ βἰ μη ἀρτιὰ ΒΟΘΠηι. 
Βδοερὶϊ οἰ ΠῈ ΟἸα55. 

8. 3, ὡς ἐπὶ τὸ πολύ (55. 

ν᾽ ον οὔβίανϑ ᾿ἰἅτη 5' σ᾽ ἢ ἢ οαν Ἰλ1ι5 
ἴῃ δὰ. πιδὶ, Οἔ. ἨπιοποΙκο5 Ρ. 0. 

8.8. ὀνομαστότατα. Οἱ. 
δάῃ, δἀ 11, οἱ ρᾷμ!ο ροβί ἀδ 
κατεσχηκότος δη. 84 10,1, 
ἀδαιιθ οἰτιβ ἰταϊθοιίοπα δάπ, 90, 1. 
1)6 πιηΐνουβο "6110 Τγοΐδηο, ααοά 
Π Πα 1 1 Θ᾽ ΘΒΓΠΠῚ 6556 ΠΡΟ ΠῸΠ- 
11} ορὶ παι δυιηέ, νἱἊ6. οἰγοιπι- 
ΒΡΘοία ἱπαϊοαηίθβ ΤῊ ΔΙ πὴ 
δε, αὐν Τρ. 100 5344. εἰ Ρείοιβ. 
ἴῃ αὐὰν, Ἔγκυκλ. παιδ. Τ ΧΧΧΙ 
Ρ. 184. ϑαρον ΤΙπιον ἀἰά 5 48 πος 
Ῥ6}10 πα ϊοῖο οἵ, ΝΊου. Ηἰβέ. δῃηΐ. 
ΤΡ. 200 54. Α44. ἄἀτοι. Ηϊβι. 

Ῥαηοκ. Ηΐβι. 
ἃηΐ. ΠΠ| ᾿. 216 344. Ὅατι, Ηΐβι. 
ὅτ. Τρ. 108 54. ΕἸηϊία Πἷο δβί 
ἀθία5. Πουοϊοα ΤΟΥ απ (ἀν ἈΘΟΔΓΙΙΠῚ, 
δὲ. βϑαυϊίαν δοίαβ Τλ Θ ΔΕ ΟΠλΠῚ. 

θΔρ. 12. 8.1. ἐπεὶ καὶ --. 
Αὐριπιθηΐαί! 9 Ππᾶθο δϑί, ΠῸὴ πιὶ- 
ὉΠ} ῬΟΒ556. νἱάθυϊ γὸ5 Τυοϊδηᾶ5 

ΠΟΙ ἰδηΐα5. 6588, απδηίδα ρΥδοαϊ- 
ΘΘΠΓΠ ; 8} ψοὶ ροϑβί θο πὶ Ττο- 
Οἰδθ ΠῚ Οτδθοίατη. ΟὉ ΡΟΡυ]ογιπὶ 
ΟἸΠΪ  ΔΙΙΟΠ 65 οχίσιια ΠΟΥ ΠΊΘη ἃ 
] ΘΕΡΙ586. Ρθυλθι5 Ῥουϊοαϊβ ἱπίου- 
ΟΡοβῖ(ἃ 56 η.θ τὰ π6 Τηδσἷβ., ΑἸ 8 ΠῚ 

Απρ;. (Ἱ. γβη. «]., αυοὰ ρϑῖῖο ἴου- 

Ρᾶν δϑί, δου 6586 νἱἀθαΐαν, 
γίρριϊα, ατἃ Κυπθοθι δηΐθ ἐπεί 
ποῖά ϊτ, 5001 αὐνϊπηατιθ Ρ]6π 6 
Ἰητουραηρθνο ρνδοβίαι. ἡ ΠΆΝΑΟΕ. 
Ρ.10. ἀδ Ρονὶοά, Τῇπιογά. ---κατ- 
ῳκίξετο ναϊθὶ ἴποο}}5 (δᾶ νο- 
πἰθη {1} 15) Γαι παρ αΐιατν, 
οἰνϊατ65 ἴῃ δὰ οοηάοθδη- 
ταν. θὲ δου. ἡσυχάσασα οἴ. ἀπ, 
δα 8, 3, ἀδ ποοαίίοπθ δὰ τιίνιη- 
αι θυ γοίθυθηα οά. τηδὶ, 
οἱ Κυιορ. αν. 8. ΟἿ, 8 δάῃ. 4. 

8.2. ἥ τε γάρ. : ἐνεόχ- 
μῶσε. ὙΠ κέτι γὰρ ἐλπίζον- 
τὲς αὐτοὺς ἐπανελθεῖν ἐπανί- 
σταντο, ἐλϑοῦσι δ᾽ ἐπολέμουν, 
καὶ οἵ ἡττώμενοι ἐξέπιπτον." 
Θ0Π0]. ἤθη ἃ γϑοθηίουϊθι5. ἴῃ 
πηαῖα5. ἀπιρουὶ ἀοοοὶ ΤῊ γΙ νγ8}}. ΗΙδι, 
αν, 1 Ρ. 208 58. ΜΝεοχμοῦν 
γι Π οϑύ Πουοάοίθιμ ἃ Ὀ]ϊο- 
ΠΥ5. ΗΔ]. δι ίοι 855. Ἰ0ἢ ΒρΓ6- 
απ. ὙΙά. οα, πιαὶ, --- ἀφ ὧν. 
ῬΓΟΠΟΠΊΘἢ ῬΟ[ῸΡ δὰ στάσεων (οἴ. 
αάῃ. 10, 8), ἀπό ἀπίοηι, τι ἐξ 2, 
4, οβί ρυορίϑθι, δηβδῃ) ΜΉΤ 
0818. Οὐ. 28, 6. 234, 4. ΠΤῊΝ Π6 
οἵ ἐκπίπτοντες Ιοσϑηάιπ 5811, ΘΧ 
ΒῈΡΘΙΙΟΥ πόλεσιν δαὶ στάσεις 

8. Ἔ 

12. ᾿Επεὶ καὶ μετὰ τὰ Τρωικὰ ὴ Ἑλλὰς ἔτι μετ-- μετὰ τὰ 
ανίστατό τὲ καὶ κατῳκίζετο, 

Τρωικὰ γί- 
γνονται νέαι 
μεταναστά- 
σεις, καὶ 

ἀποικίαι ἐκ- 
πέμπονται. 
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πίπτοντες τὰς πόλεις ἔχτιξον. Βοιωτοί τε γὰρ οἵ 3 
νῦν ἑξηκοστῷ ἔτει μετὰ Ἰλίου ἄλωσιν ἐξ Ἄρνης 
ἀναστάντες ὑπὸ Θεσσαλῶν τὴν νῦν Βοιωτίαν, πρό- 

τερον δὲ Καθμηΐῖδα γῆν καλουμένην ᾧκισαν" (ὴἠν 
δὲ αὐτῶν καὶ ἀποδασμὸς πρότερον ἐν τῇ γῇ ταύτῃ, 
ἀφ᾽ ὧν καὶ ἐς Ἴλιον ἐστράτευσαν") Δωριῆς τὲ 

τὰ οὐ σοηϑαθίπα Ἰῃ] ΨοΥ ἀϊα]5 ΘΟΠ ΘΠ ΔΙ ΘΙΜ. γιὰ. ΗΠ 18. ΥἹ 46 
4]. να!ρο οἱ Βοκκ, ὡς ἐπὶ πολύ, α«υἰριι5 ὡς Κυιιοο. οχιβυϊηιαὶ το- 
ΡΈρΊδΥ. 

ὃ. 8. νῦν. ψαυϊρο οἱ ΒοκΙ.. νῦν μέν, 564 μέν ὁπ. 855. Απρ. 
ἈΠΟ ΟΕ πὰ ἢ Τ 56. ΠῚ δ. ΤΥ ΠΓ 99. 

ὥκισαν. ἴπ ρ]οιΐδαιια. πι55. ὥχησαν. 
ξον ὃ. 3. 

γθρϑυὶ Ροίθϑί ΠΟμΊΘΙΙ οἵ πολῖται 
νοὶ οὗ στασιάξοντες, υἱ5ὶ γηδν}β 
Ομ ρᾶγᾶγο βυίηη. αν. 8. 144 
δάῃ,. 2, -τὰς πόλεις ἔκτιξον, 
ποίᾷ5 {Π8ἃ5 οἰν ἰα6 5. (αἃ5 
τἀπηῸ οΟηἰ85 6556. οοηβίϑ!) Ο0 - 
ἀεθαηί. ϑοο ϊαβίοβ ᾿ὰ5. σαί 
6588. οἰν! 65. ροϑβί γοάιίαπι (ὐνδε- 
ον α Τρολὰθ ἃ Τϑιογο, ΡΠ]]οὸ- 
οἰοία, Πιοπγράο, ΜΙ θη θδίθθο, 1115 
γα} {15 οοηἀἰ5. ΟἿ. Υ 61}. Ῥαΐ. 11. 
Αἵ ΤΙ πιο γαϊά 65 ἃ 56. πιο ὶ οἷνὶ- 
ἰᾶτ65. ΔΙ απο ΡΟΒι ἃ ΒΟΘΟΙΪ5 οἱ 
Πουϊθηϑῖθθ οὐ ἃ]1ἃ8 5.0 θᾶ- 
ἄδθπλ ἰοιροντα οοηβίιπία5 ρδγ- 
τἰοῦϊα γάρ, δ Βοααῦῖίαν, ἀο- 
᾿ηοηϑίγαί, οἱ ἴῃ ΒΘ. ΟΥἾθιι5 ΡῬᾶτ- 

εἰ οι] 5 τὲ... καί Ἰῃΐον 56 γ6ΒΡοὴ- 
ἀθητθι5 8 ΠΟΥ ἃ5 6 5610 ἀγδθοο- 
τὰ γοάϊίιι οὐἵαβ ἃ βϑα! ]οπῖθιιβ, 
4α θιι5... αἱ εἰν! ταῖδ5. σου τ, 
οἰδοίαμη 5[{, ἀϊβιϊπ οι, 

8. 8. Βοιωτοί τε ---. ἴ)6 ᾿νὰο 
πηϊσταιοπο Βοθοίονιμι οἵ, δέν. 
ΙΧ ρ. 401. ΧΠῚ Ρ. 882, διοά. ΧΙῚΝ 
δ8. θχίτ Θνοποι, Ρ. 991 544. 
ΤΊ Ύ νν 41}. 1. ἃ. Ρ. 2606 544. τοι, 
ΠΕΡ: ᾿ 564. ΝΙῸ. Ηἶδβι, δι. 
Ι Ρ. 389 54. ---ξξηκοστῷ ἔτει. 
θ6 ἀὐιοιϊο ἀπτο νάϊ μα! ὰ ἶο οἱ 
Ρϑυο ροβίοι 18,2. 101..108.118 ἃ], 
ἢ0 δαάϊίο νὶὰ. δάμ. ΙΥ̓ 90, 3. 
ΟΙ. Κυπθρ,. τ. 8.50, ὃ δά. 10. --- 

μετὰ Ἰλίου ἅλωσιν. Θ ΠΆΠΠΟΥ 
βίηθ. αὐιϊοι! 8 ἰᾶπι 1 1 διὰ χρό- 
ψου πλῆϑος, (ἰὑη1 28 οἱ 1 ὃ 

ϑρᾷ νἱὰ. 8. 4 οἱ ἔκτει- 

᾿ 9 ᾿ “ 

μετὰ Εὐβοίας ἀλώσιν, ταῦ! δ6- 
α4υα]1ἃ. ΟἿ, αα. τηδὶ. Ετ ἰδ θα 
Π0Ὶ ΠῚ δ1 μετὰ τὴν “έσβου 
ἅλωσιν, ΤΥ 109 μετὰ τὴν 4μ- 
φιπόλεως ἅλωσιν, οὐ ΔΙΏΟΠ)15 
ἀν οι 5. ἀἀαἰυ5. μετὰ τὴν τῆς 
Τροίας ἄλωσιν δίαιτα μετὰ ἘΠΕ 
τῆς Ἰλίου πόρϑησιν Ὀῖο (55 
--ἄρνη ς. ΡΙουιιπα πο δα βἰμιιαι 
Ῥαρβάθαμ ΟΟἸ]οοδηΐ, αἴ ἃ Κίθρ!}. 
ΒγΖ. απ άπ ἃίᾳαθ. ΟἸδουϊ πὶ 6Χ - 
ἰδ πγανῖ, ᾿0 0 ἁυέθιη ἰοὺ ΕΘ ΠῚ 
οι Αριάδηθαμι βἰύατη ἔι1556 ἀθοοί 
Μι6}1, δὰ ἰὰ}. ναθο. βορίθηϊ, ρ. 
18 5ᾳᾳᾷ. (ἢ Πρὶν. ατναθο, βορί. 
ΤΥ ρ.800. ---ὑπὸ Θεσσαλῶν. 
πὶ πη οχ ἔρινο ἴῃ Πδθ ἢ ΠῚ 
᾿πηπιϊουανηί, ΟἿ, Πεδνοάοι. ὙΠ 
10, ὅτοι. ΠΡ. ὅ712. θυμοῖς. 
Πρ. 392. -- ἦν δὲ... πρό- 
τερον. ἢδῃς {νιον ἀἸάϊο ορὶ- 
1 ᾿ΟΠ Θ ΠῚ 6Χ πἰμΐα ΠΟΙΔΟΥῚ τον  ΡΘὴ - 
ιἰὰ οὐίανη οὐνθάηὶ ΜΟ}}. Οτοϊιοιῃ. 
Ι. ἃ. οὐ Νῖο, 1. ἃ. δὰ δδηὶ γονδ- 
ΓΘη πὶ ΠΟ Πηρ δ τη {τ||556. νἱαϊ- 
τιι5. 9, ὃ. ΟΥἷὉ οφἄδπι ΚΙαθιΖ, ἀδ 
[ον Βοοοί. Ρ. 12. Ἠδυ]οβ, ἐς 
Ρυϊμῖβ. Βοροιϊαθὶμοο} 15. ἢ. 18 544. 
56 014. ἀ "6}}, Τιοϊ. Ρ. 22 54. 
Μιιθηβοϊον ἀφ ἤθρθιι Ε]αιᾷ 665. ρ, 
11 544. Ἰγαμοῖκ. 1, ἃ. --- ἀποδα- 
σμόὸς ὁδί ρὰτ5 ἃ τὴ αἰ ἰ{πἃ 6 
Ὁ Ψ1}5 ἃ, (ϑἴμη]ο ΠΟΠΛΘΙ ἐθθθῃ- 
του οδί ἀπόμοιρα.) -- ἀφ᾽ 
ὧν... ἐστράτευσαν. ΥἹὰ, 
ἤοπι. ΠΙ. β΄, 494 544... δὶ ροοία 
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ὀγδοηκοστῷ ἔτει ξὺν Ἡρακλείδαις Πελοπόννησον 
4 ἔσχον. μόλις τε ἐν πολλῷ χρόνῳ ἡσυχάσασα ἡ Ἑλλὰς 
βεβαίως, χαὶ οὐκέτι ἀνισταμένη, ἀποικίας ἐξέπεμπεν. 
καὶ Ἴωνας μὲν “ϑηναῖοι καὶ νησιωτῶν τοὺς πολλοὺς 
ὥκισαν, ἡπλας δὲ χαὶ 

τῆς Τε ἄλλης Ἑλλάδος ἔστιν ἃ χωρία. ποννήσιοι, 

Σικελίας τὸ πλέον ΓΞ 

πάντα δὲ ταῦτα ὕστερον τῶν Τρωικῶν ἐχτίσϑη. 
719. “υνατωτέρας δὲ γιγνομένης τῆς Ἑλλάδος, 

καὶ τῶν χρημάτων τὴν κτῆσιν ἔτι μᾶλλον ἢ πρό- 

8. 4. 
γη55. Ὑαἰρο οἱ ΒΕΚΚ. ἐξέπεμψε. 

ἐξέπεμπε (455. Ατρ. Ὁ], 
ϑϑὰ ἱπηρουίθοίαπη ἀθ ΘΟ] η115 ἰοπ- 

ψϑη. δἰϊΐαπιθ Π0η Ῥδιοὶ οοα 8, 

δῖον (ΘΗ Ρ ΟΥἿ5. 5ραῖ10 ἃ γαν} 5 ΡΟΡᾺΪ] 15. ἴῃ γΑυὰ5 ΚΘ ΊΟΠ ΘΒ. ΤΉ 5515 ἀρ ι15- 
βῖπηο ἀἸοιι πη δβῦ, 

Ὶ 

τὸ πλέον (455. Ατπρ, (Ἰ. 
ΠῸΝ 5116 γουὶ 5. υ ΘΟ] 006. 

ΒΠΟΤΊΠ, τι ν᾽ ἀθίτιν, (ΘΠ ΟΥ̓ ΙΏῚ 
γί πη θη Δ Ό 65 ἶ5 ΒΟΘΟΙΪ5, ααὶ, 
εἰβὶ ἴογίθ ἰηΐεν ἴρ505 ΟΔαΠΊ605 
οοηδθάθνπηὶ, οχίσιιαηι {185 τὸ- 
Θἱοπὶβ ἰνδοίπηι νἱἀθηίι" οὐοοι- 
Ῥ8556, ἰοῆρο τηλχὶπηιαπη Οδάπηοϊ- 
ἀϊ5 ἰθυνᾶ 8 ῬΑΥΙΘΠῚ αἰὐυῖθῖι, Μη Υ 15 
Οτοποιηθηιτῃ οἱ Αβριθάομοπι ἃ5- 
ΒΙβῃδη85, 46 4115. ῬΟΡ Π15 ΤΔ6ΘΗ8. 
ὧν τοῖον «ὦ ἀποδασμός. Ὑγμ: 
Μδίῃ. αν, 8. 484, 2. Κνιοο. 8 
58, 4 δα. 1. - Δωριῆς τε --- 
6 πο Τ)οὐϊθηβίη. Θχρ θά 0π6, 
ταὐὖ 41105. ΟἸἰἐπηι15., νἱα. ἢἰο Ανη. 
Μδη5. ϑρατνί, Τρ. 48 54ᾳ4ᾳ. ΜΈΕΙΙ. 
Ῥοτ. Ρ. 46 344. (41 ΠῚ Ρ. 484 
δῶ ΠΔ Γοΐοστί ἴῃ ἅπηϊπὶ 8528 δηΐθ 
ΟἸγρ. 1, οἵ. ἰἀτῆθὰ Το. 46 
ΠΝ Ταρρά. Ῥ. 8321), Τπίνιννα}}. 1. 
ἃ. ρ. 269 5Ξᾳᾳᾷᾳ. Νῖε. Ηϊβὺ δηί. 1 
Ῥ. 2714 544ᾳ. Ουὑτι. Ηϊδι. 1 Ρ. 89 
544. Νοη ἰοἰαπι ῬΕΙΟΡΟΠῊΘβ11Π1, 
564 τη Θὰ οἶτι5. ρανίθηι Δ 115 
ΘΟΟΌΡ ΔΙΆ ΠῚ 6556 ΘΟηΒίΔί. 

8. 4, ἀνισταμένηε μεταν- 
ισταμένη (ξ. 1), ἀπανιστα- 
μένη (ς. 23). Τυηι 46. ΘΟ] Η}15 
Ῥγδοίον ἤδοι!- ΒΟ] ΙΘ.1 εὐ Ηδρο- 
τ ΒΟ ἰὈγῸ5 β᾽πσ αν 5 νἱά. 
Ἡδυπι. Απίϊαι. αν. ὁ. ΤΡ, ΝΙ6Ρ. 
ΤΕ ἋΣ Ρ. 804 544. Πριυί2)». ἴῃ 
Εύβοι, ᾿Ἐγκύκλ. παιδὶ νο]. ΧΧΧ 
Ρ. 238 544. οὐ αἴιὸβ. δῖος ποῃηϊηδί 

γβη, ἃ]. Ὑα]ρὸ οἱ ΒΕκκ, τὸ πλεῖστον, 

Ρ-. 241. -- νησιωτῶν. Ῥτδο- 
1. Ἐπθοθάαη Ογοϊδαππι ἰποο- 
Ιὰ5. ἰῃψο! σῖς, νος πάτγϊοβ, Τ- 
ηἶο5, ὕδοβ, Ναχῖοβ. Οἵ. ΥὙἹ 
δ1. εονοά. ὙΠ| 406. )ὲ Τουῖθιι5 
οἵ. Βρνα Ο, 9. -- Ἰταλίας. 
τὸ πλέον. Νὰ ἴῃ ἢῖ5 ἔα!βα πᾶῦ- 
γατὶ ρείοβ, οοσῖία ρυϊτηττη 8 }1ἃ 6 
ποπΐη6. ἃ ΤΠπο. 50] ΡΔΡΘΠῚ 
Ἰηουϊούοη ἃ [80 ἤπνὶο δίαιιθ 
αὐ 6 Μία ροπίο τϑατι6 δὰ ἔγθίπιτη 
51 ΟΠ Θη5 6. βρθοίδηίθιη βρη Ποατῖ 
(οἴ, αἄη. ὙΠ 388), ἀοίημαθ δἴδτη 
ἴῃ ᾿ᾶπο ΡΥ ΘΠ τΐϊβϑαβ ἃ ἀτϑθο 8 
σΟΙΟμἶα5. ΠῸῚ ΟΠ 65 ὁχ Ῥείοροη- 
650. Ργοΐθοίαβ 6586. Οὗ. ἀβθ 
Μάᾶρπδο ἀνδθοῖαθ, 486 νΟΟΘίΌΓ, 
αὐθίθαθ 1. ἃ. 6 δο] Ομ 5 ἴῃ 51ο]- 
᾿ατι ἀράποιϊ5 νἱὰ, ΨΙ 8 ---ὅ. 
τῆς ἄλλης Ἑλλάδος ἔστιν 
ἃ (εἴ. δᾶπ, 6. ὅ ΘΧ(ν.) χωρία. 
»»Ἀέγει δὲ ,Αμπρακιώτας, ἤἄνα- 
κτορίους.““ ὅ0Π0]. Αάά6 Οοτ- 
ΟΥ̓ΡΑΠῚ, ὌΝ ΣΣ πὶ Βο απ, Οο- 
ὙἸΠ ΠΟΥ ΠῚ ἘΠΙΟΙΣπ ΘᾺ νἱὰ. 1 234. 
80. δῦ. Π 80, 80, Ζδονγηίμιτη 
Αοπαθοναηι ΠΠ 66, 

ὕαρ. 19. 8. 1. μᾶλλον ἢ 
πρότερον. Οἵ. 8, 8. 1ὴ ριοχὶ- 
1115 αὐὐοη δ 5θη θη τη ΡΥ πη Υ 8 ΠῚ 
πίον ΘΟμ ἀπ 8165 οπὶ θα οοἶδο- 
γθηΐοβ ἱπιθυροβιίαμι, Οἵ, Οττο δὰ 
Οἴς. 46 Εἴη. 1 8, 7. Τίααπιο οἱ ἔτι 

τυραννίδες 
καὶ αὔξησις 
τῶν ναυτι- 



κῶν, τῆς ἐπι- 
μιξίας καὶ 
τῆς εὐδαι- 
μονίας τῶν 
Ἑλλήνων. 
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τερον ποιουμένης, τὰ πολλὰ τυραννίδες ἐν ταῖς 
πόλεσι χαϑίσταντο, τῶν προσόδων μειζόνων γι- 
γνομένων᾽ (πρότερον δὲ ἤσαν ἐπὶ ῥητοῖς γέρασι 
πατρικαὶ βασιλεῖαι") ναυτικά τὲ “ἐξηρτύετο ἡ ἡ Ἕλ- 
λάς, καὶ τῆς ϑαλάσσης μᾶλλον ἀντείχοντο. πρῶ- 
τοι δὲ Κορίνϑιοι λέγονται ἐγγύτατα τοῦ νῦν 
τρόπου μεταχειρίσαι τὰ περὶ τὰς ναῦς, καὶ τριή- 
ρεις πρῶτον ἐν Κορίνϑῳ τῆς Ελλάδος [ἐν]ναυ- 

ὕδρ. 19. ο. 3, [ἐν]ναυπηγηϑῆναι. γαθο εὐ ΒΕΚΚ, ναυπΉγ.» 
βοᾷ (455. Δπιρ. ὐς δὲ 4} ΘΟΙΡ γ65. π155., ἐνψναυπ., ἀπο ὁοορυϊααπι 
νυ τι Πὶ δἰϊαπα 8 αὐϊάθιι. ΠΟ ποίην, 564. δηδιοσίδθ δὶ ΘΟΏνΘΗΪΘΗΒ, οἱ 
ἀραὰ τηα]τὰ νϑυθα οαπὶ ἐν οορα!αῖα. ΡΥ ΟΡ οἰ Ο ποθὴ. οαπὶ ἀαίϊνο ἰτονανὶ 

εἱ τῶν... γιγνομένων [υυϑίνα ἴῃ 
ΒΌΒΡΙ οἴ ΟΠ 6 πὶ νοοδί Κυιθρ,., 4 ἴῃ- 
ΒΡ ἢ πρότερον υὑποῖβ "ποδί, 
οἰβὶ 'ρ56 οοῃίου! ΓΝ 60, 2. --- τύ - 
ραννέίδες. δ ἢἷ5 ᾿νίΔς Ρ᾽ανα 
ὁ. 17. 18, ΤΕ 4}1. ΗΙϊβί, αὐ. ΤΡ. 
422 5644. τοί. 1014. ΠΠ ο. 9. ΝΙ6Ρ. 
Ηϊβὺ, δπί, Τρ. 826 564. 
Απίαα. αν. ΤΡ. 498 564. Πουτη. 
Δπαα. αν. 8. 08. 64. --- ἐπὶ δη- 
τοῖς γέρασι πατρικαὶ βα- 
σιλεῖαι. Ῥητοῖς Βνδ πη ίϊοὶ 
ως ὡμολογημένοις, συγκει- 
μένοις, τεταγμένοις ἰμιογρΡείδη- 
ταῦ, οὐ 5ᾶθρθ βῖ0 ἰθρίθαν δριυά 
Τῆυο., ἂὖ Π 7. 1 Τέρα δυὶ 
5αΠ0 ᾿ ὁ ἢ ΟΥ̓ ἃ Γἰ ἃ θ᾽ ἃ ΘΠ} 8, 4ιδ 8 
ΟΡ πῇ ΘΙ] ατηθηίᾷ βῖν 6 γϑάἸτι5 γ6- 
συμ (οἴ. Ηοπι, 1]. ΙΧ 145 οἱ ἰθὶ 
ἤδγη. Ηογοά. ΝΥ] ὅθ. Δ ΔΟΙ5ηη, 
Ι. ἀ. Ρ. 841. Ηδινηι. 1. ἀ. 8. 5ὅ, 8, 
οἱ ἀθ ὑϑά 15 τορῖιπὶ Μ16}}, Τ)ὸν, 
ΠΡ. 106 5ᾳ. εἰ δομορθιπᾶπη. Δπ- 
ταπι, ἴπνς Ῥ}], ἀναθο, Ρ. 65), ἀπὶ 
ΡΙΆΘίΟΡ Πᾶθ6ο Αἰ «αθατι6 ΤΡ 
ὰ τὰ Ρ ᾶΘοἷρ πὰ, προτερήματα, 
προνόμια. Οἵ. ο, 3ὅ. Πατρικαὶ 
βασιλεῖαι ᾿ᾶθο γορπα νοοδηίαν, 
αὐοὰ 5αοοοββίομθ οἱ πουοάϊίαιο ἃ 
ῬΓ 5. δ ΠΠΪῸ5. Ῥουν θη! θαηΐ, 
ἀλη πᾶ ἤθη ἴπγὸ Ποιραϊίανῖο, 
4ἀππὶ ΡΌΡΌΪΟ μάντι ρνΟ θαι ρὰ- 
ἴθυπο Ποποῦα δχοϊαθυθηίαν, 5οὰ 
8 οὐ οοπβιρίπα ποθ. Οπᾶνο ἃ 
Ασ᾽ βίοι! 8 ΔΙ᾿ ιιοτΐ 65 δ᾽ πα Ποῦ κατὰ 
γένος βασιλεῖαι ἀϊοιπιαν. [6 

Δ ΔΟΙβιη. 

παίῖανα ππΐϊ5. γΘΟῊΪ δηθα αὶ πηϊ- 
γεῖβα νυἱᾶὰ, Ἀν δοηβη. 1. ἃ. 1 Ρ. 
8591 8344. οὖ βόμοθπι. 1. ἃ. Ρ. θ4 
5864. Ῥαμοκ. ΠῚ Ρ. 264 5344., 46 
Ἰπίθυῖία γθοῖαθ ΡΟ θϑίαυβ ΔΝ ΟΠ 51η, 
Ῥ. 876. ΤΊνΊνν 11. Ηΐδι. αὐ, 1 
418 54. θδβηΐαιθ αοὰ ΤΠππονα]- 
ἀε5 πρότερον βασιλείας [υϊ558 
αἰοῖῖ, ἤπᾶθο 0 ἰΐᾷ δοοὶρὶ ἄθθθγο, 
αὖ δὶ ὁχ γϑρὶα ροίοβδίαίθ οοῃίπαο 
ὑγγδη 5. οΥἵία δβϑϑί, τϑοίθ ἀοοῦϊ! 
Δ γίίθη. ἴῃ Ἐπ], Ηϊβι. Νὰπι ροβὲ 
γϑρηᾷ ΘοΟηδβί πίᾷ 511η0 ῬΔΌΘΟΥ ΠῚ 
ΠΡ ΟΡ, 6χ ἀπῖθιβ ἴῃ Ρ] θυ βαῖιθ 
Οἰν Πα {1}}15 ὑγγαηηϊ ῬγΟαΙθΡαηΐ, 
Οἷ, νδοιιβηι. 1, ἃ. ρ. 498 544. 
Τιη. ΒΘΒΡ}}. αν, Ρ. ὅ80 544. 
ΝΙΠΊΘΡΟΒ νυ ον ει ἃ ἦσαν ποχᾶ- 
πγθίυο ἀδούγ οο 5. ΠῚ}}65 6556 8η1- 
πηδ ἀν ονῖν ΕἸ] παι, ααἀ Οἷο. ἀθ θν. 
1Π ὅ. Οἷ δᾶῃ. 8. 6. --- ἀντεί- 
᾿ννεηϑρ Οὐ, Μαιι. αὖ, 8, 380. οἱ 
Ι 98. 
ὃ.2. μεταχειρέσαι τὰ περὶ 

τὰς ναῦς, νὰ οἴᾶ 558 65 πᾶτ- 
ιἰοὰ5 (Γἀθυὶ απ ἄασαι ἢ πἃ- 
νἵα πὶ ἃν οι). Οἱ, ὅίοριι. ΤῊΘ5. 
ΜΜεταχειρ. νουλτπι, αποα ἀριὰ 
ΡΙονόβαιιθ ἀδροη θη πηρϊαση οδί 
(οἵ, παιδία. δὰ Οάγ55. ρ. 1499) 
ΤΊπιον ἀϊἀ65 ἱπιθυά παι αοιϊνα Ποχὶι. 
ΟΝ ΙΝ 18. ΥἹ 15. 10. Ἰάφηι ἔδοῖι 
ἴῃ πλωίξειν 8. ὅ, ἴῃ ληΐξειν 1 
8ῦ, ἴῃ μεταπέμπειν 1.112, γΙ 
88. οἱ Βδορίιβ, --- πρῶτον ἐν 
Κορίνϑω τῆς Ἑλλάδος. Δλ4- 



ΠΡΟΟΊΜΙΟΝ. 

8 πηγηϑῆναι. 
Κορίνϑιος ναυπηγὸς ναῦς ποιήσας τέσσαρας" 

( 18.) 99 

φαίνεται δὲ καὶ Σαμίοις ᾿Δἀμεινοκλῆς 
ἔτη 

δ᾽ ἐστὶ μάλιστα τριακόσια ἐς τὴν τελευτὴν τοῦδε 
4 τοῦ πολέμου, ὅτε ᾿Δμεινοκλῆς Σαμίοις ἡλϑεν. ναυ- 
μαχία τὲ παλαιτάτη ὧν ἴσμεν γίγνεται Κορινϑίων 
πρὸς Κερκυραίους ἔτη δὲ μάλιστα καὶ ταύτῃ ἕξή- 
κοντὰ χαὶ διακόσιά ἐστι μέχρι τοῦ αὐτοῦ χρόνου. 
οἰκοῦντες γὰρ τὴν πόλιν οἱ Κορίνϑιοι ἐπὶ τοῦ 
ἰσϑμοῦ ἀεὶ δή ποτὲ ἐμπόριον εἶχον, τῶν Ἑλλήνων τὸ 
πάλαι κατὰ γῆν τὰ πλείω ἢ κατὰ ϑάλασσαν, τῶν τε 

οοηϑίδί. 
πτὴ δια, Πἶ5ι. ΠΡ. 209. 

αἰίαηι Ἑλλάδος ἰοιηθύθ πϑρ]οχὶί 
θιοα. ΧΙΥ 42; Ὑπιογάϊα 65. θηΐϊπ 
ἀρὰ ἃ|105 ΡΟρι 05 αὐἰάσηι, πὶ 
ἀρὰ Ῥῃοθηΐοθθ, ὑπ γθηθ5. ἰδ] 
ῬΥΪτ5. ἴῃ πιϑιι Γπ||5856, βοαὰ ὁ ἀὐᾶθοὶβ 
Οὐ ϊ05 ΡΥΐΠ05 [τπῖ5βθ., ααἱ 
Θ᾽ αΒΊη αἱ πᾶνο5. ΔΘ ΠἸοανθηΐ, να]ὺ 
αἴσονο, 1)6 τὸ οἵ, θαηοκ. ΠῚ Ρ. 480. 

ἃ. 8. ἀμεινοκλῆς. Ἦππο ὁὉ 
πᾶθὸ νοῦρα Τ ΠΟΥ ΑἸ 15 ἃ ΡΊὶη, Η. 
Ν, ὙΠ 56 ᾿πνθηίουθηι {1 ΓΘ ἰ τυ 
τη ]α νον ἀοοοὺ θυ, --ναῦὖν 
ΠῸΠ 6586. πο τριήρεις ἃἀποίδηι 
Καιιθρ᾽, οἱ ΟἸ855. --- Ῥάι]|0 Ροβὲ ἀθ 
ὅτε οἷ. δάηῃ. δὰ 6, 8. -- Σ'΄α- 
μέοις ἦλ9ε. ῬΡΘ θη 5 οβι ἀὰ- 
τἶντιβ ἀραα ἐλϑ'εῖν αἸϊδαιιθ νευρὰ 
ψοπϊθπμαϊ, Οἵ, ὁ. 61. 107. ΠῚ ὅ. 1 
85. νά. ϑίοριι. Τπ85. ἴπ ἀφι- 
Ἀνεῖσϑαι. (ὐδνο ροσίδγιηι Π00 
ῬΓΟΡΥΪαΠῚ 6558. τη8 6 ἀφῶ ἢ 
νυπά. δὰ ὅορὶι, θεα. Ὁ, ν. 70. 
--μάλιστα τάμα δδαῖς, μά- 
λισταὰ δᾶ. παπιθνα! α δαϊθοίιηι, 
αποα 586ρ6 (νο! πὖ ἶς Ῥάι]ο0 ρμοβί, 
6. 18..54..98..ὄ 105... 118,.ἸΤΎΥ.. 8. 
124) ἀριὰ Τῇ. ἰορῖταν, αὐἰὰ 
βρη Ποατοί, ν θη θηίον ἀϊβοθρία- 
ἴατη οϑί, {0 1105 ΟἸη ἐπηιι5.., αἰ 
46 δὸ τὸ αἰχϑυιηΐ, ἐπ πηδὶ. θα. δὰ 
ὁ, 8Έ δπιπηθραίοβ, (οἵ, Μδιἢ. τ, 
8. 005. Βαίίηι. 8. 150, 19.) ὁχ νοῖ- 
Ὁὶ5 καὶ ὀλέγῳ πλείους 9. 18 δά- 
Ἰθοῦϊβ, ααϊθιι5. 5: Π}11ἃ βαηῦ ΥἹΙ 80, 
μάλιστα ποπ Ρ0556. 6558 5ἘΠῚ- 

Οὐ ἰδπηθὴ ἀθ 06 γ 0 ἀπθῖ οὶ Κυποσ,, νἱάθ ἃ}}0 60 Ἔχρ] ϊοᾶ- 

Ὠ1τι τ ἃρρανοί, Ὑιάθίαν. νά ]θνῦθ 
ἔθνη θ, ρ᾽ 5 ππϊπιι5 (οἷ, δάη. 
ΠΙ|118, 8), φιδηαπδτη, 40 πη 04 0 
Πδη0 νἱπὴ Δοοθρουϊί, ρᾶτσιπι [4 οί, 
[ἴ5ὰὰ ογαίουϊο 14 οἰβοίιπι 6558 ριι- 
ἰδί Ὑ ΟΘπιοὶ. 6 θ6ὺ ἄθη θθυδιιο ἢ 
νου μάλιστα "εὶ 2416 η“ Εταποοῦ, 
1852. Οδίθυιιπὶ σΟη ἴδ᾽ τῇ ἃ χ ὶ πὶ Ὲ 
1᾿ν. Χ 88, -- θὲ τοῦδε τοῦ 
πολέμου οομπίνα {Π]|ν|οἢ. Ρ. 108 
ἀϊβραίανὶ ΟἸαββθη. 

ὃ. 4. ναυμαχία παλαι- 
ταύτη. Υνἱα. ΔΚ 85. δὰ ενοά. 
ΤΠ 58. -- ταύτῃ. {5114 010 65- 
56. 56 0Π10, 5ὶ ραν οϊρίαιη δοοθάθ- 
τοῦ, νον ναυμαχηϑείσῃ. Οἵ, 
Μαίμι. αν. 8. 888, οὃ. Κυιθρ. 8. 
48, ὃ Δ4η. 8. 5΄η6. ραν οῖρίο ἀδ- 
εἶν 516 αὐλύπιν' οἴϊατη ΤΟ56Ρ|ι. Ἀ. 1. 
Χ' 8..5; οὐϊι5 ΡΥ ΟΙρῚΪ οπλϊβ51ο μἷο 
δα δου μέχρι... χρόνου Θχοιδᾶ- 
ταν, ΟΥΔ, Βαιύίμι. ὃ. 8. 188, 2 86η. 8. 
8.ὅ. ἀεὶ δήποτεἐμπόριον 

εἶχον. Οἷ, ΒΔ}. Ρ. 878, 6 Ρᾶν- 
{ἰ 115 ΤΠ γ ἀἰά 1 ἐρθαπθμεθιιβ ἀεί 
ποτὲ νὶὰ. Βοίδμπι. [μ6χ. Το. οἱ 
Βνοῖῖ, 8ὰ Χρη. Ηδὶ!]. ΠῚ ὅ, 11 
(11. 5 ρ τ πλ81.). Οοίπιπα 
ροβὲ ἔξω ἀ6᾽θῦὶ ἰτι5δὶι Οδμιρ. 
Οιυδοβί, Ρ. 7, αὐ ἀπο ἀΠδυυ παν 
ὀδιιδᾶθ, Ῥυορίθυ 4ὰἃ5 ον Πι5 
ἀπιοία οβϑοὺ; Π8Πὶ ἀγάθοοβ. ΟΠ ΠῸ 
ΠΩΣ (ουἰπιϊογαπι τΘΥΓΆ τη ΘΟΠΊΠΊΘΙ"- 
οἷσπη ἰηίον 586 Ὠᾶθιυῖϊδ886 νἱχ αἰοὶ 
Ρο0586. -- τὰ πλείω, πὶ ο. 9 οἱ 
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ἐντὸς Πελοποννήσου καὶ τῶν ἔξω .] διὰ τῆς ἐκείνων 
παρ᾽ ἀλλήλους ἐπιμισγόντων᾽ χρήμασί τε δυνατοὶ 
ἢσαν, ὡς καὶ τοῖς παλαιοῖς ἀοιητοτῃ δεδήλωται" 

Π τ αν γὰρ ἐπωνόμασαν τὸ χωρίον. ἐπειδή τε 
Ἕλληνες μᾶλλον ἐπλώιξον, τὰς ναῦς κχτησά- 

(νοι τὸ λῃστικὸν χαϑήρουν" καὶ ἐμπόριον παρέ- 
χοντες ἀμφότερα ϑυνατὴν ἔσχον χρημάτων προσ- 
όδῷ τὴν πόλιν. καὶ Ἴωσιν ὕστερον πολὺ γίγνεται 
ναυτικὸν ἐπὶ Κύρου Περσῶν πρώτου βασιλεύοντος 
καὶ Καμβύσου τοῦ υἱέος αὐτοῦ, τῆς τὲ καϑ' ἕαυ- 
τοὺς ϑαλάσσης Κύρῳ πολεμοῦντες ἐκράτησαν τινα 
χρόνον. χαὶ ]ΠΙολυκράτης Σάμου τυραννῶν ἐπὶ 
Καμβύσου ναυτικῷ ἰσχύων ἄλλας τὲ τῶν νήσων 
ς ’ 

ὑπηκόους ἐποιήσατο. 

586 06 τὸ πλέον, ΡΓῸ μᾶλλον. Ξε 
παρ ἀλλήλους ἐπιμισγόν- 
των. Ὅε ἐπιμ. νἱά. αἅη. δὰ 2, 2. 
[ἡ τούο Δ π6 η} ΘΟ Ο 6 Ἰοφαθμαι 
ΘΠῚ ΡΠ 515. 1651, πος ΟΡ ΠΠ|6 οὐ- 
ΒΘ ΟΒΟΙτα 6χ 1 146 ἐπεμίγνυντο 
δὲ καὶ παρ᾽ ἀλλήλους ἐφοίτων, 
πῖθιι5 ΠΕῚ 5018 ἐπεμίγνυντο 
ενν παρ᾽ ἀλλήλους γοβροπάθηίι. 
Οἷς Βιυίύίι. (ἀν. 8. 151, ΚΓ 8. -- 
τοῖς παλαιοῖς ποιηταῖς. 
Ηοτγθυη. τί ὅδ, 3, πιαχίηλδ ᾿η.6}- 
προ Ὑ1α.1, β᾽, ὅ10. Οδίθυιη οἴ 
οἰἴαπιὶ ΡΙπα. Ὁ]. ΧΠ|4.-- ἐπλώι- 
ξον. ΝΡ ΙΠῚ ποιητικώτερον, ἀο 
[οχὶο,--τὰς ναῦ ς,Ϊ. 6. τὰς τριή- 
4πὸ ρῬγδρίον αἄη. δ, 2, οἵ, ΒΙοοτηΐ. οἱ 
ρεις 8. 3. [ἢ καϑήρουν οὐαιῖο γϑαϊι 
ὦ ΟοΥ πο. 6 στὸ οἵ, ο. 4. --- 
ἀμφότερα. Μαϊο ποπηα}}} Ἰητον- 
ΡΓοίδηταν ἴῃ Αοσᾶθο ρᾶνὶίθὺ 
τὴ αὶ αἰᾳθ ἴῃ ΟΟΥ ἢ Π10 5]- 
πὶ. (αἱ οπἰη, ἀπᾶὸ Τ)ογ 65 
ποάο ἀὸ δημἰαυϊονθ (ἰν ΘΟΟΥ ΠῚ 
ΘΟΠΙΠΊΘΡΟΪΟ, 401 τοῦ ΤηΔΟῚΒ 
πα ηλ ΤηΔὺ] ρὸν. ΟΥ̓ ΕΠ] ΟΥ̓ 
ἈΘΤΊ ΠῚ ἰΠ ΘΟ. 856. ΠΑ εϊβϑοηῖ, ΠΑΡ - 
νἷτς Ῥουροπάονῖς, {Ππ| ἀμφότερα 
ἉΠΤΟΡ ΔΘΟΙΡῚ ΠΟ ῬΌΒΒ6. ἰηι6} Πσ δὲ 
4 πὶ {οΥσ ἃ τη Ὁ] 4 16, 5᾽οα 16- 
εἴταν 1 100, 112. 6 δάνονθα!! 

χαὶ 
ὅϑηκὲ τῷ ̓ ἡπόλλωνι τῷ 4 ηλίῳ. 

ΩΥ -- ΄ 

ἕλον ἀνέ- 

Φωκαῆς τὲ ίασ- 

ςε 

Ρήνειαν 

οἴπ5. ἀδῖ1 πη  ΟΡ50 νἱ ἃ, δι}. αὐ, 
8. 495, ὅ. Κυιοο. ἃ, 46, 8 δάη. 8. 

8. 0. Ἴωσιν. Ῥναροῖραθ Ρμπο- 
ΘΔ ΘΘΗ51})}.8, Μ|1165115, δ τ} 15, ΟΠ115. 
Τ)6. 6110 ἱπίου Ιο 65. οἱ ὕγταπι 
Θβοβϑίο νἱᾷ. Ηρνοά. Τ 161 544. -- 
ἸΤολυκράτης. 6 στορι8 Ροὶγ- 
ΟΥα5 οἷ, Π| 104, Πεοτοά. ΠῚ 89 
564. 120 5ᾳᾳ. Ῥαμοίκ, ἤδ5 ὅ8πι. 
Ρ. 39 5ᾳᾳ. -- Ῥήνειαν. 8 
τὰς ἰπβηϊα ρυοχίπηο ΠοΙαπ 5118 
ν᾽, ῬΙανα ΠῚ 104. 1)6 οἶτι8 οχ- 
Ρυρπαιοπο δαἀ4. Βαϊ, ἴῃ Ταῦτά 
σοι. Οεἰθγπη αἰΐοηθ ΠΠΠΠΘΓῸΒ 
ἀδουγ !οο58. ΟἿ. ξ. 8. 21, 3. 11.449. 
ΙΝ 99. 90 εἱ ἅδη. ἸΙ 49. -- 
Φωκαῆς Μασσαλίαν οἶἰ- 
κίξοντες. θὲ Ρ]ιοοδθθηβὶαμη 
ΠΙοΓ ον, ΟΡΊθι15., ΘΟ] 0115 νἱά. 
Μιθητονὶ Ὑ Πα Ρ. 4 5ᾳ4ᾳ. 46 Μα5- 
5118 ἃ}} 118. οοηάϊία ργϑοίου 1ἂν- 
οθυ, δὰ Ἠδνοά. 1 166 ᾿πηρυῖηῖ5 
Ἰ)οάον οι. ἴῃ Μα5. Ἀθη. ΤΥ 1 ρ. 
99 5364. ΟὐΠα 8) ΘΑ ΠῚ 6556 120 
ἈΠῊΪΒ. Δ η16 Ῥαρη δ ἢ ΔΙ ΤΉ ΪΠΪ ἃ ΠῚ 
ἰοβίίν ΒΟνπιιβ ν, 310 --- 214, 
0]. ΧΙΝ ἃ. 8 (598). Εἰδοῦ. 
ΟἸνο, Ὁ. 194, Α αἰἶιι5. ἰοδ5εὶ- 
γ} 0} 15. ΤΊ ον ἀἸἀ θην, αὐ Ιβοου, Αὐ- 
ΟἸϊά, 8, 84. Ῥαιβ. Χ 8, 4 κἰ1ο08- 
αι, ἀἸΒΒΘΗ 6 οΥοἤτην5. ΟρΟΥίοί, 
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,ὕ 3 , Ν σαλίαν οἰχίζοντες Καρχηδονίους 
χοῦντες. 

(14) 41 

ἐνίκων ναυμα- 

14. Ζυνατώτατα γὰρ ταῦτα τῶν ναυτικῶν ἦν. 
φαίνεται δὲ καὶ ταῦτα. 

γενόμενα τῶν Τρωικῶν, τριήρεσι μὲν ὀλίγαις χρώ- 
μενα, πεντηχοντόροις δ᾽ ἔτι χαὶ πλοίοις μακροῖς 
ἐξηρτυμένα, ὥσπερ ἐκεῖνα. ὀλίγον τε πρὸ τῶν 

’ [ΔῚ Ν 

Μηδιχῶν καὶ τοῦ Δαρείου ϑανάτον., ὃς μετὰ Καμ- 
βύσην Περσῶν ἐβασίλευσε, μΑ , 

τριήρεις περί τε Σικε- 

λίαν τοῖς τυράννοις, ἐς πλῆϑος ἐγένοντο καὶ ἜΝ 
κυραίοις " ταῦτα γὰρ τελευταῖα πρὸ τῆς Ξέρ- 

»Ρ ς 

ξου στρατείας ναυτικὰ ἀξιόλογα ἐν τῇ ᾿Ελλάδι 
κατέστη. “ἰγινῆται γὰρ 

απ} ἀ6 115, αἴτια Οὐγοὸ οἱ δι- 
ῬΥδ6 ὑϑρηδηιθι5 δνθπουϊηί, ἢ 
Ἰοψυδίον , δἰ ΒΘ. ΠΟ ἢΪ5 Ἰερῖθιιβ γ8- 
Ῥυσπδι ΤΠ α θυ 1] ΘΧρΙθδιῖο πο- 
ὙΠ] ΨΘΥ)ΟΥ ΠῚ Ρ. 108. -- Καρ- 
χηδονίους ἐνίκων ναῦυ- 
μαχοῦντες. 6. Πᾶς ρῃρῃηὰ 
(πδπὶ ἐπ ρου δοιπι οὐΐατη 46. πη 
Ῥαρπα ᾿πίο! οὶ ρόβ86 οχ 1 108, 
τῷ ΓΦ ον τον ΝῊ 84, 2 Δρρᾶνοι) 
γῸ] ἀθ ἷβ ρα ΡῊ 5 ΜΠ] σοηδῖαῖ ; 
681 ΘΠ ΪΠΊ, 6 ατιὰ Ἰοαυίιαν Ἠδιοᾶ, 
1166, ἃ. ὅ86 δι 84 «πὶ 542 
Ῥυρη ίδτη ᾿τῸ ΠΟΙ ῬΘΡ πον, οἰβὶ 
ΘΙ ΡΟΥα 0] ΠιὰΪϊ6 ΘΟΠσΤΠηΐ, 
ΘΟ ΟἾπ} ΘΧ 115, 4π86. ΡΟβύ 68 ΠῚ 
ΡΠοοδΘθηβίθι5 ἀοο  ἀἴ556 1 ἀ θη βουὶ- 
Ρίου ἄοοοι Μίαββ Πα 6. ΠΊΘΗ ΓΙ ΟΠ Θ ΠῚ 

Ο Β0ὴ ἔδοϊθηβ. Οὗ τἀ πθὴ Μαθπί. ᾿. 14. 
Θερ. 14. ξ.1. ταῦτα... γγε- 

νόμενα. Ὧδε τηοῖθ τοπροτὰ 6Χ 
δθίϑίπη) γι ηἾ 115. ΘΟΠ ΒΕ 6 η 4] 
ἃρυα αταθοοβ νυϊσαίο νἱά. Βταπᾶ, 
46 ἰθηρ. (ἰγαθο. δηϊὶα ἶββ, νὰ- 
τη. Ρ. 10. ἢ γενεαῖς νἱά. ἈΝ ε5- 
568]. δα Ηονοάοί. Π 142 οἱ δὰ ΠΙοά. 
2, 84, -- πεντηκοντόροις 

«καὶ πλοίοις μακροὶς. 
» Πεντηκόντορός ἐστι ναῦς ὑπὸ 
πεντήκοντα ἐρεσσομένη.““ 5611]. 
Ἐγδηΐ τη χί πη 6. ΠΑΡ ἢ ΠῚ 51 6.}}}5 
ΤΘΠΠΟ αὶ ΟΥ̓ΔΙΠἾθι5. 1π5ινιοία απι 
(μονήρων). Πλοῖα 5πηὶ πᾶνὶ- 
οἷα, ἀὑᾶθ οχ ἴοιπηᾶᾷ νοοδηίιν 
ἸΙοηραᾷ (πὶ Χρῃ, ἀπδρ. Δ 1, 1. 

9 α' 

χαὶ ᾿Ἡϑηναῖοι. καὶ εἴ τινὲς 

ῬοΪνΡ. 1 20.}, 4αὐθ5. αἰϑθδ ηΐαν ἴῃ 
6115, ἀπιπὶ πᾶνθ85 ΟΠΘΙ τα 6 
στρογγύλαι οἱ δ55θπὶ οἱ ἀϊδουθη- 
ταν, νους 1197. Οἵ, οὔατῃ ἈΝ ΔΟΠ5Πι. 
Απήαα. αν. Πρ. 298. Οιποηΐδηι 
ἀπίθιη. οἰΐδηι πεντηκχοντόροις ἴῃ 
θ6}10 Ἀ ΟΡ μίαιν, γδοίθ ϑϑι α]θυὶ5 
ἀρυα Κυῖιθρ,. καὶ πλοίοις νἱάδίην 
ἸπιοΡρυθίανϊ. καὶ ἄλλοις πλ. Οἵ. 
αάη. 110, 8. 

8. 2. περέτε Σικελέαν. 
δϑθο δῖ νδ]θηΐ ἴῃ Θ΄ Ἰ ΟἰΠ184 οἷτ- 
στη οὐ 08.1 δὲ. ΠῚ 59: ΨΊ ὉΠ0. 
ὙΠ 19, ῥτὸ ααἰρὰβ Ταῦ π6 4πο- 
απὸ οἴ τ οα ΒΊ᾽ΟἸΤ ἃ ἢ αἰ χουῖβ, δαΐ 
ἴῃ Β᾽ ΟἸΤῖὰ οἱ ἔἸπἰεῖτηα Τι411ἃ. 
ΟΥ ΤΠ 2606. Βοβρίοϊταν. φαΐ θπὶ 
Ρυδθοῖριιθ δὰ (Ἰο]οπ πὶ οὐ Ηϊθγο- 
ποπὶ (οἵ. Ηογοᾶ, Ψ11 158), 5 
ῬΥΘΘίου 605 5ἴπη6 ἀπθῖο δα ΤΠοΡο- 
6 ΠῚ, Α ΠΑ ΧΙ ΙΔ ΌΤη, 41105.---ς πλῆ- 
ἅος. Ῥύυρι. ἀ5απὸ δα σι α1ε]- 
{πάη 6 πὶ, ἷ. 6. πολλαί. --- Κερ- 
κυραΐέοις. 1)6 ΠοΙΓὰΠπῚ ροίοπίϊα 
ΠΔΨΆΙ]Π1 νἱα, 1 26 οἱ θγοά. ΝΠ 68. 

8. ὃ. Αἰγινῆται. Ἐοτιπὶ 
ΟΡ65 πᾶνα]85 ἃ Ὑπιογάϊάθ οχίο- 
πα ία 5. 6556 5π50 1 οαίαν Νπ16}}. Α6- 
σἷη. Ῥ. 857 τηαχίτηθ ἀδ ἰϊ5. οοπ- 
5] πάπι5. ΑἸΠθηΐθη 565 Ρ᾿βἰβίγαίο 
Ῥθοηδηΐο Οἰα 5561 ΠῸῚ γ᾽] 6 πὶ Πα- 
θ1556 σοη το. ΤΉ" νν 411. Ηἶβι. Π 
Ρ. 66. -- εἴτινες ἄλλοι, νεὶ- 
αἰ ὙΠΆΒ1) οὐ ΤιΘΒ Ὁ}. Β᾽πια! δαὶ 
ναυτικὰ ἐκέκτηντο, οἱ οἵ, ρτηι. 

ἀλλ᾽ οὐδὲ 
ταῦτα τὰ 

πολλαῖς γενεαῖς ὕστερα ναυτικὰ πλὴν 
τῶν ἐν Σικε- 
λίᾳ ἀξιόλογα 

ῃν. 
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ἄλλοι. βραχέα ἐκέχτηντο, καὶ τούτων τὰ πολλὰ 
πεντηκοντόρους ὀψέ τε, ἀφ᾽ οὐ ᾿Αϑηναίους Θε- 
μιστοκλὴς ἔπεισεν 4ἰγινήταις πολεμοῦντας, καὶ 
ἅμα τοῦ βαρβάρου πτροσδοκίμου ὄντος, τὰς ναῦς 
ποιήσασϑαι, αἷσπερ καὶ ἐναυμάχησαν" καὶ αὐται 
οὔπω εἶχον διὰ πάσης καταστρώματα. 

ἜΗΝ 16. Τὰ μὲν οὖν ναυτικὰ τῶν Ἑλλήνων του- 

γε μέντοι τὰ αὔτα ἣν, τά τε παλαιὰ καὶ τὰ ὕστερον γενόμενα. 

ναυτικὰ τοὺς ἰσχὺν δὲ περιεποιήσαντο ὅμως οὐκ ἐλαχίστην. οὗ 
προσέχοντας 
αὐτοῖς" κατὰ προσχόντες αὐτοῖς χρημάτων τε προσόδῳ καὶ ἄλ- 

ὕδρ. 15. 8. 1. γενόμενα Ατβ. ῬᾺ]. οἱ ρ]θνΐᾳιιθ ΠΡΥῚ πι55. Ψ αϊσο 
οἱ ΒΕΚΚ. γιγνόμενα. ..ϑονίριανα γιγνόμενα 60 βρθοίδη8, αἱ 46 ορῖ- 
θ05 αναθοουιπι ραιΠαιῖπι ΟΥ̓ ΘΒΟΘΠ Ἰθι18. ΟΟΘΊΛΘΠ1115, ΡΟίοϑύ 114 αυϊά ἐπι 
ἔθυεν; (Δ 6ὴ ἀπία 68, ἀθ αιὰ πος ΙοθῸ Ἀδίϊαν, δα ἤηοπι ρογάποία 
δδί, δἰίενα γενόμενα φρυδθίθιθπάα νἱάδιαν. ““ ΠΑΝΘΕ, ἂδ Ρουϊοά, 
Τιο. Ρ. 18. 

προσχόντες. Βεοκκ. οχ ἴι. προσσχόντες. Θ᾽ Πον ἰάθῃ ΠῚ 
82 προσχών εἰ ΤΥ 11 προσχεῖν τι 5ϊἴη6. ΠΠν15 1η55. ἃΓ ΘΧ ἈΠῸ 

δα ὅόορῃ. Αἰ. ν. 119. Βυί, αὖ, 
8.149, ὅ οἀ.21. ---Πεϊπάε βραχέα 
ζψαυτικα) -- - μικρά, αὐ 1 180. 
140. Π| 22 ἃ]. Τίὰ ἱπιόνάσηη Ὁ τ. 
νἱβ ἀϊοϊίζαν. Οἵ. Ποράᾶ, δὰ Τϑο. 
πη. ΥἹ 856. Τυμι δὰ ὀψέ δυὺι 
ἐκέκτηντο τηθπίθ γθροίθπα πηι, αὶ 
αὐοα ργδθβίαυθ, ἀαϊηη δᾶ, 486 
Βϑααπηίαν, ἃ 50105 ΑἸΠ ΘΠ Θη565 
Βρθοίθπί, νἱάθαιν, ἣν Βα πάϊθη- 
ἄχπι. Οἱ, ὁ, ὅ οὐ πολλὰ ἔτη 
ἐπειδή εἰ τοῖα, 8.8, ἀ6 ἀφ᾽ οὗ ἃ 
ΟἸ455. θχροβῖὶία, ηἰβὶ, αἰ Ἡ θη μΘΚῸΞ 
να, Ῥοβίθα οοτητηᾶ ῬΓῸ 6010 Δ ῃ16 
καὶ αὑται ροποπάϊηι οϑί. -- 
᾿Αϑηναίους Θεμιστοκλῆς 
ἔπεισε. Οἱ, Ηετοά. ΝΠ 144. 
ΡΙαι, ΤΊ θιη. ο. 4 Ρ.. 440 6 10] δῖαν, 
Νδρ. Τποιι. 2. --- Αἰγινήταις 
πολεμοῦντας. ἴ)6 ποὺ θ6}1Ὸ 
νὶᾷ. Ηδνοάοί. ΝῚ 88 5ᾳᾳ. ιαπι 
γερὰ τοῦ βαρβάρου (ι. 6. τοσὸ 
Ῥρυβάσγιπι, υἱ 18, 2. 09. 78 81. ̓ος. 
αάῃ 69, δ) προσδοκίμου ὄντος 
46 Χοιχε γϑοῖῖ5. 4αδπὶ ἰδ Ἰ) αν ῖο 
ΒΘ θη 836 οα δ ᾿π|6 }}Π 10 Δ η τι}, ΓΘ ΠῚ 
Ῥοβύ ραρπαπι Μανδιομῖαπι δοοὶ- 
ἀ1556 ρυίανθυῖβ. Ἐπ ΒΟ] αύπιπι 6556 
ἃ. 488 νοὶ 487 δὰ 481 ίαιαυϊί 
τοῦ, ἀαθηὶ νὰ ἀθ 00 ΑἸΊοΓῸ 

θ6}10 Αδρίμθιϊοο Ἔχ ϊοδῃίθπι νο]. 
ν᾽ τ. θὅ 54ᾳ.: ΟΥ, Ῥυμποῖκ, Ηϊϑβί. 
ΙΝ ρΡ. 698 544. 6 ρυΐογθ υἱά. 
ο. 41, 3. )6 καί οὗ, αάη. 1 θὅ, 1, 
-ς ἐναυμάχησαν] ον Σαλα: 
μῖνι δηλονότι. τς 8610). -- καὶ 
αὑταιοὔπω εἶχον διὰ πά- 
σης καταστρώματα. Ιη86- 
Δ! αἴ ἀαμλ ον αἀηοίαι Τοπ- 
οἴη, π. εὑρέσ. ΙΧ .Ρ. ὅ64 εἀ. 
ὮΝ 412. Β΄ σ΄. Υ 15 πάσης (νεώς) 
Ροίεβί ἀἰϊδιυθιεῖν ὁ ἀϊοίαβ 6558 (οἵ. 
δάη. ὙΠ 66); νἱάοίαν ἰδῃΊθ ἢ 
διὰ π.Ροίϊιι5. 6558 ἴουτηαϊα δᾶνου- 
υ14115. Οἵ. δάῃ. 15, 2. οὐ ΤΥ 120, 
δ᾽ ἂὸ. Βοοῖιι. Καταστρώματα 
ῬΙδυίιβ ἁἰϊα αοῖϊε5 βίθθαβ ἂἃρ- 
ῬΟΙΙαι, Ῥθίγοηῖβ ὁ πδύραύα, αἱ 
Πᾶν 65 καταστρώματα ΒΑθΘΠίδ85 
βῖνβ ἰθοίδο (κατάφρακτοι ὁ. 10) 
5ᾷρο οοπδίναίαα. νοοδηΐαν, Οὰ5 
᾿Ἰηγθηίαβ ἃ ΤΊ] β115. 6558. Αἰ υπιὰι, 
ΡΙΙα. Η, Νι ΝῊ 560, 309. 
αρ. 1ὅ, 8.1. ὅμως. 1. 6. εἰ 

καὶ τὰ ναυτικὰ τοιαῦτα ἡν. Οἵ. 
ἀθ}ἶ5ι, ΤΊνας, ΟΟπιη). Ρ. 8ὅ. --- οἵ 
προσχόντες (οὗ, 54.) αὐτοῖς, 
4 Δ} 1 πὶ πὶ ἃ ἃ γ 61 ἢ ἃ Υ ἃ 6 1 
αἰτοπάοταμπι, ἀθαάτεὶϊ οἱ ἔπο- 
ὰπί; προσκεῖσθαι ταῖς ναυσί 
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λων ἀρχῇ ἐπιπλέοντες γὰρ τὰς νήσους κατε- γῆν δὲ οὐδὲν 
᾿ ᾿ αξιοιν 6- 

στρέφοντο, καὶ μάλιστα ὅσοι μὴ διαρκῆ εἶχον γεῦτον ἀπ ϑος 
χώραν. κατὰ γῆν δὲ πόλεμος, ὅϑεν τις καὶ δύ- ζϑη. 

νᾶμις παρεγένετο, οὐδεὶς ξυνέστη᾽ πάντες δὲ ἦσαν, 
ὅσοι καὶ ἐγένοντο; πρὸς ὁμόρους τοὺς σφετέρους 
ἑκάστοις" καὶ ἐχδήμους στρατείας πολὺ ἄπο τῆς 

ἑαυτῶν ἐπ᾽ ἄλλων χαταστροφῇ οὐκ ἐξήεσαν οἵ 

Ἕλληνες. οὐ γὰρ ξυνεστήκεσαν πρὸς τὰς μεγίστας 
πόλεις ὑπήκοοι, οὐδ᾽ αὖ αὐτοὶ ἀπὸ τῆς ἴσης κοι- 

ἀποῦιϑνα πηαίανιι, ΟΥ, ρυδϑίθν αἰϊὸβ ἐσπρετες: Ἄρρᾶν. δὰ θῬεβιη βίῃ. 
ΠῚ Ρ. 484 εἰ Ηδιῃ). δὰ ϑὅορὶ. Θεὰ. ἢ, ν. 79, ἰΐθηι προστέλλειν Κ 
11. Προσσχόντες Δα Δηθὶ» υἰΓἈ 61 πνοΣ ., Βυδθύα!θυπης Κυιιθρ,. 

Ω 

᾿ 

θ᾽ γυναι. 

πνοὰς νὰ ΝΙΝ να συ ΠΑΡ» 

δὲ. ΟἸαββ, αν ]ὸ Οομειῖ ΘΟ ἢ Ἰ ΘΟ τ ΡΤ προὔχοντες γ [6 Π1|. 
8. 2. πάντες δέ. ΟΔ55. Αιρ. πάντες γάρ, «ιοὰ ἀείεμαϊ ρο- 

ἰε5ῖ, Τιπὶ ἤσαν ργορίθι που ταηι ἴπ 1} 015. ΠΟΠ 11 }}}5 5646 πὶ οὐ ΠΟΡΪ5 
ΟἸΪ ΠῚ ΒΌΒΡΘΟΙΠΠΙ ΠῚ οι α. Ἠθυτπᾶῃ 0 ἴῃ Βοιμποιάθν. 

πολὺ ἄπο τῆς ἑαυτῶν ἐπ᾿ ἄλλων καταστροφῇ. 
ἐπ᾽ ἄλλ. κατ. ἄ. ,τῆς ἕαυτ. πολύ (Ἱ. γον. 

ἴι πος δηΐθ ἐπ᾿ βοὰ 1 110 πολὺ ομι., 

Ῥ.Π, 1 2 ν. 571. 
ἌΠ1Ὸ οταἀϊπο 

ΘΙΠΜΠ τον ἀ55. δὲ Αὐρ., 
Ιερῖιαν, Ηἰβ νϑυθᾶ πα 

ἄπο τῆς ἑαυτῶν δι ρδοιῃ ἤππὶ, οἰβὶ δάθπι. Ἰϑριιηδιιν ΥἹ 88, 5᾽ πη} 
ΥὟΙ 91. 68, (5 δάάῖιο πολὺ ὑονὰ ποιὸ τοι όης, 

Ρϑἴμιιβ ρτὸ ἀπό. Μἱά. δὰ ο. 7. 
ξυνεστήκεσαν. (858. 

1τΐα ᾿ΘΡΊΠτ15 [93, {, ναυτικὰ ἐξ- 
ἀρτύεσϑαι καὶ τῆς ϑαλάσσης 
ἀντέχεσθαι ο. 18, ἴρβπη προ- 
σχεῖν ἈΠ] ιο 1685. νὰ. Βεί. Τιδχ. 
Τῆυο. --- καὶ μάλιστα ᾿ 
χώραν, οἰ ρναθοῖραθ, ααἱὶ 
ῬΘΘΊΟ 6 ΠῚ ΠῸῚ 58 {{1Ἰἰ 6 π 6 πὴ 
(14 ν ἰοῦ γ6] αἰϊπιθη 5) 
ΒΔ θοΡθαπί. Τα]Ὲὲ5. δὐαπὶ ΑτΠο- 
ΠΪΘΉ5685 (ν] 4. 2, 6 οἱ Ιβοοῦ, Ραη- 
αι}. 8. 106 54.} εὐ Οουϊηίῃ, 
που η ἢ ΟὉ οΟἸοπία5 ἴῃ Οτίγ- 
σἴαπι, Οὐτοντᾶπι, ΤΠιΘποαδάθιη 46- 
ἀποίαβ 50 6 ο 556. ἰη5}]85. τϑοίθ 
ἀϊοδηίαν, Καὶ μάλιστα. .. εἶἴ- 
χον ρῖῸ οθίβοίο νοὶ κατεστρέ- 
φοντο ἰὰ ατιοα Οδπηρίὶμ5 1. ἃ. Ρ. 
15 5υδβὶῖ, Παθοῦὶ ρΟ556 ποθὴ ὃχ- 
ΒΕΔ, τ5: ΠᾺΠῚ ἴῃ 605 ΡΟΙΪ551- 
ΤΉΠΠ.. αἰ ΓΘ ΡΊ ΘΠ 6 πὶ Βα ΠΟΙ 6 ΠῚ 
νἱοίαϊ ποὸὴ Παθογθηΐ,, ἱπηρ θέ Πι 
ἕδοίιτη 6586 ΟΡ] }}}6 πθ ἢ 6δί. 

8.2, ὅϑεν... παρεγένετο, 
πη 5815 πᾶ σπ 5 δχοροὶ- 
ἰθὰ5 δάνοπουϊ 5. ΟΠ] θοίιι5 
511 Το ρυοἰδηταν στιθο, οἱ (1855. 

Ἴάπο καίοια. 5οιΐ- 

Απρ. ἵδη, ἤθη ἀθίονῖι5 ξυνειστ. 

ἀπὰς (εχ 410) ΑἰἸα αἰϊὰ ρο- 
ἰθηύ18 6 ΔοΟΟ55ουϊ 81}. 8564 
πος προσεγένετο ἀϊοεπάπηι ἔπιϊ558 
τοβρομπάοι Κυπθρ,, -- ἐκδήμους 
στρατείας ἐξήεσαν. 
Ἔκδημοι στρατεῖαν Βυηϊ ἐΧρε- 
αἰτῖο 65 ἴῃ ἐου γᾶ πῇ ροταρνὶ- 
ἢ ἃ ΠῚ 86 οχ τὰ ρᾶίνδπι ἴἃ- 
οἴδ6, Οὗ ΠΕ 10. θὲ νϑῦθὶβ στρα- 
τείας ἐξιέναι νὶὰ. Δάη. δα 8, ὅ. 
90. δὰ ὅορ)}". ΑΙ. ν. 290, νυπά. 
4 ΤῸ}. ΑἸ. ». ὅῶ. Κυιιθρ. ατ, 8. 
46, ὅ. Τῆς ἑαυτῶν οἵ. οὐπὶ τῇ 
ἀλλήλων 1 44, τὶ να, δάῃ. --- 
οὐ γὰρ ξυνεστήκπεσαν... - 
ὡπήκοοι. ψΌΙ ποηθῃ εϑὺ οὗ 
Ἕλληνες. ΘΙ σα σατο να] ΤΊΝιο. 
ΤῊ] ΠΟΓῈ5. Οἰν ἰα65. πΟηἀ ΠῚ ΟἸΙΠῚ 
πιο θιι5 586 ΘΟη 5οοΐα 558 18, 
τ Ὁ 5} δα γι ἢ ἀ᾿{1 0} 6 6 556, 
ὙΙὰ, ὁ. 8, οἱ ἀε ξυνεστ. ἀάη. 1,1. 
ὑπήκοοι ἀἸοίαηι 68ὲ ρτο ΡΙδιϊουϊ- 
θι5 ὥστε ὑπήκοοι εἶναι. ΟἿ 
29 μέρος τι ; τῆς ̓ Δρκαδίας κατέ- 
στραπτο ὑπήκοον οὐ ἴθ δάῃ. 
- οὐδ᾽ αὐ, πεααὸ νοτο, αὐ 1 
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νὰς στρατείας ἐποιοῦντο, κατ᾽ ἀλλήλους δὲ μᾶλλον 
ὡς ἕκαστοι οἱ ἀστυγείτονες ἐπολέμουν. μάλιστα 
δὲ ἐς τὸν πάλαι ποτὲ γενόμενον πόλεμον Χαλκι- 
δέων καὶ ᾿Βρετριέων καὶ τὸ ἄλλο Ἡλληνικὸν ἐς 
ξυμμαχίαν ἑχατέρων διέστη. 

10. ᾿Ἐπεγένετο δὲ ἄλλοις τε ἄλλοϑι χωλύματα 

ὅᾶρ.10. ἄλλοϑι. 
ΟἸαββϑηΐο. 

ἙΕ. ἄλλοϑεν οἱ Ν4}14 αἸῖὰ πα 6, ατοᾶ ρῥἰδοοὶ 
αὶ 4 ῃ 4 8 Π| οοιημηοάθ ἀἰοῖϊς βοααθηιία βαδάθνθ, αἱ 

πος Ιοοο ἀε ἴοηθθι5. οοσίίοιαν, ἀπᾷ 6. ̓ πηραϊπη θη ΐα ΠΊΔ ΠΑΝ ουϊηΐ, ἰδ] 6 ἢ 
ποι νίάϊι ἄλλοϑι.. . ΡΙΌΡΘ. δοάθηι βρη σαύι δίαιιθ ἄλλοθεν Ρο- 
βδἰζαμη 6556. ΝΟΣ δῃΐπ ἰαπίιη} ἸΟΟΙΠῚ ἘΞΕΣ ἀδποίαϊ, νϑυ απ ΘΕ ΠΏ, 
αὖ ἀριια Τιϑιϊη05. 110}, οατιβᾶ5, Γ65, [ΘΠ ρΟ ᾶ; νϑυ θη πὶ ἸρΊΓαν οί 

ἴῃ ἃπάθυθι Ὁπιβιάπᾶδαη, 
ἄθνον αοΙ ρθη οἰ ι. Οἵ, ΡΙΔι. 
γε ΠΡ 90" ΠΆΝΟΕ [δ 

κωλύματα μὴ αὐξηϑῆναι. 

ὙΎΝ 87. 99. Καχοφωνία } 
ΡΥΟΧΙΠΊ ΠῚ αὐτοί ποιὰ πιο τηᾶ- 
ἴον δϑί α18πὶ ἴῃ ΥΥ. οὐδ᾽ αὐτοὶ 
αὖ ὙΠ 56. Οἵ, ΚΝ 80, 2 .«-- αὐτοί, 
1ρ51, νἱάθίαν γα]οι Ρθν 86, μὴ 
ξυνεστηκότες. -- ἀπὸ τῆς 
ἴσης. Ὅς φϑυδηϊηιαίϊοα. ΠΟΥ Τὴ 
νΘΥΒΟΥ ΠῚ ταιϊοπθ νὰ. Ἀοβέ, αὖ, 
8:. 95; 5:0; οἱ δάῃ. ῷ 14, 8. 516 
ΤΕ Τ ΠῚ 40 ὃ ἀπὸ τῆς ἴσης 
ἐχϑρός. ΒΊπλ}Π1ὰ ἀϊοθηαϊ σθηθνα 
βιηΐ ἐξ ἴσης, ἐ ἐπ᾽ ἴσης , τὸς τ 8}- 
{πΠ| ἀἰνειβα ἐπὶ τῇ ἴσῃ καὶ 
ὁμοίᾳ 1 27, αὶ νἱά, δάμ., τῆς 
ἴσης καὶ ὁ ὁμοίας μετέχειν Ψ 105, 
αὖ ΟΠλϊἰάτηι5 ἀπὸ πρώτης Ἰ Τ7, 
αθὶ νἹ ἃ. ἀἄη., οἱ 51 π}}1ἃ. ψαϊεπένει- 
θα Ἰάθπὶ αιιοί ὠπὸ τοῦ ἴσου, ἐκ τοῦ 
ἴσου, ὁχ ἀοᾷπο (εἴ, ἌΝ  ἃ]οῖ, δὰ 
Ταῦ. Ἀρυῖο, ὁ. 20), φυσᾷ εἰ δὰ 51η1- 
Ῥίμιβ. εἴ δα ᾿πὴρουϊα ΒΟΙ ΠΟ πα ηῚ γ6[- 
γοπάππι. Οἱ, 1 99 οὔτε ἕυν- 
εστράτευον ἀπὸ τοῦ ἴσου. --- 
ὡς ἕκαστοι. σα. δά. 8, 4. 

Β.}.,9) πόλεμον Χαλπκι- 
δέων καὶ Ἐρετριέων. (ΟἿ 
Ηεογοά. Ν 99. [θ6]Πππὶ οὐ} δϑὶ 
ἀ6 Τιοίδητο ν6] 1 οἰδεῖ. ΟΔΏΊΡΟ. 
γιά. ϑιναῦ. ΧΡ. 448 οἱ οἵ, ΤῊΝ 
γν8}}. Ηϊϑι. αν, ΤΡ. 456 54. τοι, 
ΠΡ. 228 5ᾳ. υποκ. ΠῚ ρ. 471 
54. ᾿Ερετριέων τυῦϑιβ ΤΥ 128 

Τασ θη, 
Οοην. 

γεν 5586, δ6ὶ 8η- 
184 Ε,. ΑἸεῖθ, 1110, οἱ Χεη. 

1, Και, Η, ἤερ. κωλύματα τοῦ 

(ν᾽ αν. ᾿Ἐρετρέων, Βεκκ. Ἔρε- 
τριῶν); ὙΠΙ|ΘῸ οὲ τὸν ΠῚ 9ὅ 
(αὐ 5θπιοὶ Βοκκ. εχ αι. Ἐρε- 
τριῶν). ϑ΄᾽ μη 1ον σωριέων 1 18 
οὐ (δὶ Βοκκ. οχ ἀπὸ [8ὺτ. Ζω- 
ριῶν) ὙΠΠ 3ὅ, Θεσπιέων ΙΝ 
90. 188. ΥἹ 9ὅ, Εὐβοέων ΥΠΙ 
ΟἿ 98: 119. Μαρὶβ ἀαθῖπγη οδὲ 
Πλαταιέων. Νὶά. 5εν. ἀἴδον. ΠῚ 8. 
Ααά. ΖΙωριέα εἰ σΙωριέων ΙΝ θ4, 
Μηλιέως ἵν 100 (αι Μηλιῶς ὙΠ 
8), Μηλιέας Ν' ὅ1, Δωριέας 
ΨΙΕΊΟΥΣ λα το ΕΘ Πιδ. Ὁ 
Εὐβοέας Ιν 92, Θεσπιέας Ν᾿ 
960, Τριταιέασ ΠΙ 101 (Δωριὰς 
Ι ἰ07). ΟΥ, Βιθη). δὰ Αδβεο. ο.Ψ 
Οἰθ5. 2ὅ εἰ δὰ 1,Υ5. Οτδῖ. Ὁ. 26. 
Βυιοιίθηρ. δὰ Χϑη, ἢδθ]}, Π| 4, 34. 1Π 
ὅ; 6. Ἠφρθϑι. ἀθ ΟὉ0. Θπηθιά. 
δι... ἐς ξυμμαχίαν ἕκατέ- 
ρῶν διέστη. 1. 6. διέστη (υἱ 
ο, 18), ὥστε ἑκατέροις ξυμμα- 
χεῖν, 56 πὶ ς, 1 πρὸς ἑἕκατέ- 
ρους ξυνίστασϑαι. ΟἿ. οεϊδηι 
ἐμρην θα, ἐὺς πρός τινας 18, 2. 

αρ. 10. ἐπεγένετο δὲ 
ἄλλοις τε ἄλλοϑι κωλύ- 
ματα. ὅ1ε. ἱποὶρίθηβ ΤΊνιο, Ρον- 
86γο ἄθθεθαὶ καὶ Ἴωσιν (ἐκ τού- 
του), ὅτι Κῦρος --- ἐπεστράτευσε. 
Ναηο. δαΐθπι οΥδίϊ Ομ θ. ἴῃ αἰΐθυὸ 
1} ΟΡ 0 τὰ Ὠγι ταν τ, τὰ 51 1 ῬΥ ΤΟΥ͂Θ 
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μὴ αὐξηϑῆναι, καὶ Ἴωσι προχωρησάντων ἐπὶ μέγα ἡ σεως α) ἡ 
τῶν πραγμάτων Κῦρος αὶ ἡ Περσικὴ ἐξουσία, 
Κροῖσον καϑελοῦσα καὶ ὅσα ἐντὸς “ἅλυος ποταμοῦ 

πρὸς ϑάλασσαν, 
ἠπείρῳ πόλεις ἐδούλωσε, 

ἐπεστράτευσε, 
τ Α Ω -" 

4αρεῖος δὲ ὕστερον τῷ 

᾿ Ἁ -» 
καὶ τὰς ἕν. τῇ 

Φοινίκων ναυτικῷ χρατῶν καὶ τὰς νήσους. 
1 Τύραννοί τὲ ὅσοι ἦσαν ἐν ταῖς Ἡλληνικαῖς β') το ἀύφοςς 

3 : - “ : 

αὐξ., ἀτιὸ οἰηὶ να]. τηϊχίο ἴῃ δα, νοις, κωλ. τοῦ μὴ αὐδξ. Ἰορίταν, 
"6 ἰἸά αὐϊάθιη πια]θ. ΟἿ. οά. 

2 ’, 
ἑξουσία (55. Απρ. (ΟἹ, 

Π|ι5, αὐ νΙἀοίαν, ᾿πιδυρυθίδιϊ πο. 

πᾶ]. οἱ Μίδα. 
βρη. 

αν 9. 55ῦ δῆ. Ὧ- 1" 
γαϊσο οὐ Βοκῖς, βασιλεία, εχ 

ΖΙαρεῖος δέ νη. Τὸ, αι Η, ἃ]. ψαἰθὸ σίαρεῖζός τϑ, 0 πλΠ10 
ἀδίθυϊβ, ΟἿ βιατση αἰοία, 

{8Ρ-:11. 9. 1. 

ΙΘρ υϑίμαν ἄλλοις τὲ ἄλλοϑι͵ κω- 
λύματα ἐπεγένετο -- καὶ Ἴωσι 
Κῦρος. τς ἐπεστράτευσε. θπὰ- 
[εβ ὀνδιϊοι 5 πιαιδιῖοηε5 ἔν δαῖιοι- 
165 5πη0 ροβί τέ. Ὑι, 1 ὅ8. δ0. 
1 51. Π| 86. 40. 94. Τ᾿ 28. δ2. 
5 δῦ: 10θι:.109. 127 δ]. Ῥυδο- 
νυ! Ροοιὰθ γοῖας Πομη. ΠΠ. 
ΧΧΙΥΝ 092 εἰσορόων, ὄψιν τ᾿ ἀγα- 
ϑὴν καὶ υὔϑον͵ ἀκούων.-- κω- 
λυματαμὴ αὐξηϑῆναι. Αν- 
το πὴ τοῦ δὶ ἀοβιάθιο5., οἵ, ΠῚ 
99 παρέσχεν ὄκνον μὴ ἐλϑεῖν 
ἐς τὰ δεινά, ἘΠ 59.. νοὶ 
ΟΠλἶ550 μή ΙΝ ΟἿ κώλυμα οὖσα 
προσϑεῖναι, οἱ Π1 40 ξυγγνώ- 
μὴν ἁμαρτεῖν λήψονται. (ΟἿ. 
ΜΠ {Π|. αν 8. 849. ἅδη: 1. Ὁ: 
Βαίιηι. 8. 140 ἀάιι. 8. θὲ μή νἱὰ, 
δ 0}).. ἀὕγ. 8. ὅ84 δάη. 4, 8. 
Βιυίιηι. ὃ. 148 δά. 9. --- Ἴωσι 
οὐ Κῦρος... ἐπεστράτευσε. 
Οἱ. 18, ὁ οὐ ἰδὲ ἀπ. [αιίνιιβ οἱ 
οὐπηὶ προχωρησάντων οὺ. ὁτ 

ἐπεστράτευσε νονῦϊθ ΘΟΠδο οί, 
Οδίθσιη. ἅμ ῬΟΥΒΊ ΘΙ ΠΔ ΤΟΡΉ ΠῚ 
ἴδ Τν ἀἴδην ἰμι ρου η τ ι5. Μου- 
τη 15. ̓ πουθιη 115 ΓΟ ἢ} Οὐ δι - 
{1556 5815 οοπβίαι, Οἵ, Πονοάοι. [14 
584. -- Κροῖσον καϑελοῦσα. 
ΘΠ ον καϑαιρεῖν 1 17, ὅ ἰε- 
θίταν, - καὶ ὅσα. ϑιιπαὶ ἀιαὶ 
ἐστί. Οἵ, Μαιμ, αν. 8. 806, 8. 
Βαιίῃ. 8. 148, 9. ἰἴτα ο, 87. 91. 
119.18, 97. 1Π 90, οἱ 46 ἱπηρονῇ, 

τύραννοί τε (455. Απρ. ΟἹ, θη, «Αἱ. σαὶσο 

ἢ οὐλῖββο ΠῚ ὅ8, 8. --- ἐν τός, οἶ5. 
Οὗ, δά. 119, ᾿ --Αλνοςπο- 
ταμοῦ 5ϊἴπ8 ἀὐιῖο, αἰ ὁ. 46. 100. 
Ε097. ΤΥ 102. 14. Οἱ Κιίθοο, 
αν. 8.80, Τ αάπ.1. --α Ἐ  σπΉΕ: 
ὕδιβ πιθαϊ! 18, 2. δηλ! ον 60}10- 
δὶ Τιιογ ἀϊὰϊ ΠΟ} ΤΡ 15 ΠΘ0685- 
ΒΑΥΪ5. νἶβιιβ οδὶ. ἀπδηι ἴῃ ἀπο- 
λέξας ΤΥ 10, μεταβάλλοντες 
ΤΟ ΘΙ ΠΗ ΠΡ δ. σῇ Μαι. αν. 
8. 496, 2 οἱ ᾿ἰηΐνα ΠῚ 11. 40. -- 
“αρεῖος. καὶ τὰς νή- 
σους. Τἀπιτηξ ᾿πβῖ α5. ἀθν οιβ 
40 Παυρᾶρο οἰν!Ἂαυθι5. σΟῊ 1 Π 61 - 
εἰ Τουΐᾶ ὄγνο 56 ἀδαϊάϊββ πᾶν- 
ναι ρθιοᾶοι. 1 148. 151. 1609. 5εὰ 
ἀπι ΟὈδαἀἸθεεἶα ᾿5α!αυιπι ὑπ 5ὶ- 
πατ αΐα πο αἰ αἰπανηα [πἰ556 δχὶϑιῖ- 
τα δϑῦ, ἃπὺ ἀδαϊοο νοὶ πηιανα 
ἃ ΤΊπιο. ᾿ἰς οππ ἴῃ πϑϑ]ριίαν δὰ 
5014 ν᾽ θηίαη Πᾶγαπὶ ἰΠ58]8- 
γα Ορρτοββίοιιθηι ὑδϑρὶοϊθηιὶ, 
4ὰ6. Ροβίψαδηι θ6 110 Τοηΐοο πιὰ 
οαπιὶ οδίθυϊβ Τοπὶθιι5. ἀοἰδοθιιπηΐ, 
Ροβὺ ραριδηι πᾶναὶοπὶ δα [νἀ 6ιὶ 
ἕαοίαιη 580 ἱροῦ πὶ ΡΘιΒΆν ΠῚ 
τϑἀαοίαθ δαμί. Οὗ, ἀ6 ΟἸο Δ ει, 
Ρ. 31, ἀθ ὅαπιο Ῥαποίξκ. ρ. 48. 
Ῥῃοοιῖοθβ. δπίθῃ, 4 που οἶα 556 
Τλαυἶτι5. τιδι1ι5 δϑί, ἃ δῆ 586 58 - 
δοίο5 6558 ἀοουῦὶ Πα ηδιη. ΥἹι. 
Ηονοάοί. Ρ. 1581 544. -- κρα- 
τῶν 65 ΡΟ! 6}. 

ὅαρ. 17. 8.1. τύραννοι. 
Ηο5 φιυπηιονανῖ Δ Δο 5, 1, δὰ 

Περσῶν ἀρ- 
χή, 
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πόλεσι, τὸ ἐφ᾽ ἑαυτῶν μόνον προορώμενοι ἔς τε 
τὸ σῶμα καὶ ἐς τὸ τὸν ἴδιον οἶκον αὔξειν δι᾿ ἀσφα- 
λείας ὅσον ἐδύναντο μάλιστα τὰς πόλεις ᾧκουν, 
ἐπράχϑη τε ἀπ᾽ αὐτῶν οὐδὲν ἔργον ἀξιόλογον, 
εἰ μὴ εἴ τι πρὸς περιοίκους τοὺς αὐτῶν ἑκάστοις" 

οὲ. Βεκκ. τύραννοι δέ. 864 τέ ΤΙιογϊά 65 βΒᾶθρο ἴθ] Ροηΐε, πθὶ 
δέ οἜχβρϑοίθβ, πἰὶ 18, ὅ (ἐπειδή τεὶὺ, 80 οχιν., διδηὶ ροϑί πϑοδιϊο- 
Ὧ65, π| 1 67, ὙΠ 68. Οἵ, Κυθῃπ. αν. 8. 122, 7. Ηδιι. ἀ6 Ρδνι. ΤῸ: 
1017, οἱ ἀ6 [ναηἷβ οὐ ἂὸ 4τι6 Ηεϊά, δα 865. Β. Ὁ 114. Κηϊα. αὰ 54], 
Ἰὰρ.. 107, ὃ. Ηδηά, 46 Ῥανὶ. μ" Ρ. 494 54ᾳ. 

εἰ μὴ εἴ τι. ΑἸτογαπι εὐ ἀθοϑὲ ἃ ΟἹ, ψοη. αὶ]. γαϊΐ, Η. εἰ τοί 
Αἰ115. οοα, 1η55., ἃὐ ΠΟΠΏΪΠΪ 5π ΒΡ θοίιΠ 5ἰ[, ΡΥ Θβου ΠῚ. ΔΌΙΠῚ ἢτ|5- 
4 Δ ΠῚ 4ΠΠ|}} βὶο Ἰοοιία8. δὶ} ΤΊμιο. Οὗ, ἰΔπλθη δά ῃ. 

τοὺς αὑτῶν. 
ϑίϑι ναϊάθ ἀπρίπηη οϑί, Οἵ, δάη. 

Ιῃ Ρ]θγίβαιιθ ΠΊ55. τοὺς αὐτῶν. 
ἈδεΙ πα! ἢγ 5 (ἀπο αὑτῶν οὉ νϑυῦα 

τσὶ ρ δο- 

ὁ. 16 πρὸς ὁμόρους τοὺς σφετέρους ἕκάστοις. 

18,1. -- - -τὸ ἐφ᾽ ἑαυτῶν μό- 
νον προορώμενοι 51ι|5 ἴδ - 
{τι Τὴ ᾧ θον Ρυοβρίοϊθη 65. 
Οὗ, Μαίμι. αὖ, 8. ὅ84 γ. Ρ. 1808, 
δι. 141. 6. τ Ἐν τὸ ἑαυτῶν 
μόνον σκοποῦντες (ΥἹ 12) αἰοϊ- 
ταν, Οἵ, ΒΙοοπηῖ, ἴῃ θα, δ τὸ νἱά. 
ἈΝ Δο] 5}1. Ἵ- 0 1 Ῥ’ οῦ3 566: 
ἔς τε τὸ σῶμα. Νυπμυ τὸ τὸ 
δα αὔξειν τοίουθηίοβ Ζθιιρτηᾶ, 
ἄς απὸ νἱὰ, Μαίι. αν. 8. 691, 0, 
Βυϊί. ὃ. 151, ὙΠῚ ἴπ Πεἷἰβ νϑν- 
θ15 νοι ἴπ 6556. (ὐἱ ΘΧ ΡΙαπδι πὶ 
ΠῸΠ ΟὈβίατο δἰζθυπῦ ἀν σα π|Π 
ΟΠ ΒΒ], Π6Ὸ γθοῖθ ἀριὰ Εὐγορ,. 
ον. δὰ Ἠουπιος. Ρ. 1249 εἰς τὸ 
τὸ σῶμα Ἰορὶ ἀρρᾶτοι ΕΧ 1186, 
8 ἐς τὸ σῶμα σώξεσϑαι, υνὶ 
ν᾽, δἄη. ΟἹ ἀπυιδαηι ἰὰπγθὴ οὐὰ- 
τἰοηἶβ ᾿τα οὐἱοηΐοπὶ ἔς τὲ τὸ σῶμα 
Ῥδι 586 Ἰὲθ] 6 ία Π]Δ τ Π1115. 1 06 }- 
Ριθίανὶ οὐ ᾳὐόοὰ «ἰἰϊποὶ δὰ 
ΘΟΟΡΡῚΒ 5. ΟΟΥ̓ΡΟΥΪΒ ΡΥ δοβὶ- 
ἀϊα ιν. Σῶμα δπΐμ αὐ θοῖβ Βᾶθρο 
ἀ6 ΘοΥΡΟΓὶ5. 5θοιν ἰλία ν 6] ἰῃ 6 ρ]- 
(αι6 Ρομϊίαγ, οἵ, Ψὶς, Ρ. 148 54., 
ἂς ἐς δὐυΐοπι νυἱά. Μίδα. ἘΠ ΤΟΣ 
519.., ὙΠ}. τὶ δ: ἀσφαλε ίας 
ὅσον ἐδύναντο μάλιστα. 
Ι. ὁ, ὅσον ἐδύναντο ἡλιοῦ ς ον 
τα. Μιὰ. Μαιίι. Οὐ. 8. 680, 
ει ΡΠ ρ.. δα Ἰὅπν. ποῖ γ. 809. 
-- τὰς πόλεις ὥκουν. οἰ- 
κεῖν οβι ατϊάθπι ἱπτουά παι ἰάοπὶ 
ἴοτο ατποὰ διοικεῖν, οἵ, ΠΠ 837, 11], 

517, 5364 πἴο ἀδϑιἀϊαθ Ποῖ βία! 
60 νἱάοίαν » ΘΟΕ ΠΟΥ. --- ἐπραά- 
χϑη... ἀπ᾽ αὐτῶν. 6 ποο 
τι51ι Ριδδροβίεἰοηΐβ ἀπόνϊα͵ Μαίῇι. 
αι. 85. 515 Ὁ». 1550. ΚΕδδρι 8. 
52, ὅ δάῃη. 1, οἱ ΘΧοΙΡΪἃ Ὅ|νι- 
ογάϊάθα ἴῃ δά. πλδὶ. ἢπο ἃ ΠΟ} 15 
οοηροβία (ΠῚ 86, 82. ΙΝ 10. ΥἹ 
28. 82. ΟἹ 41.) ὁχ αυΐρυβ ΤΗῦ- 
ογάϊάθπι ᾿ος ἀπό οαηὶ νου 8 
ἀσθηαὶ, ἀἰοθηάὶ, 6 αἱ πη ΧΊ πη 
ὁοπἰπηχῖββα σοσποβοϊίαν, Ἀἀά. 
Ἠδυρϑι, ἀ Ὁ)». δπιθπα. Ὁ. 48 5ᾳ. 
1)6 βϑηϊθηίία οἵ, ἤθιυη. ἈΑμπίαι. 
αν. 8. θ4, 4. -- εἰ μὴ εἴ τι, 
ηἶδβὶ 5ἷ φαϊὰ, ΟΥὉ, Μαϑίι. αὐ. 8. 
ΟΙΤ ἃ, οὐ Ἰηΐοῦρυ, Το. Αϑυῖο, ο.Ψ 
82, 56 οἰΐδιη 54. ϑαραπαϊ η πτὴ 
γΘΛῸ ἅτ: 80 11} ἐπράχϑη, δι 
ἔργον ἀξιόλογον ἐπράχϑη. ΟΥ 
Ρᾶμ!ο ροβὲ δά οἵ γὰρ δη. -- 
πρὸς περιοίκους τοὺς αὖ- 
τῶν. Εἰ αὑτῶν αἸοὶ ροίαῖε, αιρά 
τὶ ἐπράχϑη ἕ ἑκάστοις Ἰάοπὶ βίρηϊ- 
ἤσαν! ἀίαιιο τὶ ἔπραξαν ἕκαστοι, 
οἱ αὐτῶν, αποὰ Βα θ᾽ θύῃ ΠῚ 
δ πη ται ρῥγορυὶθ οϑύ τὲ, τ8- 
ΠγΟίλιι5. ἀπ 6} 5.1] Θοίαγη Θητ ποτὶ 
ῬοιύΟν5. ἢθο ΟΕ 5806 ἃ 
ἀταθοῖβ (εἴ. Βαιϊάπ, αὖ, 8. 127, 
8΄ δι. 8. ΠΣ ΘΒ ΡΒ. 1 
86. Θ2. 1 ]ὅ 4ἃ].., 5868 εἰϊδπὶ 
Ι[182}), οὐ Ἰ)ῖδ, 58ὶ βοῖ ΠἸΔ ΠῚ Πα Ὶ5 
48 πὶ 56 6 η {8} ν ΘΥΟΥ ΠῚ ἐπρά- 
χϑη--- ἀξιόλογον Ξρεοοίδηιιϑ, ἴπ- 
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οἱ γὰρ ἐν Σικελίᾳ ἐπὶ πλεῖστον ἐχώρησαν δυνά- 
μεῶς. οὕτω πανταχόϑεν ἡ Ἡλλὰς ἐπὶ πολὺν 
χρόνον κατείχετο μήτε κοινῇ φανερὸν μηδὲν κατ- 

3 3 ἐργάξεσϑαι, κατὰ πόλεις τε ἀτολμοτέρα εἶναι. 

μηδέν. ὕδ55. Ατρ. ΟἹ. 
Θχοιιβαίαμη νἱὰθ ἴῃ δά. τηδὶ. 

ΒΈΡΕΥ οβδέ ἔργον. ϑεᾷ δάθο ἴῃ 
5᾿ΠῚΡ ΠἸΟθτι85 ΘὨ Ποῖα 5. δια γᾶ γῸ 
αὐτῶν Βουρία πη ΓΘ ΡΘΡ ὑαν, τ], τ 
ἑαυτῶν Ιοσϑίαν, 1, 1ηϊ ΒΘ. ΠΟ ἢ Ϊ5 
γαΓ10 βυδάδε, Ετοηΐϊπη (ἋΥδθοϊ, 
ἀαπτ ἀπο ᾿πι6} ΠἸστιπέπν ΠΟΠΊΪηἃ, 
ἘΠῚ ΠῚ ὈΥΪΠ ΑΛ ΠῚ οἵ πΟΙηϊηδίϊν ὁ 
δπῈ ἴῃ ΟΥαίοη 6 ΟὈ]Ϊαιια ἀοσιβαῖνο 
ΘΧΡΙΘΒΒ.ΠΊ, 8] ΓΘ 11ΠῚ 5ΘΟ ΠΥ} 1ΠῚ 
οἱ ἴῃ νυ θ15 ΘΠ οἰ ΔΈ! Οἢ}}5 τοί ατϊναθ 
γ]ΠΊ ΠΑΡ ΠΕ θι5 αἰ ϊίιην, γ αι ἴῃ 
ραν οῖρῖο (ο. 158). ἴῃ ρυδθροϑβὶ- 
τ0π6 οὐπὶ δνίϊοιι!ο ἰπιηοία (τί 
ΡΥ δέου Ἰπο νον ἃ 110. 60. ΤΥ 
ΟΠ Ἐναν ΕΠ 05 ἐπειρᾶτο τοὺς 
᾿4ϑηναίους τῆς ἐπ᾽ αὐτὸν ὀρ- 
γῆς παραλύειν, ΥΙ 16 οἶδα 
τοὺς τοιούτους ἐν τῶ, κατ᾽ αὖ- 
τοὺς βίω λυπηροὺς ὄντας, οἴ. 
ΙΝ 128), οἱ [οτίαβϑβε δᾶθο ἴῃ 
σοηϊίνο ροββοββῖνο (οἴ, 54. ὅ0, 1. 
82, 1. 100, 2. 104,1. 112, 2, 121, 
ὅ., 141, 4. 148,2. 144, 2 Ἁ].), 
αὐτὶ ἴῃ Πἰβ ΡΟΒίΡο 5 ἀἸοθπαϊ 
Θομ θυ θι5. ραν οῖριπιηι ὧν αιθαί, 
ΡΓΟΠΟΠΊΘῺ δ 5αθ᾽ θούπιπι ὈΥΪππὰ- 
γι πὶ του οπάτιηι γοοα αὐτοῦ οχ- 
ΡΥΠηθΘυΘ ροββιιπί. ΟΓἉἍ Αὐπάς. ἀδ 
Ῥύομοτη. το θχ. ἀδτ ἀριιὰ ανδο- 
605 Ρ. 22 54., 564 οἰἴαιῃ ἰά, ἀθ 
ΡῬΓΟΠΟΠΊ. 51 ΠΊ0]. ΘΟΠΒίνιοί. τοί. 
Ρ. 80 544. --- οὗ γὰρ ἐν Σικε- 
λέᾳ ---- ἃ ναϊΐοηα ᾿ἰᾶθο 56η- 
ἰθητα οππὶ ΒῈρ ον ουὶτι5. ΘΟἢ86- 
τοί, ΟΝ 15 δ5ὲ, πᾶ ΑΝ ε- 
χίτβ ἴῃ Το. Ρ. 10 οἱ Τϊηννοοῦ 
(Βοιμ νυ κβ πα οπη θη Δ {105} 681 
Ροβί νεῦρα πλὴν τῶν ἐν Σιικεῖ. 
{Δ ΠΒΡΟΠΘΠ ΠῚ 6556 Δ δοῖτι5 51- 
Βρ᾽οδίϊ βαηΐ, ΟἸα 556 ΠΠΡΘΙ τι} 5 
πο! 811, Βίθρηαπιβ δηΐθ ΘΔ 
ᾶθο ἔθου σορτίανὶ πα οέ, ἢ ὁ 10 - 
ον ἰᾶπηθη πἰοὸ 46 5101 }1|ἃ 6 
{γα πἢἾ85, 8. οχοΐρῖο ἀπ] 6 ῃ 
ΒΊΟΊΠ 86 ἐγύδηποβ, ϑ6 ατδθ6 

Υρῃ. οὐδέν, αιοὰ Ηετπηδιπὶ νου ἷ5 

ἀρ 1105 5ου!ρίου 5 γδρ θυ πηΐπν 
ΘΧΘΠΊρΡ]α γον πη 56ΠηΓΘΠΕΪΔΥΠ 
δηΐθ γάρ ΟΠ 5ΒΔΡΙΙΠῚ Δ] ἸΟΤΊΙΠῚ δ6- 
ΠΟΙΤΠῚ 5πη:, οὗ τι, 51] ἤδ60 Τ1615 
δββθ Τπιιογ αἸά5, ἀλλὰ γάρ 1ε- 
σορθῦθν", ΡΟ ΜΠ] τ πί, Ναο δχϑπι- 
ΡΠ5 Ὑππογαϊάοῖβ, νεῖ 1 120, 
Υ 9ὅ, 1Πώ᾿ 61Π1ρ515 διθρ μαπίαπα 
νϊάδειν ἀδίδπάϊ. Θυδτο δὰ εἰ μὴ 
εἶ τι αὐαϊοηίοβ ἀξιόλογον ἔργον 
ἐπράχϑη 5οπτοητῖ5 τηδιαπ5 ΠῸῸ 
τηοάο ργοοθάθνε; πἰϑὶ δἱ 4αυϊὰ 
αἀνονβαβ 505 4πἴᾳπο ἔἸηΪ- 
τἰτη 05 πηθηιοτία ἀϊρσηπατῃ ἔεδ- 
οοὐαπί; (ᾳφποᾶ οοτίο ἔδθοο- 
ταπί Β᾽οΙΠἴ8 6 ὑγγ απ ϊ;)} ἢ 8 ΠῚ 
(1) 5 Τ᾽ οἰ Τα τγ γᾶ πη ἢΪ. Β᾽ ΠΆΠΠΟΥ 
ἴθ ἴμΈ6}} 1610 ἘαΠΠΙς 1... Ρ.. 14. 

ἃ. 2; ἡ Ἑλλὰς. εἶναι. 
Ηδοο. 5ὶ ἀτολμοτέρα εἶναι ἀτοῖο 
οαπὶ κατείχετο ἴι 9 1 πλι18., 60 π6- 
σαπαϊ ραν σαϊαμι ἴῃ μήτε δίαπο 
μηδέν, αἰ 5ᾶθρ6 ροϑβὲ νϑῦθᾶ ἴπη- 
Ροαϊδμάϊ (οὔ, ς. 16 4άη.), τοάπη- 
ἄδνο δα βυϊ τη ἢ1115. ἴῃς ΔΙτΘ Ὸ ΠΊΘη1- 
θγο, ηἶβὶ δὶ, αποᾷ Μαᾶν. θθβεονν. 
5υηΐ. Ρ. 7 σϑηβεῖ, βοίαπη οὐ σ ο αἱ 
ποίη 6 ηῚ ἰπίο ! οἱ νο αηγι5, ἴα!- 
581 56} 06} {18} ΡΥ ΔΘ Θη,. (πΆυο, 
δὶ [ιαιηθ ἀποαπθ ἰπϑο θητίπ5. 10- 
αἰ ᾿Ἰἰοθέ, ροίίι5. δῖ οοηνθυίθη ἃ 
βιηῖ, ατδθοῖα ἀϊὰ τοίη θθ8- 
[ἀν 5. οοἰθοΡαίαν, τᾶ τί 
ποαιθ οοπιηπηϊίον απϊῖο- 
4ααηὶ ΕΠ 5:6. σογδνδί, οἱ 
βίηραϊδο οἰνιταί65. ΠΪΠι85 
Βίγθη πα 5586 ηΐ, [)6 ἱπῇΠπίεῖνο 
βἰπθ ὥστε, αποᾶ ροβι κατέχειν 
ΙΝ 180 οὐ δἰϊθὶ δἀάϊὶ ἀοοοῖ ΟἸα5- 
56, γὶ οἰξθοίαθ ν᾽ πὶ ΠΑ 6 η1ὶ ΘΕ Δ ηῚ 
Ροβίνθυθα σΟΠΊ Ρ] ΘΠ ἢ 15 ΠΟΙ ΟΠ ΠῚ 
πῸη ἱπαϊρϑητα νἱὰ. Μδιῃ. αν, 8. 
589 ἔ. (ΟἿ, ΠῚ 28. 00. ΥἹ 69. 
Μήτε δυΐθηι οἱ τέ, τὖ Π}0ὶ οὔτε 
οἵ τέ, ἱπίθυ 86 τοθροπάοῃι, Οῇ, 



τῶν τυράν- 
νων καταλυ- 
ϑέντων γί 
γνονταῖι οἵ 
“Μηδικοὶ 

πόλεμοι καὶ 
ἔπειτα δια- 
φοραὶ τα: 
δαιμονίων 
καὶ 4ϑη- 
ναίων τῆς 

48 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥῪ ΞΎΥΓΓΡΑΦΗΣ Α, ιη΄. 

18. Ἐπειδὴ δὲ οἵ τε ᾿᾿ϑηναίων τύραννοι καὶ τ΄ 
οἵ ἐκ τῆς ἄλλης Ἑλλάδος ἐπὶ πολὺ καὶ πρὶν τυ- 
ραννευϑείσης οἱ πλεῖστοι καὶ τελευταῖοι πλὴν τῶν 

ὶ ἐν Σικελίᾳ ὑπὸ «“Ἰακεδαιμονίων κατελύϑησαν, (ἡ 
γὰρ “ακεδαίμων μετὰ τὴν κτίσιν τῶν νῦν ἐνοι- 
κούντων 
χρόνον 

ὕλρ. 18. 8. 1. κτίσιν. 
Οὗ, δάη, 

αὐτήν ἴῃ Ρα]. οπι., ἴῃ πη. 
ΡΓῸ 60 Ππᾶρϑι ατθρ. ον. δὰ Ἠθιτηορ. 
91, ὃ δὰ ἐνοικοῦντας ναϊοο αὐ δῖα, 

Ραὶ. Παλαιοτάτου (885. Ἅυρ. 

Μαίι. τητὰ 
141, θ, 

συ σῦ9ς ΠΟΥ 

ὕαρ. 18. 8. 1. ἐπειδὴ 
δέ --. θὲ [ιδὸ ΘΟΠΙΡ ΘΙ ΘΗ ΒΙ 016 
νου θου πηι νἱᾷ. Ποιπιορ. περὶ με- 
ϑόδου δεινότητος ο. ἊΜ Ρ. 419. 
-- οἵ τὲ ᾿Αϑηναίων τύραν- 
νοι καὶ οἷ ---. [πὰ ρυΐμιῖβ νου 5 
αα ΠΙρρίδηι ΡΟ ββί ππιιμι γὑοβρ οἱ- 
ἀν ΘΕΥΤ 5. ΕἸ Ἡδγοῦ: Υ 68 
54ᾳ4ᾳ. θὲ νν, οἵ ἐκ ᾿-- Ἑλλάδος 
νἀ, αἄπι. 8, ὃ, Νοιηϊπηαιῖνὶ οἵ... 
τύραννοι, .., οἵ πλεῖστοι καὶ 
τελευταῖοι ρει ἃρροδβίιϊ μοι οοι- 
ὑΘΟΙΟΩΐΪ 515} }}6 1} ἰοὺ 56. ἰπηοιὶ 
5πηι, Οἷς, δά. 2,0. --- τυραν- 
νευϑιείσης. Ῥαδδίνυμη. ἰδ]6, 
4πᾺ}1ὰ ἃριιᾷ ΤΠιο, διιηι ἄρχομαι, 
ἀμελοῦμαι, «]. ΟἹ, 861). 08, 2 
142, 1. --- πλὴν τῶν ἐν Σος 
κελίᾳ. ΟΝ ὍΟΠ5, Απίΐαψα, αν. 
Ι ρ. 491. -- ὑπὸ Δακεδαι - 
μονίων κατελύϑησαν. Οἵ. 
Μαιβ. ϑραιϊ. 1 ὃ ρ. 801 544. 
Δ δοιβιη. 1. ἀ. ρ. 180 οἱ 607. 
Οὐνῦ, Ηἰδι, αν 1 ρ. 390 544. -- 
κτίσιν. ὕἱιειπὶ ᾿ιος ρυδοβίοι ἂἢ 
ΕΠ ΟΥ̓ ΠῚ Πη55. ΡάΘη 6 ΟΠ ᾿τ}} 5ου]- 
ρίαν κτῆσιν, νὰ !6 ἀπ θίπμη ὁ5ι. 
ΝΑ νοσδι ατἰάἀ ον Ἰ5οοναιοβ θὰ π- 
οον ὁ, 10 Ποιδοι ἀὰ5. αἰᾳαο )0- 
υἴοηβθ5 οἰκιστὰς Σπάρτης, κίας 
ἀπτδ ὀουπὶ δεν οητιτὴ. ἢ ἃ 60 ἀι}}}85 
ρᾶννα ν᾽ ἄθίιν ἔμπῖββο (ντ. ΜιοΙΙ. 
[)ου, 1 Ρ. 91 54.}; ρυορυῖθ απο 
οᾶπι ποὴ οοῃάαϊάρυι!, οἰδὶ ἰιος 

Τα Ρνὶ 

[αὐτὴν] “Ἰὡριέων ἐπὶ πλεῖστον ὧν ἴσμεν 
στασιάσασα ὅμως ἐκ παλαιοτάτου καὶ 

Π155. Ρᾶθη6. ΟἸΠ65 ἡτῆσιν. 

Ροϑδι Ζωριέων οοΟΠοοαιαν; αὐτῇ 
.» ἐν αὐτῇ 'Ρ58 Ηθιπιορ.. ΘἸΠΗΠ ὸν 
οὐᾶπι νορα ἐν αὐτῇ ππηο ἀεἰεία. 
6]. δι. οὐ ρ᾽δείαᾳιιθ μ155. δ α]σὸ 

δοιατη 6556 5ιιϑριοαίαν ΝΊεΙ». ΗΪβύ. 
Τρ. 282, 5εἀ ἃ} Ἀοἤδοὶβ ρυῖτι5 
μα  (αα πὶ οοοι ραν υτιηΐ ίατο ξυν- 
οἰκίσαντες (οἴ. δὰ ο. 10) ρο5- 
Βϑάθυπηῖ, απᾶγο κτῆσιν, ατοά 
Ἰοοὶβ ἰβοον. Ραμα. Ρ. 420 εἀ. 
ΜΝ οΙ, οὐ Ανομίάαπι Ρ. 118 ποι 
πα] τἀπὶ ΡΥ ΟΠ. 115. τού Ὀ1ὰ., 
απ! θροηθάπιην. ν᾽ ἀοαῦιν, Δ αρὰ- 
18} ὑπ] ΘῈ. ΓΘ. ἰδ πὶ ρα αν ̓Πλ1ι5 
Ρτορίου γουρα 16 ὅτε τὸ πρῶ- 
τον “ακεδαίμονακτίξοντες τοὺς 
βασιλέας καϑέσταντο. Δρορα 
απο ἰρβιπὶ ἀἰοομαϊ ρθη μετὰ 
τὴν Ἀτῆσιν τῶν “ωριέων ἴάθο 
ἀἰβρίϊοθι, ααἰὰ, δὶ Ἀτῆσις ἀοαιὶϑὶ- 
ΟΠ 6 ΠῚ 515. 3} Π 66... Ρ᾽Ὸ 60 οὐοιρὰ- 
(1015. ν ΘΘα ] 1], 511} ῬΟΒΒΘΒ510- 
ΠΟΠῚ βύμποι, ἀπό ΡΙῸ μετά βουὶ- 

Ρ ΠῚ τα  ὑτημ8. (διθυιπι το - 
ὀαπαο. πηοίο δου} τι, αἰΐοη ὁ 
γΑυ Οὐ ΠῚ ἀρ Πα θὸ πολ να σοι ὶ- 
αἰντιὴν ἁιιοίουϊβ, ἀὸ αιιο νὶὰ. Κνιιθο,, 
Βαρον ΓΟὐπὰ οοηΐι, σωριέων « εἶ. 
ααι.18,8. - ἐπὶ πλεῖστον ὧν 
ἴσμεν χρόνον. δ Δ Πἴπλ8 ΡΟΙΥ. 
ΥΙ 8, πλεῖστον ὧν ἡμεῖς ἴσμεν 
χρόνον. Ουπου λίαν, αὐ ἢ} ὧν 
5. ἀνθρώπων ἅτ χρύνων. Πιιὶς 
«αὰτι αν θα Κιβίθην, Ομ υ θά τιβ, 
πὰ πὸ ᾿π θυ ρ οἰ το ον ἴῃ δα. πιαὶ. 
ΡυΟΡανἰηλι5, Βρά ΨΠαογ αἰαὶ δὰ 
δα πι νἵπὶ ΘΧ ΡΥ πη θπ ἀλη ὧν ἴσμεν 
χρόνων ϑουϊθοιάταν. [556 ὑθοὶο 
ἈΡΠνταανο νἱάθιιν Οληιρ. Ρ. 18, οἱ 
ὧν ἴσμεν 5ἰνα τοι ἰδ Ἰιοιιϊαϊ θὰ8 
ἰοϑτιίαν 1 4, Υ᾽ 10, στα- 
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εὐνομήϑη καὶ ἀεὶ ἀτυράννευτος ἦν" 
μάλιστα τετραχόσια καὶ ὀλίγῳ πλείω ἐς τὴν τε- 
λευτὴν τοῦδε τοῦ πολέμου, ἀφ᾽ οὐ “Ἰακεδαιμόνιοι 
τῇ αὐτῇ πολιτείᾳ χρῶνται, καὶ δι΄ αὐτὸ δυνάμενοι 
καὶ τὰ ἐν ταῖς ἄλλαις πόλεσι χαϑίστασαν ") μετὰ 
δὲ τὴν τῶν τυράννων κατάλυσιν ἐκ τῆς Ἑλλάδος 

οὐ πολλοῖς ἔτεσιν ὕστερον καὶ ἣ ἐν Μαραϑῶνι 
μάχη Μήδων πρὸς ᾿᾿ϑηναίους ἐγένετο. ϑεκάτῳ 
δὲ ἔτει μετ᾽ αὐτὴν αὐϑις ὁ βάρβαρος τῷ μεγάλῳ 
στόλῳ ἐπὶ τὴν Ἡλλάδα δουλωσόμενος ἦλϑε. καὶ 
μεγάλου κινδύνου ἐπιχρεμασϑέντος οἵ τὲ Ἵακε- 
δαιμόνιοι τῶν ξυμπολεμησάντων Ἡλλήνων ἡγή- 

ἔτ ἄρ ἐστι ἄλλης Ἑλλά- 
Ἶ 7 9 δὸς προεχόν- 

των. 

οἱ Βοκκ. παλαιτάτου, τυ ο. 4 οἱ 18, 
Ῥαγαΐί. 11. 

8. 2. ἦλϑε. 

᾿πῖο νοῦθὸ ἀριιά Αἰοοβ ἀβθϑί, 
51 ραίδτηιι5β. οοσηοϑοῖ. 

σιάσασα. Οἷ. Ἠειοά. 1 θῦ. 
Ἰβοον. Ρδηδί. ὃ. 177. Ριίαι: [,γο. 
δ: 2. ΤΠ ΎΠν 1}. Πῖδυ, αν. Τρ. 81 
5Βᾳ. ὲ νν. ἐκ παλαιοτάτου οἴ. 
8. 2, 0. --- εὐνομήϑη. Παϊΐα5 
εὐνομίας δὐοῖον ραίΐαταν Τιγοιν- 
δι5. ΟἿ δα. πιαὶ. εὐ ΝΊθ. 1, ἃ. ρ. 
297. 812. - μάλιστα τετρα- 
κόσια καὶ ὀλίγῳ πλείω. 
ΡΙΘυαπηα το (θϑιῖθι5. ΕΑΓ ΟΒΊΠ6Π6 
οὐ. Ἀρο!)οάονο οοἰϊηρθηι8. οοίο- 
Βσἰηία απδίπονυ ΔΠη15. ἃ. ΟἿ. 1... 
αὐδάν ρθη οοἰοσίπία ἃηῖ6 ἢ ΠΘηῚ 
61 ῬοΙορ. Γνὰοοἀοπηο που πι οἱ- 

᾿ψ τατ15 [οΥ Δ ΠῚ ἃ ΠΟ οῸ Θπηθηαἃ- 
ἴδ πὶ 6558 βίαϊαπη!, 564 ἴῃ Τγοὰνρὶ 
δοίαίθ ἀοπηϊθηάα 4 πδηςορθ 6 ἰδ ΠῚ 
νϑίθυθϑβ αἰβϑϑηζαηῖ, ἀοοοί ΡΪαι. 
[γγο. ο. 1. 3. Οὗ, Μδῃβ8. ϑραιΐ,. 1 
"πε ρ 19.. ΜΠ ὁ 0 ΤΡ: 182 
5464. ἤρδγπι, Ααιϊαιι. αν. 8. 28, 9. 
του. Ηϊβε. Πρ. 400 544. απο. 
Π|Ρ. 82. Οτπι ΤΙ πογάϊάς ρτο- 
Ρὶτι5. σοηβϑητ πη Επιβθ τ οἱ ὅγη- 
66] Ππ5., 6Χ ααὶθιι5. {Π6 ἃ. 8521, ἢἰο 

ἃ, 828. γον ΡῚ ἰορθ8. ἰαἰἃ8. 6556 
αἰεῖς, Οὗ ὕ|ν. Θγπῦ. δα οχρίϊο. 
Τῆσο. ρΡ. 108 εὐ ἈΝ δβίϑυτη. ἰῃ Ῥ 8), 

Τηυογαϊαϊθ. ΚῸ]. 1, Εὰ, 11. 

ρα Π|π4| ΥἹ 2 δὲ ἴῃ οοη- 

δ55. Δυρ. Ο. ἧκε, δαῖτ ἸΠτο ΡΥ ΘΙ 10 ἤλϑε νἱ- 
ἀθίπν 6556; Π8ΠῚ Ἱπηρ θυ ἴδοίαπι ἥπον ἃριὰ Τίνο. ΘΙ Δ} ΔΟΡΙ5ΤΙ, αὶ 

ΨΙΠῚ ΠᾶΌΘΡΘ ὁχ ὟἹΙ 8, ΝΠ 31, ὙΠ 
Τῃ γαῖ. ἧκον ρτο ἦλϑον ΥΠΙ 66. 

Ἔγκυκλ. παιδ. ν, Τιγοῦο. 86 
μάλιστα νὶά. ΑΔ 18, 8. Ράυ]ὸ 
Ροβι δυνάμενοι 651 δυνατοὶ ὦ ὄν- 
τες, αὐ 88, 8. -- μετὰ δὲ τὴν 
τῶντυράννων κατάλυσιν. 
Βδρθείσαν Ρᾶα|0. 4118. νου θῖβ. 561- 
ἴθ018., 4πι8 6. ἰπΐε10. Θαρ᾿εἰ8. ΔΙΆ, 
ΒΘ 1165. ἐπαναλήψεις ΙΘραμίιν 
ΝΠ 42. Χροη, γε. 1| 8, 19. ΝΠ 
ο, Ὅϑς.. ΟΕ ανομ- δὺ ΠΕ αα Τὴν. 
ΧΙΙΝ 89. Ὅς δέ νἱά. Δάπ. δὰ 
11, 1, ἀδ δυιίοιιο ροϑύ καταλ. ποῖ 
ἰτονᾶῖο Βαίίπι. 8. 125, 8. ἜΚτυιορ. 
8. 60, 9 άπ. 8. 9. Ῥάι]ο ροβί 
ἴῃ καΐζπαθυθηβ ΘΠ αθίου ἴῃ [πΐουρυ. 
Τηιιο. 5ρ60. Ὁ. 18. ἱπηργο θα 1} 1 
ΘΟΠΙΠ ἰδ οῖταν, 

8.2, δεκάτῳ δὲ ἔτει. Οὗ, ΟἸτη- 
ἴθ. Εαβί. Π ΙΙΘα. Ρ-. 245 544. θεἰπάε 
ἐπὶ τὴν Ἑλλάδα δουλω- 
σόμενος ἦλϑ'ε αἰοία 5ιπῦ ΡΓῸ 
ἐπὶ τὴν Ὃλλ. ηλϑε, δουλωσόμε- 
νος αὐτήν. Οἱ, Ρῆμπρι.. αὐ Ἐπ, 
Ηδνο. ἢν ν. 88ὅ. --- τῶν ξυμ- 
πολεμησάντων Ἑλλήνων, 
Π0ὴ, πὶ Ρἰθυαπ τι ΡΑΡ οἰ ρ τι 

δονίβιϊ ἀϊοϊιαν, δου αι αν 600 - 

4 
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σαντο ϑυνάμει προὔχοντες, καὶ οἵ ᾿᾿ϑηναῖοι ἐπι- 
όντων τῶν Μήδων διανοηϑέντες ἐκλιπεῖν τὴν πό- 
λιν, καὶ ἀνασκευασάμενοι., ἐς τὰς ναῦς ἐσβάν- 
τες ναυτικοὴ ἐγένοντο. κοινῇ τὲ ἀπωσάμενοι τὸν 
βάρβαρον ὕστερον οὐ πολλῷ ἩΠν ἠ πες πρός 
τε ᾿Αϑηναίους καὶ “Λακεδαιμονίους οἵ τε ἀποσταᾶν- 
τες βασιλέως Ἥλληνες καὶ οἵ ξυμπολεμήσαντες" 
δυνάμει γὰρ ταῦτα μέγιστα διεφάνη" ἴσχυον γὰρ 
οἵ μὲν κατὰ γῆν, οἵ δὲ ναυσί. καὶ ὀλίγον μὲν 
χρόνον ξυνέμεινεν ἡ ὁμαιχμία" ἔπειτα διενεχὃ ἕν-- 
τὲς οἵ Λακεδαιμόνιοι καὶ ᾿Αϑηναῖοι ἐπολέμησαν 
μετὰ τῶν ξυμμάχων πρὸς ἀλλήλους" καὶ τῶν ἄλ- 
λῶν Ἑλλήνων εἴ τινές που διασταῖεν, πρὸς τού- 
τους ἤδη ἐχώρουν. ὥστε ἀπὸ τῶν Μηδικῶν ἐς 
τόνδε ἀεὶ τὸν πόλεμον τὰ μὲν σπενδόμενοι, τὰ δὲ 

ἐσβάντες 455. Ατρ. ΟἹ. οὐ (065. 4}1} γη88. ΟἱἾἍ 1 78. 14. Ψυ]ρὸ 
εὐ Βεκκ, ἐμβάντες, αιοά, αὐϊοσηαιθ ἀρὰ ΤΊιο. ᾿οραύαν, ἀπ᾽ ππι 6556 
ἴπν6 ἢἶο αἰβυηιαί ἄγη. Οἵ, Π 91. ΠῚ 80. ΓΝ 28 οἱ ΟἸΆΞες 

8. 8. ἔπειτα. Νυϊρο εἱ Βειῖς. ἔπειτα δέ. ϑ8εᾷ δέ οηι. ἴῃ 
(855. Απρ. {015 4}11}5. τη88. οἱ ϑἱά. Οὗ. 1 88. 121. Π 44. ΤΡ 44. 
194, ὙΠ 40. 57 4]. ΑἸΠοὶ βᾶηὸ οἰϊαπιὶ ἃ Το, δἀάϊταν δα ἔπ. 

καὶ ᾿Αϑηναῖοι 6455. Ατιρ. γαί, 4]. υϊσο εὐ Βεκς, καὶ οὗ 
4ϑην. 

"πὴ, ααἱ οοπτη πίον θ61]- τα ο, 78. 74. - ὕστερον οὐ 
τ ρ᾽οβϑοναπύ (πᾶτη ρυπη πολλῷ. Θ᾽ ΠΜΠ Ποὺ οΟΙ]Οοαΐα ἢδθο 
ΘΙ Ῥουβίουμη. ἤῸη ογαύ Θ0η1- 
τη ηἰΐον σοϑβίιηι}), 861 Θ ΟΥ̓ ΠΊ, 
αἰ (ππῸ} Ὀ6Ι]} πὶ ὁ ΟἿη 11 - 
ἰτον β ββθῦαπί (5 506Ρ6- 
τὰ 1). Οὐδ ξυμπολεμησάν- 
τῶν ποη τηυσϊιαμι αἰ ἔδυὶ ἃ ξυμπο- 
λεμούντων, αἱ δρυὰ Τιαιττο5 ρᾶτγ- 
τἰοϊρία ρουΐθοι! ἀθροηθηύ μι Π]ᾶ- 
χίπιθ ροβὶία Ἰεραηίασ, Οἵ, οι. 
δὰ Ἴας, Αρυϊο, ῥ. 200. 54, οἱ Ἰῃ- 
{τ Π49. ΤΥ  112.. Εγυξρ αν. 
8, δδ, ὅ δάη. 2, [ἰοϊη δάμ. 1 8, 2. 
Αἀ αἰλθύιπι δυο Ὀ6ΙΠὰ πὶ Ρουβὶ- 
οὐπὶ Ῥου ουθη απ ὈΓ] αν πϊ αναθοὶ 
56 σοι! ΧΟΡ , 46 απἃ Βοοίοιαίο 
νιὰ. Ἡδριοά. ΝΠ 145 54ᾳ4ᾳ. οἱ ὕ- 
γἴοἢ, ἀθ Ρβθρ} ἴδηι, Μορᾶν. Ρ. 1 
84. -- ἀνασκευασάμενοι) 
ο,τὰ σκεύη ἀναλαβόντες.“ Β6|10]. 
Ὅφτο νἱἀ, Ηονοά. ΥἼΙ 41 οὐ ἴη- 

να 11.97.80. ΤΠ1ΒΤ Ν᾽ 568 
1μαὐϊηῖ5 οἵ, Ζαπιρι. αν, 8. 477. -- 
διεκρέϑησαν πρὸς --- Οἵ, 
Μαίῃ. αν. 8. 591 ε. ρ. 1890. Τὰ 
αἰβϑίάθνυο ἴῃ Αὐτϊηϊιηῖ ἃ 6 
ορθβίθη 80. πη. 1 δὅ. ΟΥ̓ 
οἰΐδι εἴτα ΓΝ 95. Τυῖὶ ἀ6 ποὰ- 
{0 ταῦτα νὶα. Μαί. αν, 8. 489. 
ἰηύθῦρυ. ϑπιοβίι, Ῥ}Ν]. 1 8. 8. 

8. 8. ὁμαιχμέα ἀϊδρ! τοι 
ῬοΙοὶ 1 1ὅ8. ΙΝ 80, 564 οαᾶάθιῃι 
νοῦ πδὶ διηΐ Ηονοᾶ. θίοη. δ], 
Ἀφρὶ. ἃ]. ΟἿ᾽, οά. τηαὶ. οἱ ΔΝ δ ῆβιη. 
Απταα, αν. 1 Ρ. 228. οὶ! Ἱρϑὶ 
ὅμαιχμοι ΔΡΡοΙΙαηταν ΠῚ ὅ8 ἰῃ 
οἴδί. --- διενεχϑέντες. Υἱά. 
102 544ᾳ. Τιιαι δια σταῖεν οι 
διενεχϑεῖεν. Ῥάα]Ὸ ΡΟϑι αιτθπὰθ 
ἐταϊθοίιπι ὄἦ εἰ, -- τὰ μὲν σπεν- 
δόμενοι, τὰ δέ 5Βιυθρθοοίαι 



ἸΤΡΟΟΙΜΙΟΝ. (187 1ϑὺ 5] 

πολεμοῦντες ἢ ῇ ἀλλήλοις ῇ τοῖς ἑαυτῶν ξυμμάχοις 
ἀφισταμένοις, εὐ παρεσκευάσαντο τὰ πολέμια, καὶ 
ἐμπειρότεροι ἐγένοντο μετὰ κινδύνων τὰς μελέτας 
ποιούμενοι. 

19. Καὶ οὗ μὲν “ακεδαιμόνιοι οὐχ ὑποτελεῖς 
ἔχοντες φόρου τοὺς ξυμμάχους ἡγοῦντο, χατ᾽ 

ὀλιγαρχίαν δὲ σφίσιν αὐτοῖς μόνον ἐπιτηδείως ὃ ὅπως 
πολιτεύσωσι ϑεραπεύοντες" 

χρόνῳ παραλαβόντες πλὴν 
καὶ χρήματα τοῖς πᾶσι τά- 
ἐγένετο αὐτοῖς ἐς τόνδε τὸν 

τε τῶν πόλεων τῷ 
“Χίων καὶ Δεσβίων, 
ἔαντες φέρειν. καὶ 

ὅλρ. 19. πολιτεύσωσι. 
465 δβῖ, δχ Ατιρ. οἱ 1,8πν. 

Κνυιορ. Α να, ΟἸα55., 4 Πα 8 πη 
σπενδόμενοι ΠῚ ἰδ ναϊοί ἐν 
σπονδαῖς ὄντες, αὐᾶτπι ρᾷοὐΐο - 
πὶθὰ5.(4ᾳπἃ5 ἔθοονππι). Υἱά. 
ΒΊΔΕ} ἴῃ σ6η5. ΕΠ )νὶ ΟΙα55, το μετὰ 
κινδύνων τὰἀςμελέτας 
ποιούμενοι. Οἱ. Ριαῦ. Ῥεπι. 
ο.. 6 ἐγγυμνασάμενοι κατὰ τὸν 
Θουκυδ. οὐκ ἀκινδύνως. 
άρ.19. οἵ μὲν Λακεδαι- 

μόνιοι. 6 τὸ νἱὰ, Κουίιθηι. 
ἈΘΒΡῸΡΙ]. αν. Ρ. 81 οἱ ἔπάξοῖμης 
Ῥ. 41 54ᾳᾳ. Μιι}}. Τ)ου. Τν. 1:9 
-188. ἤδυτη. Α πέϊαα, αν. 8. 94..-- 
ὑποτελεὶς.. φόρου. Οἱ. 
Μαῖῃ, αν. 8.844,1. --τοὺς ξυμ- 
μάχους ΠῚ οηϊ ἡγοῦντο, 564 
οαπὶ ἔχοντες ΘΟ] ΔΘΓΘΡ 6 πιϑηϊ6- 
βίπιη δϑί. Ενναηΐ ἰσίίαν ον δι πᾶ- 
τοὶ ἡγεῖσϑαι οὐπὶ δοοιιβαῖϊνο 
σοπἰμηϑὶ Ρ0536 πο ἀοοσθηΐθβ, ἴῃ 
4ΌΟΓΕΠῚ ΤΠ 6 1᾽Ὸ 8ιηΐ0 δαιοίουν ἰἰ θυ], 
αἰ οϑύ ἀο ϑιγηίαχὶ, Βεκκ. Απροά, 
1187 οἱ Μαίιῃ. αν. 8. 860 δάῃ. 
2 Ὁ (δ᾽ Τπιο. Τ 89 ΙΘρἱίαν ΡτῸ 
119) -- σφέσιν αὐτοῖς. Δὰ 
Τιαοοάδοηηοηΐοβ. γοίουθπάιπη, ΟἿ, 
110. 144. 81. Νὰ δαίθῃι Πιῖο 
ἜΧρ παι οπὶ δἀάϊτιη αὐτοῖς οὉ- 
Βίᾶγθ ραῖ6Β, νἱα. 1 128, ΥἹ 68. 
ΥΙ 48, ΜΠ] 14. Αγμηάι, ἃς ρτο- 
ΠΟΙΊ. γοθχ, Ρ. 80 54. --- ὅπως 
πολιτεύσωσι. Ῥανιίοι!β ἢπα- 
Ἰῖθπ8. ἀρυᾶὰ Τῆιο, οἰϊδπὶ ρνϑθοο- 

ΒΕΚΚ. πολιτεύσουσι. 
ΘΙ ΒΉΜΠ6ν. ΑἸ] οοπἰπποίνὶ δου δε ρυϊπηὶ 

᾿ϑηναῖοι δὲ ναῦς 

51 δ᾽ [δητῖο οἷτι5 

ἄδπιθ ρυδϑίθυϊίο ἐθπηροῦα οθηΐμη- 
Οἴἶν8. ΠΟ ΤαΡῸ δαϊπηρίίαν, [ἃ 
[φοίυη ἴῃ ὅπως ἴ 51. 57. θῦ. 18. 
ΠῚ 8 οἱ 88ᾶθρ6, ἴῃ ἔνα 1 98. ἸΥ 
{π γν 415: ὙΠΙῚῚΒΟ ΟΣ, Ἰπ ΜΗΙ 
20, 50. ὅ1. ΠΙ 11. 19. 80. 88 οἱ 
886ρ6. ἴὴ6 οδιιβᾷ ᾿πἴτι5. τοὶ οἱ ἀ8 
νὶ οοπϊαποίϊνὶ οἵ. Μαίῃ. αν. 8. 
518, ὅ οἱ Βαυίίῃ. 1, ἃ. ἴῃ 8οὺ, ἀἴβου. 
[)ὲ οοηϊαποίϊνο δοὺ. [οἷ βου, ἀἴβου, 
Αοιίναμη πολιτεύειν εοἴϊαπι [ 
40. θὅ 4]. ἰορίταν. ---  4ϑηναῖοι 
δέ. Ῥὲ πἰ5 νἱὰ. Κονίιθαι. Ι, ἃ, Ρ. 
ὅ06 544. Ἦριτῃ. Ἀππίαι, αἵ. 8. 
157, 46 βϑηίθηιὶα ναῦς --- παρα- 
λαβόντες ὁ. 99, 46 {υϊθιιῖ5 ἴπηρ6- 
γδ115 1014. οὐ ὁ, 96. - ἐγένετο 
αὐτοῖς. Ῥιοποηιθη ἃ Ρἰουΐβαιθ 
πίοΡρυθίϊθιι5. δα 50105 Αἰποπίθη- 
565, (6 ααΐθιι5. Β᾽ Π11}6 αὐ! ἀἀπὶ ΗΠ 
20 Ἰδρίεαν, γοίουίαν, Οτοά 5ὶ ἢε, 
νου ῖ5 ὡς... ἤνϑησαν δὰ θᾶ τοπι- 
ΡῬονἃ τοβρίιοἴταν » 486 Ραρηδηη δὰ 
Οὐνοπθαμη ἴδοι ΠῚ (ο. 115) ΡΙδ6- 
οοββουιηΐί. ϑθὰ αὐτοῖς αα Ατηο- 
Ὠΐθη565 οἱ δὰ 1,δοθ θη ηΐϊο5 5ρ6- 
οἴᾶγα ἄοοουο βιάαὶΐ ανοί, Ηΐϊϑβι. 
Υ ν. 8δὅ 54. (Ἰπίογρυ. ΠῚ ᾿. 2304). 
Ναπι ΑἸΠΘπ θη βίπτη ᾿πη } ΘΥἾπ|πὶ ἰὰ Πὶ 
ἱπθαπίθ θ6}}]|0 Ῥοῖορ. ἱπίθρυιπι 
Π0Ι. {π|556 ΤΊ ον ἀἸἀ6πὶ πιιβα τι πὶ 
βἰβη οατο ἰΐδαιιθ νον} }8 ὡς τὰ 
κράτ. . ἤνϑησ. ΡοΥΐ5. {ΘΠΊΡιι8 
ὅτε ξυνέμεινεν ἡ ὁμαιχμία 
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ἑκάτεροι δὲ 
διαφόρως 

τῶν ξυμμά- 

χων ἦρχον. 
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’ ΟΣ ΟΣ ᾿ ὔ μ ς εἷ ’ 

πόλεμον ἡ ἰδία παρασκευὴ μείζων ἡ ὡς τὰ χρά- 
τιστά ποτὲ μετὰ ἀκραιφνοῦς τῆς ξυμμαχίας ἦν- 
ϑησαν. 

Σ τ δ 3 “ τ 
τ γρις οὐ 20. Τὰ μὲν οὖν παλαιὰ τοιαῦτα εὔρον, χα- τ 

τοι- 

αὖτα ἦν. οἵ Γλεπὰ ὄντα παντὶ ἑξῆς τεχμηρίῳ πιστεῦσαι. οἵ 
δὲ πρφο σοι γὰρ “ὥνϑρωποι τὰς ἀκοὰς τῶν προγεγενημένων, 
"τὰς φημαᾶς 
ἀνεξετάστως καὶ ἣν ἐπιχώρια σφίσιν ἢ) ὁμοίως ἀβασανίστως 

(48, 8) ἰμιο}}ΠΠ16]. 

ἀοεϊνὶ οὐ τη! ροβὲ ὅπως οβοῦθηι 56 ρυδοθοί. 
ϑϑα τ 'ρ56 συϊάθην θη 50 ΠἸοἰλανὶ 1 78. ΠΠ| ΟἿ. ΠῚ 51. 1ζν 66. 

Οὐ Μδῃ. αν. 8. 8619, 8. Βιυίίηι, 8. 139, Ε', 45. 
ΜΠ19ι 
τό. 

τὰ κρά- 
τιστα τἰ ο. 81 δΔαάνουθ δ! θυ αἱ - 
οἴαμη οϑί. ΟἹ, Βονηῃριη, δ Χρῃ. 
ΑΡΟ]. βοῦν, 8. 18, τὰ ἄριστα ᾿ 
9, τὰ μέγιστα γί 84 οἱ τὰ τε- 
λευταῖα ὁ. 24. Ὅς αὐίου!ὶ τῆς 
ΘΟΠΠΟὐδι!0η 6 να, δάης ὅς 1 πνοκχ 
ἀκπραιφνής πιᾶϊο ἃ Ὀίοι. Ηλὶ]. 
Ρ. 1939. οὔβο θιϊβ ν6] ρϑυιιη τι5]- 
ἰδ 015. οὐ. Αἰ ΟΠΠΠτ15. ἰμ 6! }6οιιι 
Δ ἢ απ θυ ίπν: ΠΔ δὶ πη: δᾶ 
ΟΡ). οὐ ἔπιν., ἴρ8ς ίοῃ. δὶ]. 
ἈΡΡΙ ΘΙ ΝΙῸΣ ὡς τ Ὁ (ΑΙ (ΟἿ 
ΡυΆθιθι" ἃ]105 ΕἾΧ. ἴῃ Βιθρὶι. ΤΠ65.) 
δ, ΘΧρΠ θαι ὑθοίο “ἀκεραιοφα- 
νῆς, ν6] οὐπηΐμηο ἀκέραιος. 

ὅαρ. 20. ἃ. 1. 
πιστεῦσαι. 

" ν τ 

τα μὲν οὖν 
Ριορι. 8 - 

ι(ἰᾳ 85 ἰσὶθαν γ65 (8 |65 00- 
δηονὶ, αἰ {10 1165 ονὐθαϊία 5. 
«ἃ οὐδ θη ἀπ οππὶ ἀεδἰη- 
ΟΘΡ5 ὑδϑυϊηοηΐϊο; ἰἱ. 6, [8168 
οοσηονί, οὐ8] 8165 (ατιὰ}65 
αἰχ1) 688 ἔπ 556 που ΐη 5 
παὰὰ ἴαοῖο ροϑυβιδάδίαν, 
οὐϊαιηδὶ οἴμπα ἀθίποορ8 16- 
58.01}} 0 τι ἢ ἃ ἃ 6 ΠῚ ΘΟΠΡ ΤῸ - 
"ἃ πα ἃ πὶ ρον τιν», Νάηι 6 
Ρουβυδάάθηὰο ἢ ΟΠ ἢ} 115. ἀθ νου ὶ- 
ἴα τ6 ΘΟΥ ΠῚ, αἴ 6. ἃπθᾶ 46 ρυϊβοὶβ 

γ6}}115 ΘΧΡ δὶ ία διιηΐ, ποῖ 6 ροι- 
50 αβίομθ ἃ ἴρ80ὸ Το, ρϑυία 
ἀἴοὶ ἀρρᾶτοι οχ ρυοχίμϊβ, οιἰβὶ 
«απ ΑἸ} 1 {τη} ΠΟΙ ἴῃ ΠΠΠ 6 110 
ΘΎΠΙ). Οὐ 5 πλῖν, 188 οἱ Πιιθη- 
ποῖς, Ρ. .18 ζοληπὰ ὄντα ΠΟΙ 
δὰ τοιαῦτα, 508 δὰ τὰ παλαιά 
δι! ρυιηι, ἮΙ 566 {8 ἢ νο]ιηὶ 

γιά. 1 82. ΠΟ. ΠῚ 26. 

Θβ80: (4165 οορῃονὶ, 4 {ΠῚ 
οαϊνὶβ (θυ! ηοηΐο ἀδἰ π 6 05 
ἔοντο οὐ! αι δὰ 5 ον 6γ8 αἰ[- 
ΓΙ] 6 δὶ (ν6}] 65561). [ἰὰ ροϑῦ 
ΚΊδβίθηι. οἱ Οβαηά. Καρηιρηϊ, ὅρθο, 
ἢν. ἰῃίορρι. ρ. 1. )ὲ παντὶ 
ἑξῆς νά. ΝΠ 29. Βοι. δά ὅορ)ι. 
Οεά, ΟΟ]. ν. 1618. Ηαπάᾶ. ἄδ 
Ρανί. ΠΡ. 284. Πᾶν τι (ρον ἃρ- 
Ροβίυ. ρανεῖ.) Βουρ 5. Κυπδρ, θα 
ἀοἴθηαῖ ἴῃ. διπά. ἶδι. Πρ. 310. 
ΟΡΙοααηίαν εχ ΤΊ. ρ. 12, 
ον». 1. ἃ. Ἠμποημποῖς. Ρ. 10. 6 
πιστεῦσαι νὶά. Μαιει, αι, 8. ὅ8ὅ 
". δἄάη. Βαίίη. 8. 140, ὃ. Πι- 
στῶσαι ἱπιογριθίαταν Βυπηοῖς, ἴῃ 
ΘΊΘΡ]Ι. Τ]165, οὐ ἃΠΠ1 ᾿ορὶ ᾿πιββθυιμ, 
Ῥαυΐο Ροϑί ἀκοαΐί 55: φῆμαι. 
-- σφίσιν. τὰ πο. ρυΟΠΟΠΊΘη ἷιι 
ΘΗ ΠΟ (15. Βθοιη αν} 5. δα ϑιὉ- 
Ἰδοίᾳ ροίϊ ον πὶ ἢ οἰ (1 ΟΠ π1} ΠῸ ἢ 
501πη} ἰδὲ γϑίθυ αν, αὶ ΠΠΠοσιι πὰ [10 - 
Ὠλΐηπιηὶ οΟρὶαία ΟΟΠ ΘΠ] ΟΥ̓ Ἀ Πὲι", 
οἱ Τιατηὶ φοαι 511 ἀϊοιμῦ, αὐ ο, 
91 οχίν,, 564. δεϊαπὶ Αἰ], αὖ αρπα 
ἰμαἸοαιῖῖνοβ. οὐ. ραν οϊρία ἴῃ [05 
ἡθβοίνοαα. Οἱ, 1 80, ὅ8. 118. 
81, ν 44. 182. ΥἹ] 8 ΑἹ]. οἱ 
Αὐπάι, ἀθ ΡΙΟΠΟΠΗΊ. γΘΠδχ. ἢ. 96 
84. -- ὁμοίως. ΡΑνίτον ἃίατιο 
5] ξένα Θβ5θηι, "ΒΒ ΕΙΒΚ. ἀβα- 
σανίστως Δα 6 Πὴ ΘΧΟΙ ΙΒ (ἶτπι5 ΡιῸ " 

ἀνεξετάστως. ᾿Ή λέξις μετενή- 
ψνξαται ἀπὸ τῆς βασάνου τῆς 
λέϑου, ἅτις τὸν χρυσὸν δοκι- 
μάξει.““ 5601. . δῖς. ἀβασανέ- 
ὅτως δέχεσϑαι Μοπαμπά, Β]ιοι, Χ᾿ 
Ρ.3219, ἀβ. παραδέχεσϑαι Αὐπὸ- 
88. ὁ. 21, 

ΓΝ 



Ἔρις: 

Ἢ 

Ψψ.- 

ΠΡΟΟΙΜΙΟΝ. (1 30.) 58 

ΤῊΣ ἀλλήλων δέχονται. ᾿Αϑηναίων γοῦν τὸ πλὴῆ- 
ἅ)ος Ἵππαρχον οἴονται ὑφ᾽ Ἡρμοδίου καὶ ᾿ριστο- 
γείτονος τύραννον ὄντα ἀποϑανεῖν, καὶ οὐκ ἴσασιν, 

ὅτι Ἱππίας μὲν πρεσβύτατος ὧν ἦρχε τῶν ΠΕ: 
σιστράτου υἱέων, Ἵππαρχος δὲ καὶ Θεσσαλὸς ἀδελ- 
φοὶ εἴσαν αὐτοῦ" ὑποτοπήσαντες δέ τι ἐκείνῃ 
τῇ ἡμέρᾳ καὶ παραχρῆμα Ἁρμόδιος καὶ ᾽άριστο- 
γείτων ἐκ τῶν ξυνειδότων σφίσιν Ἱππίᾳ μεμη- 
νύσϑαι τοῦ μὲν ἀπέσχοντο ὡς προειδότος, βου- 

λόμενοι δέ, πρὶν “ξυλληφϑῆναι, δράσαντές τι καὶ 
κινδυνεῦσαι. τῷ Ἱππάρχῳ περιτυχόντες περὶ τὸ 
“εωκύριον ΤΑ δυμϑνον τὴν Παναϑηναϊκὴν πομ- 

τ᾿ 

πὴν διακοσμοῦντι ἀπέκτειναν. πολλὰ δὲ καὶ ἄλλα, 

ἔτι καὶ γνὺν ὄντα καὶ οὐ χρόνῳ ἀμνηστούμενα, καὶ 

οἵ ἄλλοι" Ἤλληνες οὐκ ὀρϑῶς οἴονται" 

8. 2. ᾿ϑηναίων γοῦν --. 
Π6 τ ἴδ. αρὶίπν ὙἹ δά 54ᾳ4ᾳ., 
πᾶν ΤΙ γ ΑἸαΪ, 4ππη] πᾶ 5ον]- 
θδΡεί, ἢ Ομ τι Ῥ ΟΡ οβἰ τα {τ||556 
ἈΠ ΓΘ ἈΠῚ ἀθρΥ Θ551] 0} 61 ἸΠΈ ΘΓ Ρ ΟΠ ΘΙ 
σΟΙΝΙ οἰ πιηῖ, ΑἸΠ ΘΗ ΘΠ 5] ΠῚ ΠΟΙΉΪΩΪ 
5. 8. Τεβροπάθηΐ νοῦθα καὶ οἵ 
ἄλλοι "Ἐλλ. Το ρ΄ πναι!! οἴονται 
οἵ, Μαι}. αν. 8. 802, Βαίμῃη. 8, 
129. 11, Αἀά. 1 125. -- πρε- 
σβύτατος. υἱέων} ,.τὸ 
ἑξῆς, πρεσβύτατος ὦ ὧν τῶν Πει- 
σιστρατιδῶν ἤρχε; τῶν ᾿48η- 
ναίων δηλονότι.“ 8011]. 
ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ. Η. 6. ἀΐο 
οδοαϊ5. ΘΟ δε πία, Οὐιπὶ ἢΐ5. ἃύοία 
᾿πησρηάα ΡΥΟΧΙΠΊὰ καὶ παραχρῆ- 
μα. Τ)ὲ ἐκ, ουϊπ5. τι5ι15. ρΓΟΡίον 
Βαίίηι, αὐ, δι, 184,8 τηδοὶβ ΓΟ ηἰοιισ 
ἀοθοι νἹἀουϊ, οἵ, Κυπορ,. --- δρά- 
σαντές τι καὶ ἜΘ ΞΟ 
σαι. ϑοιηίθητα ᾿ᾶθο δϑί: 608, 
ἀπ πὴ θἀο ΡΥ ῖι 5 δΙἰᾳαϊα 
οοίϑβδεοηί, δάθο ρουΐαυ]αᾶ 
(ουτιοϊϑ πη]. 5 ΡΠ οἶΪ, 51}}1118) 
ΠΟ ἀοίγοοία 556. ,,ἍΟ, ΠῚ 58 
εἰπόντας τι ἘΡΝΣΣ  ΤρΣ ὍΝ Η Ν. 
Νοίᾷ οβδὲ Ριηδανὶ βϑηϊθηιία ἐπεὶ 

ῥέζοντά τι καὶ παϑεῖν ἔοικε. 
Οὗ, Βοιι. δα ὅόρῃ,. ΕἸ. ν. 969, 
“Μεωκόριον. ΜΟ  ιΠΊ θη ΠῚ πε 
ἰατπιν ἔπ1556. Πα υιπι Τ,60 ΡΓῸ 5ἃ- 

ὥσπερ τούς 

Τπτ6 Ῥαίνῖα 6 ΟἸἸτὴ ΠἸδοίδί 1ΠΊ, 51- 
σι, {πΠη| ἴῃ Οὐδ ΤηΪο0 ἰπίθυϊοῦο. 

010], Ἰμοχίοορυ. Ὗ, οὐ 1,681. 
ΑΨΠθη. (θίβδὶ δΠΠ6ὺ ᾿πάϊοδὶ 1,0}. 
ῬΆ1Π0]. 616 Π1. Ρ. ὅ00) ἂὸ ἀ8 516 
οἰ Ὑ157. Τα ἀπέκτειναν 
βία! «ἀπαὶ αὐτόν. ΟἷἍ Βα). 
αν. 8. 180 δάη. 1 

8. 8. τούς τε ΜΠακεδαι- 
μονίων βασιλέας --- ἴῃ τὸ 
ΤΠον αἰ 65. αὖ ο, 4, αθὶ νι. δά η, 
Π 8. οὐ αἰϊαᾳποίῖοβ (οἵ, Οὐθαζθυ, 
Ηδονοά. οἱ Τῆι. Ρ. 4 54ᾳᾳ. 18 
5664.), αἰδβϑητνο ν᾽ ἀθίπν ἃὉ ἤθνο- 
ἄοίο Ι δῖ, «τη αἰ 55ΘΗΒΊ1ΠΊ 
ψΡ5. Π]0 15. ΘΟΙΠΡΟΠΘΥΘ βίπαπο- 
γαηῦ ΠΟΙ Ἶ 165 ἀοοί!, νος ΤΙ. 
ΒΘΒΡΌΘΙ. αν, Ρ. 121. Πποι]η. «{π|5 
ΡαὈ]. δηίίαα, Ρ. 196 54. Μα6]]. 
θοτ, ΠΡ. 102. Οὗ, οἴδιι Ηδυπι. 
Οοτηροπά. δητῖαι, Ὁ. 86 54. εα. 
8. Ηονοάου, απθη) πἰο ἰθοίθ τϑ- 
ΡΓΘΠΘ μα ϊ ραΐαῦ 50}Π0]., ΒοΡΙ Ρ 8 ποία 
ἔπ|556. ΤΠ πο γαὐαϊ ποραᾶι ΔΙ πη πη. 
Οπδοϑίίοπ. ἰδίου. ΤΡ. 9ὅ 544. εὐ Π 
Ῥ. 118 544ᾳ. Οοηίνα ᾿νπῃο [8 ΠΊ6) 
ἀἰδβρυίαι Βϑ]Ιοπιοη ἀ Το. οὐ Η6- 
τοῦ. φαδοβί, ᾿ἰδί, Ρ. 14 544., οἱ 
ΘΟΥίΘ θυ. {Π|π8 0 ΠοΟ Ἰη1]-- 
ἰαἰϊοηθ δχρυθβϑὶ δχθηρίᾶ οοῖη- 
ἀμ δαἀηοίδίᾳ 5πηΐ, ΟΥ̓, οα, τηδὶ, 
ΡΕῚΝ ρΡ. 481. Οδίθυιιη ἀα ἃ οδι 

δεχόμενοι 
πολλὰ ψευδῆ 
δοξάξουσιν. 



δά ΘΟΥΚΥΔΙΔΟῪ ΞΎΓΓΡΑΦΗΣ Α, καί. 

τὲ Λαχεδαιμονίων βασιλέας μὴ μιᾷ ψήφῳ προσ- 
΄ ἐδ ΣΡ 9 Ν Ἂς; Α ν 

τίϑεσϑαι ἕκατερον, ἀλλα δυοῖν. καὶ τὸν {Π{ια- 
3 ς , 

νάτην λόχον αὐτοῖς εἶναι, ὃς οὐδ᾽ ἐγένετο 
πώποτε. οὕτως ὀταλαίπωρος τοῖς πολλοῖς ἡ 
ἕήτησις τῆς ἀληϑείας, καὶ ἐπὶ τὰ ἕτοιμα μᾶλλον 
τρέπονται. 

ἀξιοπιστότε- ρα δὲ τὰ εἰρη δὰ Ὁ Ἔκ δὲ τῶν εἰρημένων τεκμηρίων ὅμως 

μένα, καϑ' τοιαῦτα ἂν τις νομίζων μάλιστα, ἃ διῆλθον οὐχ 
τῶν ἀργαίων “ ᾿ ἰ ᾿ Τελόσον- ἁμαρτάνοι, καὶ οὔτε ὡς ποιηταὶ ὑμνήκασι περὶ 
νησιαχὸς πό- αὐτῶν ἐπὶ τὸ μεῖζον κοσμοῦντες μᾶλλον πιστεύων, 

ἀρ. 20. 8. 8. ἕτοιμα. Ἡδνοάϊδηὶ δὲ ΔΙ ου αγ γθύθυ ΠῚ ΘΥΔΠΊη18- 
τἰσουαηι (46. ααἰϊλιι5. οἵ, ᾿πτοΡΡΥ, αὐθρ:. οὐ. Ρ. 20 564. οἱ ἀοοϑί!. (6 
Αδορηΐ, Ῥ. 802) 40 Αἰεϊοὶβ νείθυῖθιι5 ἑτοῖμος, ὁμοῖος, ἐρῆμος 5ον]0ὶ 
ἀἸϊοδηταπι διοιου αύθτη βϑοιι5 ΒΟΚΚΘΥ οἰ θα η ΠΧ τη ἀθ ἀἰββθηβι ΠΡ γῸ- 
ὑπ ἰδ 665 πβατθα παι γϑϑεϊξαϊ!, αποὰ πΠ05., 4πὶ ἢ} ΔΟσΘη 1 ΠΟῚ 
βδϑρίτιθ απδηλ απαίον (1 84, 86, ΠΙ 66. ΝΤΠΠ 92) 6 ραιοὶβ ᾿ἰ 015. 155. 
πὶ οα4, νοίξ. δηοίαίπση ν᾽ ἀϊμηιιβ, ἤΟὴ Πηδρὶβ. απᾶτ Πκ, δὰ ὙΠΠ| 92 
ἴαοθυθ αιιϑὶ 510 }}1|8., ῬΥΔΘΒοΥυ τὰ πὴ ἴῃ {γα οὶ ον ΠῚ ατιοα τι ΘΧΘΙΊΡ 5 
ΒΠΙΏΠΊΔ ΠῚ ΔΟΟΘΗ 8. ̓ ποΟ Βίδ ἢ 8 τ ὙΘΡΟΘββθημβ, ΟΥἿ 1.00. δὰ ϑορῇ, 
ΑἸ ν. 1866. 

γον] ον Ἠδυοά οι ᾿π θυ ρυ ίαιϊο, πηΐνοῦβὶβ νἱά. φάη. ΓΥ 8. Ὗ' 68, 
αἰαῖ. ουϊδπὶ ἴα πι6} οὶ Ῥοβδαηί, 
Ὁ ΟΠ 5. ἀἰββϑηβῖο πἰρίπβαιθ ἢ]- 
ϑίουῖοὶ ταπηονθαίαν, Νια, ἈΝ 6556], 
οὐ ϑδ!οηι. Ρ. 27 54.-- μεᾷ ψήη - 
φῳ προστίϑεσθϑθ'αι, ρΥορΥ.56 
δάϊαπ ρου 5. Δοοθά6ὺ6 (νο], 5ὶ 
παν ὶθ.. 5Ὁ|ι ὴ1ὴ 51|Γν ἃ οἷ τ πὶ ἃ 8 - 

ἀθΥγ 6) πὸ 5ιΓἔτα ρῖο ,ἷ. 6. 5π|- 
[νγαρᾶνὶ τ 0 Βα ταρίο. σι ΝΠ 
ὅ0, εὐ πὶ ΡγῸ προστιϑέναι ἑαυ- 
τόν ΠΠπιὰ Ρομΐ ρο558 εἰ] ρουβιια οας 
ΡΥδοίθι αἰΐα Ψ1Π 48. 87. ΒΟ! οοη. 
δα ΡΙαι, Αρ, 12, 2. (ν]οϊδϑίην ἀθ 
ΕΠΠρϑὶ ψῆφον ἱπίθυρυ, ὅόρῃ. ΡΠ]. 
1448). Βιση  οαν! ϑδἴμν! ἢἷ5. γ6- 
565 ΠΟῚ ΡῬΥΪη105 5. ΠΡαρῖα, {1556 
δἄποιαι ΘΟΠΟΘΠ,. Δηΐΐααι. αν. 
284. --Ἠὀ Πιτανάτην λόχον 
οὐ ν πώποτε. Ἐιϑιιβ ἀἰβούθραι 
ΑὉ Ηδνοά, ΙΧ 58. Οὗ τθὶ δον οἰ οι, 
Μδη5. ραν! 1 2. Ρ. 1260. Δ ΔΟΙΙΒπι. 
Απήαι, αν. Τρ, 878, Μπ6Ι]. ον. 
ΠΡ. ὅ0. ϑαίοιη. ρΡ. 80 5844. (αὶ 
ΡᾺ 1166 00 ποῃλῖηο αοοάδοιηο- 
ΠἶΟ5. {1 ΠῸ ΘΟ ΒΘ ν 1886 5 ΒΡ οι - 
(..},. [06 Ἰοο}}}5 Τα οο ΘΠ ἢ ΟΥ̓ Ι ΠῚ 

-- ἀταλαέπωρος, ποῖ ὁρΡ6- 
γοβᾶἃ, ἰπμα ρθη 5, ἃὖ ναυϊ]ρὶ 
πη αἸ Τρ 6 ὴ 18 ΠῚ ν ΘΥἱ ΘΟΠΊΠΊΘΠ10 - 
τα Το: Ηἰβι. ὙΝ 409: δΥ οῦθ 
᾿ρ858 οἵ, δβχθηῖρ!. πιαὶ, Ταπι τὰ ἕτ. 
θη 6ἃ, 4πᾶθ ἴῃ ρυοπηρίι 
ρον 
ἀρ. 21, 8. 1. ἐκ δὲ τῶν 

εἰρημένων ὅμως. ϑιριὰ ο. 
20. ἴηι, Τινιογ ἀϊάο8. ΑἸχῚ! τὰ 
μὲν οὖν. παλαιὰ τοιαῦτα εὗρον, 
χαλεπὰ ὄντα --- πιστεῦσαι. ἘΠῚ 
Ροϑίατιδη] Οδιιδὰϑ τοῦ χαλεπὰ 
εἰναι --- πιστεῦσαι αἰία! 1, τοάϊὶ 
δὰ βιιρθυΐονα, οἱ ὅμως να]οὶ εὐ καὶ 
τὰ παλαιὰ χαλεπά; ἐστι -- πι- 
στεῦσαι. --- τοιαῦτα... δι- 
ἤλθον. 81 απἰ8 68, 4 πι85 
Θηδυγανὶ, [4165 ἢ ΟΥἱ 5511 }} 
6586 Ριϊθί (απ 8165 ΒῸΡΥἃ 
οβίδη αὶ). αν ἂν ἁμαρτάνοι 
δα θη Π 01} ἐδηίιη νομέξων, 568 
οἰἴδηι πιστεύων εἰ ἡγησάμενος 
ΘΟΠΆΘΓΘ!. [)6. ΘΟἸ]οΟοαιοη 6. Ρᾶυ- 
ἀἰσαϊα ἄν νά. δἄη. δ 11, 2, ἄα 

νΥν. ἐπὶ τὸ μεῖζον κοσμεῖν 10, 8. 

, 
Ἷ 
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ΠΡΟΟΊΜΙΟΝ, (21. δῦ 

οὔτε ὡς λογογράφοι ξυνέϑεσαν ἐπὶ τὸ ,τροσαγῶ- λεμος μείζων 

γότερον τῇ ἀκροάσει ἢ ἀληϑέστερον. ὄντα ἀνεξ- 

ἕλεγπτα καὶ τὰ πολλὰ ὑπὸ χρόνου αὐτῶν ἀπίστως 

ἐπὶ τὸ μυϑῶδες ἐχνενικηκότα, εὑρῆσϑαι δὲ ἡγη- 
σάμενος ἔκ 

παλαιὰ εἶναι, ἀποχρώντως. 
τῶν ἐπιφανεστάτων σημείων, ὡς 

καὶ ὃ πόλεμος οὗτος, 
καίπερ τῶν ἀνθρώπων, ἐν ᾧ “μὲν ἂν πολεμῶσι, 
τὸν παρόντα ἀεὶ μέγιστον κρινόντων, παυσαμένων 
δὲ τὰ ἀρχαῖα μᾶλλον ϑαυμαξόντων, ἀπ᾽ αὐτῶν 

τῶν ἔργων σκοποῦσι δηλώσει ὅμως μείζων γεγε- 
νημένος αὐτῶν. 

-- λογογράφοι. Απ 80] 86 
ΟΥ̓ΔΓΙΟἢἾΒ ΒΟΥ ΡΊΟΥ 65 πη ν Οὐ βὶ, δαὶ 
Πἰβίουϊοὶ ν ὶ θυ ΠῚ υυϑογράφοι, 
ἀφηΐαᾳιιθ οὐδ ΟΠ (ρᾶπορυτῖοα- 
γ1}} Δ ΙΟΊΟΥΘ5. ΠΟ ΔΙ Ἶσι0 νοοα- 
"110 βἰοπὶποδηίαν, ΟἿ, οᾶ. πιαὶ. 
Ονθιζουϊ ΑΥϑ ἰδίου, αν. ρ. 178 
564. ΝΙ(Ζ50}, ἴῃ διπά, Ρ ΜΟΙ. 
ΚΙΙΟΗ. Ρ. 444, 1)6 ἰἰβ8. «πὶ ργο- 
Ῥυῖθα λογογράφοι δΔρροϊ!δηῖαν, 
Ργδθίον τρια. νἱῇ, θα] ΠΊΆ πη, 
Ηενοᾶ, Ρ. 108 5344. Πν]ο, Ηϊβίο- 
το. δηίίαι. Ὁ. 34 544., υὐ 605 
ΟΠ Δ Πγ115, πὶ ἃ 6 ᾿᾿θυαυ απ ατδθ- 
ΘΑΤΙΙΠῚ μδιουῖα την οῦβα βου ρ56- 
τυηΐ. --- ἐπὶ τὸ προσαγωγό- 

τερον τῇ ἀκροάσει, τιὰρὶ5 
Δα} 68. π| ἀ δ!  ηἸ 6 ἢ {, Θ πη!!- 
Ὡν ἐπαγωγός ΠΥ ΘΟΕ ΗΝ .5; 
προσαγωγός αἴϊατα. Τκιοὶ. Ἐπὶ 
τὸ προσαγωγότερον οἰπὶ ἐπὶ τὸ 
βέλτιον, ἀ6 αυἴθιι5 ἀἰοίιτη 680 δά 
6. 8, σοπιρανδὶ ϑ(4}}0, «ἡ ΡΙαΐ. 
ον, Ὁ. 5138 Β. Ρυδρίθγρα οἵ. 
Μαιῖι. αν. 8. 450. Βιιίίηγ. 8. 128, 
8. --- τῇ ἀκροάσει. ϑΘοοῦαης 
ΘΠ πη] (4165. 001 ἀρτὰ νᾶθ6085 τὸ- 
οἰτανὶ Ροιῖα5 ἀπδπὴ ἰοοὶ, -- ὄν τα 
ἀνεξέλεγκτα,αυδο ἀθπιοι- 
Βίγαυϊ ἀΥσαπθὴ ἐἷ5 Π64π- 
ἀπ|. Οἵ, ΤΥ 126 εἱ 514}}0. δᾶ 
ΡΙαι, ΑΡ0]. ὁ. 22. Ῥοηῃάθῃϊ δι- 
[601] Πᾶθο 6χΧ ξυνέϑεσαν. --τὰ 
πολλά ἈΡΡΟΒίτο Ῥανεεἶνα εδι τὰ 
ἃ διῆλθον τείδνθπάα. --- ἀπί- 
στως ει τα πἰ πα 18 Ἰ ἀ 65.115 
παρ ονὶ ἀοθοαί. οἷ. Κυπορ: αν. 
8, 66, 1, δάῃη. 9, -- ἐπὶ τὸ μυ- 

ϑῶδες ἐκνενικηκότα, 
ῬΓΟΡΥ. ᾿π ἔα ἃ} 5118 {6 Ππὶ ον ἃ - 
ποτ ηΐ, ἱ, 6, πη ἴα α} 85 80 - 
ἴθναπί, 6 ἐκνεκᾶν νἱά, άπ, 
δα 8, 2. Εὶ8 οππη ἐπί ἵπποι] 
ΘΧΘΠΙΡΙΆ ᾿ΐο ΡΡΟΙΜΠΙ ΒΙοοχηΐ, 
-- εἰ θέ ταύδιο εἶναι. Οἱ. 
Μαίῃ. αν, ὃ. δ4ὅ. 8. Κυιορ. 8, 
δῦ, 1 τ 1 71.003 56 ῬΠΥγη, 
Ῥ. 271. Εχρ] ϊοαι] μη. ἀπά θη 
101 ῬΥΟΡοϑἰίαπὶ οοηβιιθίπιἸἰ 561- 
ΤΠ 05. ΠΟῸῚ 5815 ΘΟηΒθη Δ ΘΔ ΠῚ 
6556 ἀοοι (δτηΡ. Ρ. 19 54. 564 
ἀαδΤη 1059 Ηδαϑβὶϊ ᾿π θυ ρυ ἐδ 0} 6 
βθοιίι5. δχοορίίανι., πὶ νου θᾶ [6 
ΘΟΒΙ πη Θρθηταν, ἡγησάμενος εἷ- 
ναι ἀποχρώντως εὑρῆσϑαι ἐκ 
τῶν ἐπιφανεστάτων σημείων 
ὡς παλαιά. δὰ ποΡυῖβ ἔευνὶ ΡΌ556 
πο ν᾽ ἀοίπν, Νὰπι οἱ Θο]]θδιῖο 
ν ΡΒ ον πὶ τορι δί, οὐ ἀποχρών- 
τως εἶναι ρῖο ἀποχρῆν 5ῖνθ 
ἅλις εἶναι ἀταθοθ. ἀϊοὶ ΡΟ5856 
Π0}, ΡΒ γᾶ τηῈ» » πη} Π60 ἀπο- 
χρώντως, αἱ ἅλις, 51} 8 νυ θ᾽ τι} 
ῬΥΪ ΠΗ Θ᾽ ΘΠ τι Π1, Π60 εἶναι οαπάθηη 
νῖπη Πα θαί δίαιιθ 'πΠ ΘΧΘΠΊΡΪΟ ἃ 
Οδπιρῖο οοπιραναίο ΠΥ 10, υδ] 
οἵ, δ, 

8. 2. τὸν παρόντα. ΤὨ1ε6]]. 
πόλεμον, οὐ Ῥᾶτπ!ο ροβί δὰ παυ- 
σαμένων 511} ἀιαϊ τοῦ πολε- 
μεῖν. -- δηλώσει... γεγε- 
νημένος. ΟΥ, Μαίῃ, τ, δ. 549, 
ὅ. Βιυίίπι. 8. 144, 6. [ιογτὴ δὺ- 
θη ΠΠ]θγῸ5 ἀδοιν ! οο8, Οἵ, ὁ, 
18 οχίι, αάῃ, 

φαίνεται. 



δηλοῦται, 
ὅπως οὗτος 
ὁ πόλεμος 
ὑπὸ Θουκυ- 
δίδου ξυγγέ- 

γραπται. 

δ0 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟῪ ΞΎΓΓΡΑΦῊΣ Α, κβ᾽. 

92. Καὶ ὅσα μὲν λόγῳ εἶπον ἕκαστοι ἢ μέλ- 
λοντὲς πολεμήσειν, ἢ ἐν αὐτῷ ἤδη ὄντες, χαλεπὸν 
τὴν ἀκρίβειαν αὐτὴν τῶν λεχϑέντων διαμνήμο- 
νεῦσαι ἐμοί τε ἣν ὧν αὐτὸς ἤκουσα καὶ τοῖς 

ἄλλοϑέν ποϑὲεν ἐμοὶ ἀπαγγέλλουσιν" ὡς δ᾽ ἂν 

ἐδόκουν ἐμοὶ ἕχαστοι περὶ τῶν ἀεὶ παρόντων τὰ 
, ’ 3 

δέοντα μαλιστ 

ὕαρ. 22. 8.1. λόγῳ εἶπον. 
ΟἿ ὙΠ 69 λόγῳ οὔπω ἵκανὰ 
εἰρῆσϑαι, ΤΠ 40, 1.,0}». ἃ Β00)]". 

1,ν. 910. Βολπ, δα Χϑη: ΟΥ. 1 
, 40. Μαι)). αν. 8. 686, 1. Ρ. 
δι: Ἠοβροηάθηι ἢ5 8. 2 νϑῦθᾶ 
τὰ δ᾽ ἔργα τῶν πραχϑέντων. 
Εὶ' Το οκῖτ5. Ῥανα], αν, αν, ΠῚ Ρ. 
ὅ20 54.. δῖ νϑῦθο., απο ἀπ ρνδθ- 
ὁδάθυθῦ ἅἃπι 5ϑαπθυθία, ΠΟΙΊΘῊ 
δαἀάαϊίιηϊ δβϑϑϑί πΘοθββαυ πὶ, ἃ6- 
«πα 0} } 1815. ΒΘ ΓΟ ἢ οδηϑᾶ 
αὐάθοοβ νοῦρο, 4ποα πα}}0 δααὶ- 
ἰαυη θη 10 Θρουοθί, ἀπ χΊβ56 ἢ ΟΠΊΘἢ 
αὐ. ἀοουΐ!, Β᾽η σα] αλοπὶ λόγω 
Κυπθθον ἰητουρυθίαία ἀπο ἢ 
Βεάδ (415. πδάπει). -- ἐν 
αὐτῷ. 1. 6. τῷ πολεμεῖν 5. τῷ 
πολέμῳ. Εἶναι ἔν τινι 586 06 
Ο556 νϑύβαυῦϊ ἢ γ6 5815 σοηβίδί. 

-- χαλεπὸν τὴν ἀκρίβειαν 
--. Ριυοίαϑὶ πιαρὶβ οΟηβθυ θα 
Ἰνδθὸ ΟΥ̓ΑΓ10}}15. ΘΟ [Οὐ πη ατῖ0 ν᾽ 4θὰ- 
ταν: τούτων τῶν λεχϑέντων τὴν 
ἀκρίβειαν αὐτὴν (ἰ. ὁ. ταῦτα τὰ 
λεχϑέντα ἀκριβῶς) διαμνημο- 
νεῦσαι χαλεπὸν ἦν. ϑ6( 511}}{6 
ΧΟΡ ἢ Ἰοσῖταν ΙΝ 126, πὶ 
οἵ. απ... δὲ ΑἸ} ααοατιο ἀροί 0565 
γ᾽ αι νυ. ΘΠμ ΠΟΙ ΑΙ ΟΠ ΠῚ ἰἰὰ 
ΘΟ ΠΟΥ ἈΠ ἔτι . ἘΠ 51 ΡγῸ γ αν }5 

εἶ οὐ ἀθιη οηβίγαιν᾽5. πὶ ᾿ηΠηὶ- 
115. ΡΥΟΠ ΟΜ 15. ὈΥαΘΟΘΒΒΘΗΪ, 
ΟΥἾ1 τ0, 7 ΤΥ 92. ὅδορο ἰὰ ἣν 
ροϑί ὃς ἄν. ΟἹ ΤΙ 44 δάη. οἱ 
Ἰπρυδο. αὖ. 8: δ], 18.5ΛΣ58δᾶη. 19. 
Χαλεπὸν ἦν ἀυῖθηὶ Τια πο γϑοῖθ 
Ἰπιθυρυθίογο ἃ ᾿ἐῚ οὐ 16 οτ αι; 
πᾶν ραν οι] ἄν πὴ οριι5 651, -- 
ὡς δ᾽ ἂν ἐδόκουν --. ταὰ- 
[6] (]|, 6. 60 διιίίθηι πηοΐο, 

40 51 αἰ χίββϑη , 5. 416 η Βὶ 
ἴῃ ἀϊοοπᾶο βϑουιὶ 6556) 
Ἡ}}}}}} νἱάοραηίαν ΠΑ Χὶμ 

᾽ ᾿Ν ᾿ Ω ’ὔ 

εἰπεῖν. ἐγοιένω ὁ τι ἐγγυτατα 
᾽ Ἷ Ζ 

οοηβοηίδηρα ἀϊοίανὶ ἔπ15 56. 

"ἂν δ ᾿Ἰυ Πηϊάνιμι το θυ θη ἄπ πη δϑί, 
ἃ 4πὸ ΠΟ Τἄϊο Πα] πὶ ἰδίαι. 
Οὗ, Π| 88. 89. ΠῚ 42. 89 ἃ]. Τοίι5 
ααίθηι Πἶο Ἰθοι5. ΠΊΘ Οὐ 0 1}15. δϑί, 
ααἴα, 486 46 ΤΠον αἰ ἰδ. οὐδίϊο - 
πἰθα5 ᾿πα]ϊοαπαα βἰῦ., 05 ἀοοθοί, 
15. ἰοίταν πΟἱ αὖ ΟΥ̓ΑΙΙ 065. πἀὖ ἃ} 
Αἰ115. ΤΘυἢ1 ΒΟΡῚΡ ΤΟΥ 15 ἔδούιηη 6ϑὶ, 
ῬΓΟΥΒ5. οΟηἤηρονθ, 568 Δι 
γουα ἰρ5α οὐδίουι θά άθιθ μ6- 
4πὸ ροββϑύ ἤθᾷιθ νϑ}]6ῖ, ψνϑυ δ 015 
ὁοθτίθ, φυδηθιη) ἤουὶ ροίοναί, βία- 
ἀϊοβαβ ἔπττ. ΟΥν Μοίθροῖίο ἀθ Τῇι- 
ογαϊᾶθ ἴῃ Οὐμτηθιι. (ϑυμηδη. 66. 
806. ΒοΡΟΙ ΙΗ. ἃ. 1188, Ρ. 184 544. 
Καίζοη. Ῥϑυῖ0]. 0. 148 544. Β 050}. 
46 ιν. Τῆιο. Ρ. 149 5ᾳ4ᾳ. Ρίαιι 
Μίδαϊιαῦ. οὐἱτ, ἀθ οὐαυ! οηθιι5. ΤΊ. 
Ῥ. 4 54ᾳ. Ηϊς ροδβίᾳιαπι ΒΙοοιη- 
Ποιάϊαμη. γοίαιανὶθ 15. νΘ.}}5. οἱ 
ῬΥΟΧΙΠ115 51 ΡΠ ον ΘΟη ἢ ἀΘἢ  6 1 
Π1}}}, ααοα πο νϑὺδ αἰϊοίιι μη οϑβοί, 
οὐαὶ οπῖθ5. ΤΉπο, ΟΠ ΠΥ, οἰδὶ 
Ὡ0Π ΟΠηἶᾶ, 564. 488 ἀθ ργϑθβθη 
4α } 06 0. ὁαιβα ΠΊΑΧΙΠΠΘ. ΘΟΉΒΘῊ - 
[πηδᾷ δϑϑϑθηΐ, δϑῆμπθ ψ6}}}}8 Ρ]6- 
ὙΠ 6. πγαία 5 ρΥυοΪαίαᾳ Θββθηΐ, 
δᾶ]. απᾶ6 5θατῖίαν, δηπποῖαιϊο- 

ΠΘΠῚ δῖ. ἰηἰθυρυθίαίαυ: Θ0η568- 
οἰαπεῖϊ, πρὶ γονοτα ἢ 6 δὴ - 
ὑπ} Οὐαύϊο "65, απ ΡῸ - 
χη πηϊνοῦβ 56ῃηύ6ῃ- 
(ἴα. Τυῖα δηΐμ ἃ ΤΊ, 18 40- 
ὁον ρΡαΐαί, ΠῚ ΔΟΟΘΙΡΟΪΒΒῚ Π16. 56 
ΒΟΓγ 556 ἀτϊοία 0}} ΑἸ ΠΠΟυΠ α θ τοὶ, 
Αἰϊὰ5. ΘΟ ΘΙ 65. ΘΧΠ εἶ556. 4πὸ- 
ἀδηνηοίο ἤΠοίαβ, Α|1ἃ85. υϑί Π1556 
ῬΡΙῸ ΛΘ 610 γονθιἃ Πα 85. 

τὰ 56 ῃ:θ εἴα ΡΥ Ό ΡΥ] 6 ν 9} "5 ἄλη- 
ϑῶς λεχϑέντων λόγων ἐχομένῳ 
δ τι ἐγγύτατα τῆς ξυμπάσης 
γνώμης ἘΧΡΥΪ ΘΗ αἰ 6 ΤΙναον- 
ἀἸἀ οἷβ ουπογοίαν, θη ἶνὶ τῶν λ6. 
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τῆς ξυμπάσης γνώμης τῶν ἀληϑῶς λεχϑέντων, 
οὕτως εἴρηται. τὰ ὁ ἔργα τῶν πραχϑέντων ἐν 
τῷ πολέμῳ οὐκ ἐκ τοῦ παρατυχόντος πυνϑανό- 
μένος ἠξίωσα γράφειν, οὐδ΄ ὡς ἐμοὶ ἐδόκει, ἀλλ᾽ 
οἷς τὲ αὐτὸς παρῆν. καὶ παρὰ τῶν τς ὅσον 
δυνατὸν ἀκριβείᾳ περὶ ἕχάστου ἐπεξελϑών. ἐπι- 
πόνως δὲ εὑρίσκετο, διότι οἵ παρόντες τοῖς ἔργοις 
ἑκάστοις οὐ ταὐτὰ περὶ τῶν αὐτῶν ἔλεγον, ἀλλ᾽ 
ὡς ἑκατέρων τις εὐνοίας ἢ μνήμης ἔχοι. καὶ ἐς 

ὅαρ. 22. 8.2. ἐδόκει. Τῃ οριϊπιῖθ τπθιηθυδ 5 δοκεῖ, αποῦ 
γ Πα 15 [ΘΙῚ ΡΟ 115. ΠλΪΠῚ15 ΘΟΠΥΘΗΪΙ, 

ὃ, 8. ἑκατέρων. Ιῃ Ορείπηβ ΠΠ0015. π|55. ἑκατέρῳ. Ἀαινυμῃ 
ουβὶ δὴ ΘΟΠΙΡΆΡΑ 5. γ θυ} 15 ὙΠ 67 ἰοῦ. (πιραγθ, βθὰ β᾽ηρα αν β ἀθ 
ἃΙτΘυ αἰνὰ ραν τθ γ 6} ον! τα 6 ἔθυυ] 0. ροὐοϑί. 

γῶν 6Χ ὨΟτηΪΠ Εν Ὶ5 οἵ λεχϑέντες 
τῶν λόγων διυϊ Θονῖς (οἵ. Μαι}, 
αν. 8. 442, 4) τὰ λεχϑέντα τῶν 
λόγων τορϑίθπαϊ οββθης, Νειι- 
{Ὁ } ἰΔηθὴ γὑϑοίθ νἱάθίιν Ποιὶ 
ΡΟ5568, απἴα οἱ λεχϑέντων ο" 50- 
Ῥθυϊονα ΠΘΕ ἾΠ18. 5.6} 6}}8. δὶ. πο- 
θ6556. δῖ, πθ6 τῶν λόγων ἴχν8 
ἀπὸ κοινοῦ 5185. ὅϑο]ἃ δι{6Π] 
τῶν λεχϑέντων Ῥοῖϊτι5. ΘΑΥ ΠῚ 
ΟΥΑΙ ΠῚ. απᾶθ νοῦ ΠΑΡ Ια 6 
ΕἸ. ΒΕΠ ἢ 5. 56 [6 {185 56 δ᾽- 
συμ θηΐα ἃ ΤΠτιο. 48 1 ΠΑ ΧΙ ΠΙΘ 
Βουναία, ἷ, 6, ΒΙῃηρσι !]α5 Πᾶἃ5 σοὴ- 
ΟἸΟΙ 68, 5] 5118 5 5606} {185 5Ρ6- 
Οἰθηλι5. δὰ χη ρ]ὰ νϑῦο ΠΑΡ Ϊτὰ- 
ΤᾺ} ΒΟΡΙ θ ἃ5. 6556. 5 θη! ον πο- 
15. ν᾽ ἀθπίν. Οἱ. Βοβ6}. Ἰ, ἃ. Ρ. 
1584 5ᾳ4ᾳ. ὙΊ5ο].. ἴῃ Μιι5. Ποϊνοί, 
ἃ. 1849 Ρ. 8 564. π05 ἴῃ Οοηι- 
γηθηί. 46 Ηϊβί. Τῆιο, ρ. 29. -- 
εἴρηται. 6 ἰθῃπρονα ποοοίρτο- 
ΧΙη1Ο ἠξίωσα, οἵ. δάη. Γ1, 1, 
ΚΟ ΕΝ ΤῊΣ Τ0 ἔργα τῶν 

πραχϑέντων ἐν τῷ πο- 
λέμῳ. Οπυοά ποὴ τὰ πραχϑέν- 
τὰ ΒΟ .ΠῚ, απ ΘΟ 6 (οἴ. 28 τη.) 
τὰ ἔργα τὰ πραχϑέντα αἀἸοίπ πηι 
εϑί, Ἰὰ σοποϊπη αι ἀοθθίπν, ἀππ1}} 
Ῥγδοοδάδηι γερὰ ὅσα λόγῳ εἰ- 
πον. Οδέθνιηι οἵ, ΠΙ 88, 4 τὰ 
πεπραγμένα... τὸ δρασϑέν, 
0. Ῥάγὰ], αν, αν, 1. 4. Ῥίββθῃ. 
αἂ Πεμη 511). 46 ον. Ρ. 382, Ηδυπι. 
Δ 001. Ττὰοῖ. ν. 229. Αἀά. 
Κτπρρ, δυπά, Πἰβι, ΠΟ Ρ. 215, αὶ 

1)6 φϑηϊί. νἱὰ. τοῖν. 

τὰ ἔργα γ65 Θ᾽ ΠΟ ἃ 5. να] 6556, 
4πππη τὰ πραχϑέντα οἰἴδηη 4118 1π- 
[ον θΘΠ πὶ Β6βία ΘΟΙ ΡΙΘοἰἈ Πέμιν, --- 
οὐκ ἐκτοῦ παρατυχόντος. 
ἼΝΟΙ παἰοππηαῖπο δπαάῖία, αὖ 
δΧ 4πο}}}} 6 πα ῖν], ΒΤΕΡΗ. 
ἴῃ ΤΊΙ65. ν παρατυγχ. --ἰλλ᾽... 
ἐπεξελϑών. Ἐπεξελϑών Βοιο!. 
ἸῃοΡρυοίαίαν ἐρευνῶν, Κυιορο, 
Ρουβονπίδίι5. ΝοΒ «αΐάοπη, 
ἀποη δῖ ΠΠ ΟΥ̓ οἱ ΑΠ101 δ σπϊ ἤοδιὲ 
ΡΘΥβθα πὶ ἢν ἃ ἴ0}6, Πᾶθο 5ἷο 
᾿πηχ᾽ηλι15. οὐ ἜΧΡΙΑΠαν πηῖιδ : ἀλλ᾽ 
(ἠξίωσα γράφειν) ἐπεξελϑὼν 
οἷς τὲ αὐτὸς παρῆν καὶ παρὰ 
τῶν ἄλλων πυνϑανόμενος (αὐ- 
τα), ἰ. 6. καὶ ἃ ἐπυνθανόμην. 
Κυιθοον (Δ Π16 οὐ ΒοθΠη. πὺν- 
ϑαν. παι ἴδοι! βἰπιηὶ δυαὶνὶ 
ῬΌ5586. δχ βθηδηΐ, [ππ||}}}5. ον ί6 
οϑὺ σοπίθούανα {ΠΠ|ΡΊ ἢ] (5. 1}. δὰ 
6Χρ]. ΤΊπιο. Ρ. 1298) καὶ τὰ παρά 
ἃ ΒορΙη,. ΘΟἸΠΙ ΘΔ ᾶ οὐ Τῆη- 
τννοοάϊαηα καὶ περί. ΨὶάΘ πῆς 
οἴΐαιη. (Ἰα55. ὲ πυνϑάνεσθϑαι 
παρά τινος νἱά. Μία. αν. 8. 
818, 8, ἀθ νν. ὅσον δυνατὸν 
ἀσφαλείᾳ ἼΩΝ 8, 461 δ6η. 
8. 8. ταὐτὰ περὶ τῶν αὐὖ- 

τῶν ἔλεγον. Θ᾽μΜ 116 ν ᾿ονα το ὃ 
αὐτός ἘΡΗως 1Π| 92, δι}. ΧΗῚ, 
ΤΥΧΎ, 1, -- ὡς ἑκατέρων 
τις δ μνήμης ἔχοι, 
αὖ 4πὶ5 1 ΑἸ οΥ αἴ 05 ΔΙΠΠΟΓΘ 
Ρ᾽'᾽ ορδηβίου ροΥδί, δι ς ΓΘΙΪ- 

υἰβοοθαιαν, 6. σοηϊῖνὶ9. εὖ- 
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ἢ 3 , Ψ . ᾿ ἔν Ὧ τω τ 3 

μὲν ἀκροασιν ἴσως τὸ μή μυϑῶδες αὐτῶν ἅτερ- 

πέστερον φανεῖται" ὅσοι δὲ βουλήσονται τῶν τὲ 

γενομένων τὸ σαφὲς σχοπεῖν καὶ τῶν μελλόντων 

ποτὲ αὖϑις κατὰ τὸ ἀνϑρώπειον τοιούτων καὶ 

γνοίας οἱ μνήμης νἱά. Μαμι. αν. 

8. 887,1. Βυΐύϊῃ, 8. 192 α΄ῃ, 28, 
ἅ6 σοηϊίνο ἑκατέρων ὙΠ δϊ, 10. 
Νίδεη. αν. 8. 867. Κυιοο, 8, 47, 1 

αᾶμ, ὅ. 
8.4. τὸμὴ μυϑῦδες αὖ- 

τῶν. αὐτῶν εεἰ τῶν ὑπ ἕμοῦυ 
γραφέντων. Ῥε μή νἱά. Βαίτηι. 
αν. 8.148,2,1.---δ σοι δὲ βου- 
λήσονται. Ὅς ιοο Ἰοοο αἰ Π- 
οἸονο, δα απθῖη γοβρίοῖῦ Τιιοῖδῃ. 
6 δομβοῦῖυ. πἰδι. 8, 42, ταὰἰ 56- 
Ῥανδιϊπι ἀἰββουιθνιη, τὖ Κυιορ,, 
αὦ Πίομ. Ρ. τό. ΜοΒΙποῦπ. ἰὴ 
Τ4ππ. Απμηδ]. Ρ}}]. ΙΧ 4 ρ. 406 
544. Ηδυπι. δὲ ἰ1θὶ οὐ γθοθη}5- 
οἴπο 'π Οραβο, ΤΡ. 288. Οϑβὶαμά. 
Οὔδβουῦν. ἴαβο, 8 Ρ. ὅ 564. 41}, 41] 
ἴηὔτα που ηαυπηΐ, ον Δ ΠΗΪ 
Ἔχρ ϊοδίϊο πᾶθο οϑι: 5' 815 οΥὶῦ 
ἐαοία πὶ, βί αα ϊ γν ] τὸ8., απ 6 
θοβίδο βιιηΐ, δοοαναῖθ Θ0}- 
δἰάογάνθ, ν6] αὶ ἔπεανα, αὖ 
ἔἸοτὶ βοϊ θέ, θαπᾶάθηι δαὶ δὶ- 
γϊ θα ἔονπιαπι ΠΑΡ ΘΡθιΗ , 
α 11 6 πα σαν π αι πὸ Εἰ ὺ ἢ 
νοϊποτῖηι, Οὐἱ δηοαδιϊοηὶ ατιὰ8 
ΟΡΡροβίία β'πι ἃ Μεθ πον πὸ οἱ 
Οβιαμάτο, δὰ ἴῃ πιᾶὶ, δα. ἃ ΠΟ 15 
ΟΠ ποταία δηί. Ηϊο πΠῚ1ΠῚ 
αἰοίτηιι5, μελλόντων (1 γαίῃ 6 
νἷ5. ὁοσίίανὶ ρΌ5586. ΠΟ 5. ΠΟ νἱ- 
ἀονῖ. Οτᾶνα 5ὶ ρυοίαβὶβ πβάῖο δὰ 
αὐτά φτοίοτοπάα οββοὶ, θη ἶνο85 
τῶν μελλόντων -- ἔσεσϑαι εχ 
ὠφέλιμα φοπάονο, οὐ Αἰ} ποι- 
Δ ΜΠ, ρατανθπλιβ. Οἱ, δι. αὖ. 
8. 391 δάπι. 2 οἱ ἀε χρήσιμος ΨΙ 
49. Ἐπατι ΝΥ οχ ἴθ Ὑπον 4Ἰ 4615 
(Ρ. 1 544.) φϑιηῖνοβ 6Χ ὠφέλ. 
γαϊυ ρομάθρε.,, 564 ρυοίαβι. ἢ 
κρίνειν ἴῃ Πηϊἶνο οὐ ραίαί δι θη - 
οαν νου 5 α ἀπ ποτα δα ἰὰ ἀ- 
οαπὰα 68, 486... ἔαύυν 

οἴ. Ὦ βοά πε ΚΝ οχ φυϊάθη Ὁ. ὅ 
ὙΠαπὰ ΘΧ ΘΙ Ρ απ δὐτα] 1, αὰὸ ὠφέ- 
λιμος νεὶ χρήσιμος οὑπὶ ΘΗ ἶνῸ 
ἴπτρ; ἴρο556 οϑυίο ἀρραγογοῖ; ἀ6 ΠῚ 
99 δηΐπὶ νἱα. αι. αα 186,3, 46 4115 
οἃ, πιαὶϊ. Ρ. 188. Οὕδνα δὶ νυ]ραία 
58η8 6δϑὺ, δοα ΘΟ ΠΊ115 ῬΟὔδιι5 ἴῃ 
δᾷ ἰπίθυρυθίδιιομθ, οὐἶὰ8. ΔΌΟΙΟΥ͂ 
τηαχίπια δχ ρϑν δϑὲ Ηφθην, ὅ16- 
ΡΠδΔα 5, ̓τα πᾶ 60 ἴῃ Τδύπαπὶ 601- 
νουϊθηίθ : Ο αϊοππαὰθθ δ8υ- 
οὶ νοϊθηύ οὐ ἴῃ 1185, αὺᾶ8 
ἐνοπονϊπι, ἰά, αποά ρΡῦο οχ- 
ρΡιοταίο μΒαροπάππι 5ἰζ, 
οομπδίαοτατγο, οὐ ἴῃ 118, 418 6. 
αἰ βιπτὸ5 παπᾶ ηδθ, ὑδ|1ὰ 
ν6] βἰ αἶα ονοπίανϑ βἰηΐ, 
οἱ πὶ αὐτὰ πᾶθο (. 6. πᾶπο 
ἰδίου, τὖ ἀπίοα ἴπ νν. τὸ 

ν" -“ 3 » . . 

μὴ μυϑῶδες αὐτῶν) ἰυαἸϊοεπί, 
οαιϊΒ οὐἱῦ ἔδοίαμη (8. 05 
αὐτὰ πᾶ θο ἱπαϊοανο 58 {1- 
οἰθι). Τὸ σαφές ἰρίταν Ῥορα- 
Ιατὶ «αὐδάδπι ἀϊσοπαϊ γαίΐοπο δὰ 
ἔαίαγαβ πα π6 γῈ5. Λαίτη δϑί, 
ἀ6 «αἱρὰβ ἀἰοίαπι Π θη ΠΘΚ65 ἢ οὺ- 
δρ᾽οαϊλαίθηι ᾿πιορυθίδίαν, ψεὶ 
ἴῃ ΔΙίουΟ. π] ΘΠ ΓΟ, τὶ ΝΊΘΠΘΥ ΟΡ 
ΤΠπογαϊάθπι Ῥυορυῖθ νοο θα] 1 
δ᾽ βα ἸοαηβΒ ἀὰ5 σὰ ΒΟΥΘΟΠ- 
πθη 6 δαϊίοουο νο]ἶ556. βαιβρίοα- 
ταῦ, ποιοηθηὶ τοῦ πιϑανοῦ Ρ6ὺ 
Ζουριπα οχ {Π0 σαφές τοροίδβ, 
51 οοπϊθοίινα ΟΡτι5. δϑί, Ἰαυι ἀδηλι5 
Θοϊα! σαι τῶν ᾿ρυσηδηίθμι, ΟΥ. 
Ταιοὶ. Δυάδοϊαβ. ἀπρον Κυπθρθυ. 
ὠφέλ. πρίν. αὐτὰ ἀπο ἱπο πιδ]:. 
ἘΆΪ5α οχ 115 νου θῖ5. οΟἸ Ποὶς ΠΡ οἱ 
Ηϊβιουΐορυ. νοῖ, Ρ. 300, Οὐ ΒόβοΠι. 
ἄς νῖν. Το. Ρ. 180 54. --- τοῦ- 
οὐὗτων καὶ παραπλησέων. 
Βαράριη. νοοοβ ρανίουϊα καί οο- 
Ρυ]αῖδο 5πη} 1 148. οἱ ρῬνι οι! 5 
τὲ καί Υ11 18, βίαι! 140. 

) ΘΙ ΠΗ] ον οἰδὶ σϑηϊῖνο ρϑιῖο Αἰλίου, ν θυ Π 0. ΤΘοΙ 5. ΘΧΡΙὰ- 
παίο, ᾿π ουργοίαιαν ἀθ Γαι τ] αὐτὸν ἰπἀϊοατο 6 Βιυροτῖο- 
γα (ΘΠ ΡΟΥ ΤΠ οα 5ίθιι5. Εάποῖ, Νον. ΑΠΠΔ], Ρ}}}. νο ]. ΧΟΙΠΙ. 
ἴαβο, ὅ Ρ. 280 56. 



ΠΡΟΟΙΜΙΟΝ, (1 223.) δ9 

παραπλησίων ἔσεσϑαι. ὠφέλιμα κρίνειν αὐτὰ 
ἀρκούντως ἕξει. χ»τῆμά τε ἐς ἀεὶ μᾶλλον ἢ ἀγώ- 
νισμα ἐς τὸ παραχρῆμα ἀκούειν ξύγκειται. 

28. Τῶν δὲ πρότερον ἔργων μέγιστον ἐπρά- ἢ φύσις τοῦ 
-» [γ " ποννῆη- 

χϑη τὸ Μηδικόν, καὶ τοῦτο ὅμως δυοῖν ναυμα- σιακοῦ ΤΟΝ 
΄ , -» Δ ΄ , 

χίαιν καὶ πεζομαχίαιν ταχεῖαν τὴν κρίσιν ἔσχεν. βου. 

Οὰρ. 29. 8. 1. δυοῖν Ν6ι., οονν. Ραᾳ]. οἱ ἄβοθπι τηθάϊοονῈ5 
οοἀά. ψυϊρο οἱ Βεκκ, δυεῖν. Οασπι 4|11}5. ἴῃ ἸΟοΪ5, ὉΡῚ ἴ σϑηΐνο 
Πυοίιπαί βου ρίπνα ἱπίον δυοῖν οἱ δυεῖν, πο ἴῃ ραιιοὶβ οἱ οχίριδο ἢ οὶ 
ΠΠ0 015 Π|55. πιβαατη ἴῃ δα, ΒΟΚΙ. γϑρουϊίπν, οὐ 410] δυοῖν ἴῃ πη ἶθι15 
γΠ ΘΠ ΓΑ Π15 ἰθραίαν, Ἰάθη ᾿ἶο 4ποαῖι6., ταδὶ ἢ 6 σθυθαμ αἰ ά θη δὲ, β᾽(Π6 
Θϑητἶνιι5. δὴ ἀδίίντβ, το ρ᾽ θη τπιηι ἔπ, Τίααπο δυεῖν ν᾽ θὺὶ ἀπιααῖὶο- 
τ 5 Αὐοοβ, πὖῷ Του αἰ θη, ἴῃ οϑηϊϊνο πᾶ 556. ἴβ|50. βου] 1} Βυϑιηὶ δά 
Τοηοβη. ἀθ ον. 8. 178. ἀδοθρίιβ, πὸ ν᾽ ἀδίπν, τοβι πη οπὶο Ἐπιβίδι ὶϊ 
5101 ᾿ρβὶ πο οοπβίδητ5, 1. ΠῈκ, δα ΤῊ 8. (ἴῃ ποβίυ 8. ΘΧ ΘΠ 15. πηδῖ ον ]- 

14. ΝΠ 42. Νβὸ ἀἰββί Πα Τιατῖπα 
πᾶθοὸ αδἰά4πὸ (118 (ταῦτα καὶ 
τοιαῦτα ΡιΙχι.} οὐ αἰϊαᾷ, 48 αυῖθιι5 
οἵ, Ἄγ αἱ... δὰ Το. Αρυῖὶο, ο. 12 οἱ 
Κυϊίζ. δὰ 854]. αἱ. 14, 4. Ετῖδπι 
Ῥοβί παπηουα ἴα καί 51 Ροπὶ σἱάο- 
Ὀϊπλι5 δα, ο. 82. -- κτῆμα τε 
ἐς ἀεὶ... ξύγκειται. 1- 
Ππϑύγ]5 βοηΐθηίία ἃ [πιοῖατι. 46 ἢἰ51. 
ΒΟΡ, ὁ. 42, Ρ]η. ΕΡΟΥ 8,11 
Π115 σϑροιῖτα. [πὶ δὰ χτῆμα ἐς ἀεί 
οϑ ρΡοββθββϑίο ρουρϑίιιδ, "65 
ἵπ ΡϑΡΡ δίπτπὶ 5εσν πα ἃ (υι- 
Ππ᾿ᾶτ5. ὁατι58). γώνισμα, 400 
γνοοδ α}0 Π)λ]ς, δὰ ὙΠ 86. ποῖ 50- 
᾿ὰπἢ ΟΘΥ ἐἃ ῇ Θ ἢ, 564 οἰΐδιη ΡΥ ἃ 6- 
γηΐϊαπι νἱοίονϊαθ οὐ οὔ ΐἃ 
βίυπ ἀϊὰ οἱ δοΐϊποτᾶ, ατιδ6 
σ᾽]ονία ΘΟ 564 πουθϑίαν, βίρηϊ- 
ἤΠσοανὶ ἀοιποηβίγαν, ΠΟ ΠῸῚ ἰδ ΠῚ 
οονίατη θη ᾿παϊον τ οὐ Θ0Πη- 
ὨγΪ 5 510} 6Π|, (π||}115 νυ 5 1 6 - 
ρΥγϑίαι οὐαπί ϑίθρῃ, οὐ δβδι})., 
4πᾶπὶ ΟΡ τι5, απὸ ἃ ἐπιδείξεως 
οαιιβἃ οογίαηθη ἰηϊί, 5068 - 
οὐδ ΟαΤ πιπὶ 6558 ἀοου 666]. Βοὰ 
ΟΟΠΙ Π 55ιοηὶβδ αποαιθ νοοὶ 
παι ποίϊοποιη βιθιθοῖν ϑιιθί, (ἃ- 
Ἰῖο. 6. ὅ8. Ταιοϊαππ 1, ἃ. (Ὁ1 νἱά. 
Ἐν. Ηθυπηδηη Ὁ. 257 54.) οἱ 560], 
ἴῃ δἃ νο06 γβρίοθνα Του αἰ ἀθπὶ 
Ρυϊανθυπηί δα οουίαμηϊηὰ να 600 - 
ΤῊΠῚ τη πδῖοα 40 ροοίϊοα, ἴῃ ααἰθ15 
Ρᾶπ]ο ἃπίθ Ηργοάοίιβ, απἰὶ Πἰὸ 
ἰθοίθ. σδΡραίιν, ααπιπὶ [ΒΓ ΟΥ ΙΔ ΤῚ 

Β0Δ1 γϑοϊ5βοί,, ἰη σοπιϊ ΟὨΊΉΪΌΠη 
Ῥίατβιι θχοθρίμβ ἰποῦϊς, Αὐ Ηρνο- 
ἀοίτιπη ποίαν! ἢϊο, πί 20, 8, ποσὶ 
ΠΑ ΒΙτηδπη, 1. ἰὉϊ ἃ. Οτἱ ἴῃ ποπ- 
ΠᾺ}Π15. ΟΠ Οὐ] βαιπε 4111. (αἱ 46 {Π8 
Ἡδγοαοίϊ τθοϊίαίίοπα αἰ χοῦ απέ, οΧ 
ααϊθηβ ἴο 50 πὶ ΠΟΙΠΪΠΔΠΊΙΙΒ 
Ηδυϑιπηη (υδοβι. Ἠενοᾶοι, ὅρθο. 1 
Ρ. 88--49. Ξύγκειται (αὐτώ, τὰ 
ὑπ᾿ ἐμοῦ γραφέντα) ναϊοΐ 6ὁ 1 - 
Ροϑβίία δβὲ δ 60 μἰ βου ἃ, 

αρ. 28, 8. 1. τὸ Μηηδικον. 
Ηος θ6Π πὶ ΤΥοΐδηο τηϑῖτ5 [α1556, 
αῷ ΤΠπογαϊ65. ῬΘ ΟΡ ΟΠ Θβἰϑ οι ΠῚ 
πὐροαιθ, ἀπ οηβίγαγο βέπα εἱς Ηδ- 
γοάοί. ὙΠ 20. --- δυοῖν ναῦυ- 
μαχέαιν ̓ καὶπεξομαχίαιν]) 
»κνασυμαχίαι δύο ἐν ἀρτεμισίῳ, 
ἕν Σαλαμῖνι" πεξζομαχίαι δύο 
ἐν Πύλαις, ἐν Πλαταιαὶς.“ 
6601. Οπτπὶ Ρ] τ γ6 5. Πἰβ Ρτισ πᾶ 
6190 Ῥονβίθο αἰΐθρο ριυρπαίδα 
δἰηΐ, απδουῖζαν, απ βἰηΐ {Π86 
θῖηδο, ΑἸ ἰρτίαν παν }65 Ρ τ ρ ἃ 5 
δα δ᾽ τηϊηὰ οὐ δα Επιν τη ΟΠ θη, 
{ο Γ ϑίρθ8 δα Ρ] αἰ ϑὰβ οἱ διὰ ΜΙ γοαθη 
[φοίαϑ ᾿μΈ6 }Π1δῚ τηϑ]πηΐ, Κυθθρον 
αὐ η ἃ ΜΥ ΘΔ] 6 ΘΟΙΏ 558 ΠῚ ὈΪ5 
ΠΤ ογαί, ΟὈΠδουθύ Πᾶθοὺ ΟἿΠῚ 
απαϑϑίϊοπο 46 νὶ νουθοναπὶ κρίσιν 
ἔσχε, 4τὰ6 ἀπὰπὶ ψα]οαπὶ ἴῃ ἨΪ5 
ῬΡΟΘΙ 5 ἔου απ ατη θ6}}} ἀἸβοθρίαβδβο, 
561 δ βιισηπια οὶ θοῦ ΠῚ 6556, 
οἴβὶ ῬΟΙΠπὶ ποηάτπιὶ 511 ΠηΪ αΠὶ 
(πὶ νἷηὶ νου ]5 κρέσιν ἔσχε 



θ0 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΎΓΓΡΡΑΦΗΣ Α, »γ΄. 

τούτου δὲ τοῦ πολέμου μῆκός τὲ μέγα προὔβη, 
παϑήματά τὲ ᾿ξυνηνέχϑη γενέσϑαι ἐν αὐτῷ τῇ 
ὑλλάδι οἷα οὐχ ἕτερα ἐν ἴσῳ χρόνῳ. οὔτε γὰρ Ὁ 
πόλεις τοσαίδε ληφϑεῖσαι ἠρημώϑησαν, αἵ μὲν 
ὑπὸ βαρβάρων, αἱ δ᾽ ὑπὸ σφῶν αὐτῶν ἀντιπο- 

λεμουντῶν, (εἰσὶ δὲ αἵ καὶ οἰκήτορας μετέβαλον 

ἁλισκόμεναι,) οὔτε φυγαὶ τοσαίδε ἀνθρώπων καὶ 
φόνος, ὁ μὲν κατ᾽ αὐτὸν τὸν πόλεμον, ὁ δὲ διὰ 
τὸ στασιαΐζειν. 
ἔργῳ δὲ σπανιώτερον βεβαιούμενα, 

τά τὲ πρότερον ἀκοῇ μὲν λεγόμενα, 
Ὁ , 

ουκ πιὸ τα 

κατέστη, σεισμῶν τε πέρι, οἱ ἐπὶ πλεῖστον ἅμα 

Ρὰ5 11. Ρ. 2328 54.). Αρυᾷ ὑνδρίοοβ δυεῖν ἀυ θ᾽ πὶ δϑί, 
ΑΡραὰ ΡΙδίοη θη ααϊά θη Ρ] θυ ασηατιθ γθρ οβυὶ ΒΘΚΚ., 

Αρπα Τοποβι θη θη. Π0ἢ ἰδρὶ ηἶδὶ ἴῃ 
αν. ὃ. 158 Ρ. 8591. 
αὖ νά. Βομηοῖα, Πρ. 192 54. 
Ῥᾶποὶβ δὲ ἀδίθυϊουῖθιι8. ἴογο Πυυῖβ ἰθβίαίαν ΒυΘΠΙὶ ]. ἃ, 

γιά, Μδιῃ, 

Οοπίνα 5δθρῖι85 
δρυα Ρ]αΐ, δ ἃ|105 ὑΘοθη τ] 0.65 ᾿Π ΘΗ ΓΕ, 

Ἰηῖο τ 8}6 5. 16οὐ. ΒΊΘΡΠ. ἴῃ ΤΊΙ65,. 
νἱά, ΒΔΡΠ6]. ὦ Αὐνὶ. Απα}. Π| 16 
Θχτίν,), ἀο ραρπα δα πα γυηθἀ ΟΠ θη 
ῬΡυρηδίαᾳ σου πη νἱαθίαν οοσὶ- 
[Ὁ ΡΟ586: πὴ οἱ ῬΥΪΟΡ δίαιτα 

ΤΠ 8 10} }5. τη οπΊ θη ἔπϊ. απαὸ ἀρπά 
Μίγοδίθη ἴδοι οϑί, οἱ ἀρυά ΕπνΥ- 
Ἰηθἀοπίοπι πεξομαχίαν καὶ ναῦυ- 
μαχίαν [υϊ556. ἴρ58 ΤιοΥ ἀἸ465 
πᾶγγαΐ 1 100. -- τούτου. .. 
προυβη, παϊὰ5 απίϑι θ61Πὶ 
πιδρηϊζυ ἀο ] ΟΡ Ὸ ΡΥΟΘΘΒΒ5Ϊ1, 
Ροτῖί. Οὐ, Ι05. Β. 1. ΥἹΓ 6. 5 χοό- 
νος οὐκ ὀλίγος τῇ μάχῃπροὔβη. 
-- ξυνηνέχϑη γενέσϑαι. 
516 ἃ] ατοίϊο5 θγοάοι. οἱ Ρυθοορ. 
Ο΄. 5.6 ῬΙ. ΤΊΙο5, οἱ δάπ. 11 ΘΧΙν, 
- ἐν ἔσω χρόν ῳ. Τ)γοοθηι ἃ πη 05 
6556 Θρηβοι {Π|ν 10}. ὅὅψυῃ!ν. Ρ. 109. 
ϑ6α οἵ, οἰἴδηι ΟἸα55. Ρ. ΧΤΗΙ. 

8. 2. ἠρημώϑησαν. 51ηγ8]} 
ἅ 861 πρότερον ἐν ἴσω χρόνῳ. --- 
ὑπὸ τὐρμῷ τι Μγοαοβ- 
8.5 11 29. Οἵ, Ραυβ. ΙΧ 19. 6ο- 
ΤΟΡ]Ο ἢ 5 πα "τῇ ΤΠ ΘΠΊΟΙ 5. ΠῸΒ 

6586 τηᾶνα} {ΠΠ]0..1}.. ἃ. Ῥ' 118 54. 
ὑπὸ σφῶν αὐτῶν. σι 

ΡΙαίαοαο 1ΠΠ 608, ωάδῳι ΝΒ]. 
ΡΙΌγα νἱάο ἀρυὰ {Π|ν. 120. --- 
ἢν του ον ϑν μόβ αλὰν; 

Αὐᾶὶ ἐν τούτῳ τῷ πολέμῳ. ὅὃγΡε- 
οἴαης πᾶθο «αἱ ῬοιἊάδραμῃ ΠΠ Τ0, 
Ἀρθρίπδπι 11 27, Βοίοπθῃ Ψ' 82, 
ΤΠ ΡΟ ηὶ ΤΥ δ7, δο!!αμη, ἀπδοίο- 
ὙΠ 1. Προ] ατη, Μεθ. ΟἿ, {Π|ν.--- 
ἁλισκόμεναι. ΟἹ Κυαορ,. αν, δ. 
ὅ8, 1 δάη. ϑετες- οὔτε φυγαὶ 

επαὶ φόνος. δος, πὸ οὔτε 
ὅτ καί οχβρθοίοίαν, ἅγία ἰπη- 
βέπαᾶα, αὖ δὶ ραίνϊο ΒΟΥ ΠΠ0Π6 αἶχΧΘ- 
Υἱβ ΠΌΘΟΝ 5ὸ ν᾽ ΘΙ ΘΟ  οΥ θ ΠΠῈΠ- 
σὴ πηα ΜοίΖοϊ οί θπ, 5 16}}}1- 
ἴθ᾽ ρα Τιαίῖπο5 ροβύ παῖ 
ΠΟΙ 50] υτὴ ἃ 0 οὐ ν 6, 568 θεϊδπὶ 
46 Ροηὶ ἀθηηοηβίνανι ἈΝ ΘΠ ]αιιθὺ 
ἴῃ Δαάϊίατα. «ἃ Δ θομπον. Ηδρ|16- 
ΠΟΪοχ. Ρ. 28 564. Εὖ ἀρπὰ ατδο- 
05 πη πβῖση ἰαἰἴπ|85. απ 4ἀ0- 
οὐ Μδιἢ. αν, ὃ. 009 Β γ ρᾶ- 
ἴθ 8. ΘΧχ 00 ΘΧΘΙΉΡΙΟ ΤΊαογ ἀἸάθο 
Ἰαιιθι, Ἰθοθδὺ ἀπίθηη ἐγένοντο νοὶ 
ΟΧ 566. γϑρθίθη πηι κατέστησαν. 
Ποῖ πὰθ πόλεμος. αυ]ὰ Δα Ἰθοί πὶ 
ΘΒ αὐτός Θὲ σρη  Υ τ1 Π} τὸ στα- 

σιάξειν, ΡαΒ Πα 5. θ6}} 5᾽ σαὶ ἤοδι, 
διὰ τὸ πα ΕΙΣ [᾿ἰ 

Οοτγογνδο ΠΠ 69 5344. 81 54. 1. 
48, Μορανβ Τ᾿ 74, αι Ψ1Π 
21 Α10]. 

8, 3, σεισμῶν. ΝΙΑ. 1Π| 8. 1Π 
817. 89. ΨΚ ὅ2. Υ᾽ 46, ὅ0. Υ1Π 6; 

3 
- 
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ῳ Ξ 3 ς 
μέρος γῆς καὶ ἰσχυρότατοι οἱ αὐτοὶ ἐπέσχον, ἡ- 
ίου τε ἐχλείψεις, αἱ πυ ὕτεραι ἃ τὰ ἐκ τοῦ λί ἐ λείψεις, αἱ πυκνότεραι πα ἐκ τὸ 

πρὶν χρόνου μνημονευόμενα ξυνέβησαν, 
οἷς μεγάλοι καὶ ἀπ᾽ 

καὶ ἡ οὐχ ἥκιστα βλάψασα καὶ 
τε ἔστι 
λιμοί, 

παρ᾽ 

τι φϑείρασα ἣ λοιμώδης νόσος. 
τὰ μετὰ τοῦδε τοῦ πολέμου 

αὐτῶν καὶ 

μέρος 
ταῦτα γὰρ πάν- 
ἅμα ξυνεπέϑετο. 

ἤρξαντο δὲ αὐτοῦ ᾿Αϑηναῖοι καὶ Πελοποννήσιοι 
λύσαντες τὰς τριακοντούτεις σπονδάς, αἵ αὐτοῖς 

᾿ ᾿ 2 » “ 
ἐγένοντο μετὰ Εὐβοίας αλῶωσιν. διότι δ᾽ ἔλυσαν, 
τὰς αἰτίας προέγραψα πρῶτον καὶ τὰς διαφοράς, 

41, - ἐπέσχον. Ργδοναΐο- 
θαπε, αι ίοη. Οα55. ρ. 1140 
ἐπὶ πλείους ἡμέρας ὁ σεισμὸς 
ἐπεῖχε, ΡΟΙν". . ὅ, θ τῶν ἕτη- 
σίων ἐπεχόντων.“ ΒΙ(ΘΟΜΕ, 
Οἵ, Το. ἄδγη. 22. Ρ αν πα τὶ Τὴ 
εἰ π5 οοσιρϑαΐῦ, οἵ κατέχειν ΠΙ 
89, ἀδατθ μος δάη. 10, 1. --- γῆν 
ΠΟΙ ΟΥ̓ΌΘΠ ἐθυγαι πη, 56 ἈΒΡῸΒ 

5ῖν 8 Βοἴατη ν αἰ 1 6556 ΒΙοουηΐ.--- μἱ ἕ- 
ΘΟ ς ΠΟη ΠΠ8]6 ατ46Π| ΟΠΊΪ τίου Θέμιν, 
588 οἵ, αάη. ΤΥ 118 δ ,.5ιρο. ἐπὶ 

πλεῖστον καὶ ἰσχυρότατοι. αν. 8. 
ὅ9, 2, 8, ΚΒΕΌΕΑ. -- ἡλέον 
τε ἐκλείψεις. Μιείαία οβδί 
οὐδίϊο οἷ βἴπια! δα πιπέιν οὐκ 
απιστοι κατεστησαν. ἴῃ ΡΡΟΧΙ- 
τηἷβ ἃαίθηι ᾿ΠΟ 515. τη 515. 5011 
κατέστησαν (ἰἸ. 6. ἐγένοντο) οο- 
Β᾽ταπμ τη, οορίθ ἴῃ Θχίγθπηϊβ. [)8 
16 οἵ. Π 98. Ἐν ἹΠΙδΣ 1 Ὁ: 
118544. Καὶ σελήνης ποι δ άϊίὰ 
6558 πηϊγᾶίαν Κτιοσ. Οἵ. ὙΠ 580. 
ΟΠ ΠΊ ΘΠ] ΟΥ̓Δ {1 τι [61 ἢἶο 5015 
ἀεἔεοίιιβ ταΐπτιβ ργορίουθα, «ποὰ 
Τῆπο. 605 ἴῃ Π18}15 Πα Ιλ θν Ὁ, 4 πα τὰ 
αὖ ἀοοσθαίιν Ὀ6}1 ΡΟΙΟΡ. ἰθιηρι5 
Θὐϊδη ΟὉ οβίθηϊα ἴῃ Θ06 10 οἵ γ6- 
ὑπ παίαγα πη η Γαΐ πη ΘΠ] ΟΥ̓ Ὀ1}6 
ἔπϊ5βθ. Οὐ Π 28 εὐ ΝΝηὶιραπᾶ 
οὐεθον 485 το] ο᾽ῦβο ΕἸ θιηθπί ἴπὶ 
Το.’ ρΡ. 28. Νῖβὶ ἔογίε ρο- 
ῬΆΠ Πα οῖπιη ΠἴῸ ᾿πιβο πη Ί ΟΥ̓ ΘῊῚ 
νη δα δηϊμηιπὶ ΤΗπον ἀἰ4 5. Ππὰ- 
θα ΐββε ἀἴθοῦο τη Π απτ|5. Ὑ 14. Β 56}. 
ιν: 222. --- παῤρὰ τὰ-.-. 
ἘΡΠΟ  τυσμὲν Οἵ, Μδῃ. 
αν, 0, 465 δάῃη, 8 ἃ, Βαυίίηι, 8. 

147 ἴῃ παρά ἢ] 800. ΙῪ 8. --- 
αὐχμοί ---. »,Αὐχμούς 01 π16- 
πιοτοῦ οἱ λεμούς ἴπ ες οτίοβ, ποι 
τη ΘΠ} Π16 ἰθοθυθ. θο βίη αἰϊ- 
((6Π1 οἵ ἃ 65.115 “ΑΙΠΘΠἰδηβίθιιβ π0- 
ΧΙΟΒ δἰ ηρῖ ΠῚ ὅ2. ΥΠ1 87, εἰ ἴὰ- 
τηθῖη Ο5865515 Ροιἀαθαςὶβ ΠῚ Τ0, 
ΡΙαταθθηβὶθ5 ΠῚ 52. [ὉΠ115 γηΐ 
55. ἨΆΓΑΙΘΚ: Αὐχμοί [ἈΠ ἢ 
ἤ0ἢ 51η0 δΔΕΒίΙΙΒ, 56 ϑἰἱοοϊίαιίθβ. 
Οἵ Ηδβυοιι. --ἡ. .βλάψασα 

.ἡ λοιμώδης νόσος. θὲ ἂν- 
εἰουϊο ἰτογαίο να, δίῃ, αν. 8. 211. 
ἃ οἱ 8. 219. Βαυί(ῃη. 8. 125 δΔάη. 
9. ἃ, πὶ αἴογαηίαν 1 108. 120. 
Αἀά. ὙΠΠ 90. μέρος τι ναϊδηΐ 
πᾶ ρητη ρϑνίθηι, Οἱ, Ατη. 
ἴο οὐ 84 ἼΠΡν. 80... 8) 6 Ῥδβιῖ- 
ἰεμεῖα να. Π 48 544. εἰ ΠΙ 87. --- 
μετὰ τ ἅμα ξυνεπέϑ'ετο. 
Ἀπὶ ἅμα αὐ ξύν ροιοτγαῦ ἀθ6ββο; 
564. π0ὴ αἰββί μα ὑθαπηἀδητῖδο 
ψΘΡΒΟΓΙΠῚ Θχθηρία οἱ δα ἢ. |. ἴῃ 
τηδὶ. δ, ΘΟ] οΊ πλι5. οἱ ἴῃ ΘΌΡΡΙ. 
Ῥ. 34. ΟἔἾ, αἅῃ. 1125..4΄. 188 ἃ]. 

8. 4. τὰς τριακοντού- 

τεις σπονδάς. ΥΝἱά. 1 1158. -- 
μετὰ Εὐβοίας ἅλωσιν. Υἱὰ. 
114. εὐ ἀδ γε οα! 5. Ομ ἶβϑὶβ δά, 
τ 5: 

8.ὅ. προέγραψα πρῶτον. 
ΘΠ Βυη προπέμ ψαντες πρό- 
τερον ἴ 29 (εἰ51] 1ὶ πρό Ιοοἱ, πρό- 
τερον ἰθηρ0}}8 νἱηὶ ΗΝ 
Κυαθο. ἀοοθι), πρύτερον προῦ- 
σκεπτο ΠΙ|Ι 00, ἔφϑασαν προ- 
καταλαβόντες ἦι 112 οἰάρα -- 
προδιάγνωτε! 18, πρὸ, πρό- 

3 , 
αὐυχίουι 

αἵ αἰτίαι αὐ- 
τοῦ, καὶ πρῶ- 
τον μὲν αἴ ἜΘΗ 
τὸ φανερὸν 
λεγόμεναι. 



09 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟῪ ΞΎΓΓΡΑΦΗΣ Α, "γ΄. 

τοῦ μή τινα ἕξητῆσαί ποτε, 
πόλεμος τοῖς “Ἕλλησι κατέστη. 
ϑεστάτην πρόφασιν, 
᾿᾿ϑηναίους ἡγοῦμαι 

ἐξ ὅτου τοσοῦτος 
τὴν μὲν γὰρ ἀλη- ὁ 

ἀφανεστάτην δὲ λόγῳ τοὺς 
μεγάλους γιγνομένους καὶ 

φόβον παρέχοντας τοῖς “ακεδαιμονίοις ἀναγκά- 
σαι ἐς τὸ πολεμεῖν. αἵ δὲ ἐς τὸ φανερὸν λεγόμεναι 
αἰτίαι αἵδε ἤσαν ἑκατέρων, ἀφ᾽ ὧν λύσαντες τὰς 

σπονδὰς ἐς τὸν πόλεμον κατέστησαν. 

τερον 18. Οἷἁ, πο5β δὰ Χρη. ὕγυ. 
11,19. θε Τιαὐϊηῖβ νὶ 4. Ὅγαϊκ. 
δα Τὴν. ΧΧΙ 20, 8. })6 δουϊβίο οἵ. 
αάη, δὰ 11, Αἰτίαι εἰ διαφοραί 
τοίο γα αοὸ ποο ἰργὸ οοπεπθηΐαν 
(ἱα. ἈΡΡΊη]. (γϑθο, Ρ. 1 54. τὰ 
ἀρχή θ6ΠῚ Π1. -- τοῦμή. 
ξητῆσαι. (ἴ. δάη. 0. 4 εχίν. 

1. δ᾽ τὴν μὲν γὰρ ἀλη- 
ϑεστάτην --- Ὑπῃαυογάϊαθ5 
ὁδιι585 Ὀ6}ΠΠ1 Ἰᾷ 60 ΘΧΡΟΠΘηἀ85 ἔτ|5- 
56 5ΒΙρ!ϊΠοδί, ατα τη} 1016 65 ἔκπο- 
γυἷπί, Πα 16 ΟἸΠΠ65 ρα ἀθοϊανα- 
ἴᾷ 8 5βἰηΐ; Π8 ΠῚ ὙΘΥΙ55. Π]8 Δ α ἰ(16Π] 
δ 58 ΠῚ 6586 διιοία]η Α ὙΠ ΘΗ ΘΠ 51 11Πὶ 
Ρούθβίαιθηι, 56 ρα] ἃ]1ἃ8. 6586 
αἰοιαἰα5. ΠΊΒοΘΡηΪ Ἰρὶταν οδιιβὰβ 
6111 νδρὰβ δίᾳαθ ραίδιῃ ἀἰϊοι αἰ 5. 
Ηδο, ατιἃ58 ἃ Π585 [ον αἰ 5 οἱ οοοα- 
ΒΙ0Π6Β Π1Δ 915. (8 1 Οαιιβἃ5. ργδ6- 
ἰοΧίϑ5 6558 6Χ ο. 126 1ηἰΐ. ἃρρᾶ- 
ὑϑί, ἀπδθ 5αηΐ, ΘΙ Πατὴ ΟΟΥΟΥ γι μη 
εὐ Ῥούάδραρ ἀοίροιο, ἀθ ααΐθιι5 
βία τη ὁ. 24 54ᾳ4ᾳ. οχρ]ϊοδίιν., 
ὕδαβα νουὰ ᾿ἶο ἐᾷς} Ριιοὶβ γ6ν- 
15 ᾿Ἰπάϊοαία ὁ. 88 οἱ 5464. ἄἀθιηιι 
Ρἰθηΐι5. ἀρουϊθαν, Ομᾶθ. ΤΘΠ ΠῚ 
αἰβροβίθο ἔλαβίνα ἃ θίοη, Ηδ]. ρ. 
881 544. ΛΘρυθμθηάϊιαν, Τὰηὶ αὐ- 
τία εἰπρόφασις ἰπίουάιιηι αι ὁπὶ 
βίο αἰβυϊηοαπηίαν, αὐ 114 οατιβα 
νΘΙᾺ 511, ἴδδο ϑἰπια] δία; Βοὰ ἢἶο, 
αὶ πᾶ θο ΠΟΠλπἃ ῬΘΡΠΪχία οθηβοί 
Ππιρ;. ἀνούϊιβ 6 ἴτ". Ὀ6}}. ἃς μ8ο. 
ΠῚ 22, ῶ, υαὐνυπηα τι αἰ 81} πἶβὶ οδιι- 
581) βρη οαι, οἱ δάϊθοιϊβ νοοὰ- 
"115 ἀο αἶταν, Θ᾽ ΠἸον πρόφα- 
σις οἱ 1149, ΠῚ 14. ΥἹΙ 6 (υνὶ 
ἰζόσαηι ἄληϑ'. δαάϊίιη 651) οἱ 
ἀρυα 108 ΒΟ. ρίον 5 Ἰθρίίιν, ΟἿ᾽ 
Ρἤιρι. δὰ Εὔν. Ηθο. ν. 840. οἱ 
Ἠφ]ὰ, δὰ ΡΙαι. Τίηιο], ο, 30, Υἱ᾽- 

οἰβϑὶπι Γι 1 Π 05 οα 58 ΠῚ οὐ οἈ 58 1 
ἰπίον πὶ ἀθ Ποία οι αἴσθῦθ 
οοηδίαί, ἰἀοιηα τι ἔδοιυ Τπθο. Υ 
ϑῦ οἱ δα ίο εὐπρεπής νεῖ εὖ- 
προφάσιστος Υ1 76. 106. Θυοα 
ἃ ογδίϊοηἶβ. ΘΟΙΏΡ ΟΒ᾽ 10 6ηὶ δ{{]- 
ηθΐ, αι 8 4 Π|0 1111} αταθοὶ αἰ- 
φαπι οἶδα ἐκεῖνον, ὅτι τοῦτο 
ἐποίησε, οἱ απριηϑαπηοά αι ΤΊν- 
ογάϊάο5. ΒουΊ Θν 6 ῬΟίας τὴν ... 
ἀλ. αἰτίαν τοὺς ᾿Δϑηναίους 
ἡγοῦμαι, ὅτι μεγάλοι γιγνόμε- 
νοι... ἠνάγκασαν, ἰἴΐα ρῬοϑὶίο 
ἴῃ ηϊῖνο γί ειαγ 5115 6586 γ6}}}}5 
τὴν. ἜΧΊ.: αἶτ. τοὺς ᾿ϑηναί- 
ους ἡγοῦμαι, μεγάλους γιγνο- 
μένους. . ἀναγκάσαι, ΠΟ 111 
Βϑηΐθηί ἃ ̓ ὁδάθηι θδύ δίᾳαθ τι - 
ἰοναμι τὴν --- ἄλ. αἰτίαν ἡγοῦ- 
μαι (εἶναι) τὸ τοὺς άϑην. μεγ. 
Πρ αρπαΐ ἰαπηθὴ ἤδη ΘΧΡΙΙΟδ(10- 
Π6 ΠῚ δηΡ. Ὁ. 22 βἜπιβ αἰοθηαὶ 
οΧχ ἄποριβ σου ἤΠδίπηι αὖ Κυιιθρ,.. 
βίδίιιθηβ. Οἷς, δά, ΤΥ 18, Αὐπο!- 
ἀπ ἴῃ δά, 2. ἴῃ Πηϊ νι. ἰπ θυ τὰ} 
51π6 ρίοα]ο ἰθοὶ, ἀθὶ οι δα αϊ- 
τ γ6]15, ἀἄοοοθι. (τιοὰ απδῃ- 
ατιδὴι γ ΘΡ1} οδί, θη Ρ 6. ΘΟ]10- 
δι οηθηὶ νοοῖ ϑηναίους λιῖς 
ποι ν᾽ ϑίιν Πουὶ ΡΟ5886. -- Ὅς - 
οἵ, ο. 88 εἰ 118. -- αἵ δ᾽ ἐς τὸ 
φανξ ὸν λεγόμεναι αἰ- 
τίαι. Ἔς ἀϊοοπαὶ ΒΘΠΘΥἾθιι85 λέ- 
γειν 5. εἰπεῖν ἐς τὸ κοινόν ΙῈ' 
58, ἐς τοὺς πολλούς Ν1ΠΠ 48, 5ϊ- 
ὨΔ]Π 15 ἀρὰ Μαι}. αν, 8. δ8 ὁ 
5815. ΘΧΡΙΙοδίαν, ΑΡΡίδπτι5 τ η]θὴ 
οἰἶατι. ῬΑΡΠΟΙΡΊο, 181} πολ δά άϊιο 
πρόφασις ἐς τὸ φανερὸν (γέ- 
γονξ) βουϊρϑῖύ Ρυῃ. ὙΠ 1. Οἔ, 
δάη, 6, ὅ, οὐ Κύιθρ. αν, 8. 48, 4 
δά, ὅ, Ῥαιὶο ροβὺ ἀφ᾽ ὦν ἱπίοι- 



ΕΘ 

ΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΑ, 

94. ᾿Ἐπίδαμνός ἐστι πόλις ἐν δεξιᾷ ἐσπλέοντι Ἐπίδωμνος, 
προσοικοῦσι ὁ αὐτὴν Ταυ- περὶ ἧς τοῦ 

λάντιοι βάρβαροι, Ἰλλυρικὸν ἔϑνος. 
τὸν Ἰόνιον κόλπον᾽ 

(ᾳ 44.) 603 

’ 

κισαν μὲν Κερκυραῖοι. οἰκιστὴς δ᾽ ἐγένετο Φαλίος 
᾿ρατοκλείδου, Κορίνϑιος γένος, τῶν ἀφ᾽ Ἡρα- 

κλέους. 

μἾ 94. 
δέοι 

Ρυθίαυα ρυορίθου 4185, Οἔ 
ΜΈ. αν. 8, ὅ18 Ρ. 1580, εἱ δάῃ. 
12, 2. 

ὕδρ. 234, ἢε Πἰβίουϊα θ6}}1 πίον 
Ερ᾿άἀδηηηϊοβ, ΟοΥμΉΠ105, Οὐτον- 
ΓΆ605 σοϑβίὶ οἵ, θ1οα. 1. ΧΠ ο, 80 

544 
δ. 1. ᾿Ἐπίδαμνος] "ἢ νῦν 

Δυρράχιον καλεῖται, ἡντινὰ 
παραγραμματίξζοντες ΖΙοράκιον. 
(θ τὰ 220) καλοῦσι.“ ὅο]0]. Οἵ. 
απ. 26, ὅ. 81 ἔστι τις πόλις 
᾿Επίδαμνος Ιϑρ᾽ ἐν δίατ, ἸαἸῚατὰ πδν- 
ΤΑΙ ΟπἶβΒ ΗΟ θγοι ΠῚ ΠΟΥ ΘΠ τι5, 
γιά. Επδι. δὰ οῃι. 1]. ΧΙ 710. 
-- ἐν δεξιᾷ. Τιαίίεὶ δα ἀοχ- 
ἰγτᾶι (ἃ ἀοχίνα, ἀδχ γᾶ 51η6 
ΡῬΓΆ6Ρ}.) ἀϊουπί. Οἵ. ΠΠ| 19. 98. ΠῚ 
94, 958]. -- ἐσπλέοντι τὸν 
᾿Ιόνιον κόλπον. Ὅς ἀαῖϊνο 
νά, Μαί. αν, 8. 388 ". Βαιίμη, 
8, 145 δΔάη. 8, ἀδ 1, αιη15 ανοη. 
Δα Τήν. 1 8, ὅ. Εαῦγ. δὰ 1ν. 
ΧΧΙ 38, ὅ, Βιμ][τηα Πἰν. ΧΧΥῚ 
260 βία Απίϊογναᾶ δϑί ἰδ ϑύἃ 
ῬρΡανυίθ 5]1ΠῈΠ} ΤΡ ΈΚΆΤΕΙ 
ἐπ πη δι, ΟἹ 1ΕΌ7; ΤῸ ΤΥ 
10, 0. θεῖϊπάς τ τι πητι8 ᾿φυίάοηι 
ἐς τὸν Ἶ. κ. ΠΔῚῚ ΡΥΔΘΡ ΟΒ ΟΠ 6 πὶ 
ΑἸ}0ὶ ἀδηπεάθδαμ6, αποὰ τηθηἷπ6- 
γἴμηιβ, Τῆπο. δαὶ (οἴ, δὰ 54, 
ΨΠ]| 99 οἱ οα. πι8].}: 1 ΘΓ ΡΟΠΘΓΘ 
τα θ6η., οἰδὶ παροῖ Ῥβθιαοαθπη)οίγ, 
8. 199, αἰιϑὶ ποὴ βιηπ5. Οἷς, Ῥτο- 
60Ρ., αὶ πᾶ 60 Θχβουῖρϑὶι, ΠΡ. 57 
θιηὰ. οἱ ἀτϑων Ρ. 62 801 Η. 
3909. Μείῃ. ἐξ 420. ΡΙαρΚ. 
αα Επυ, ἌΤΗΝ 0Π1. ν, 9609. Ἰόνιος 
κόλπος δϑὺ τηᾶγ8 Ὑπό βον δαΐ 
τούαπη δυύ (οὗ, δέν. Ρ. 128. Α ΘΠ, 

κατὰ δὴ τὸν παλαιὸν νόμον 
μητροπόλεως κατακληϑείς" 

8.2. Φαλίος Αὐυρ. 
Αὐ νι. (οος}. θοοίν», φοοοηΐ. Ρ. 171. 

ἐκ τῆς 

ξυνῴκισαν δὲ καὶ τῶν κυραίων ἐπι- 

Ρα], εἱ Βεῖκ. ἴῃ δᾶ, βίθυ. ψα]ρῸ 

Π 1) Ρᾶγ5. δἶτιβ ᾽πὶ τη θυ! 16 πὶ 5ρ6- 
οἴδη5, 118,96: ποιηθη “δρίας 
ΘΠΪΠῚ ̓ αρυᾶ ΤΠηῖο. ππιβα α8πὶ ΓΘρΡ6- 
τιν, Οἱ, Μαπηονὶ ἄθορι. ΙΧ 1 
Ῥ. 9. εἱ Θά, ἀοὸ ῬΠοΙ. ἰπ νν. 
Ἰόνιον πέλαγος. τες προσοι- 
κοῦσι δ᾽ αὐτὴν Ταυλάν- 
τιον Οὐ ΒΡ. ΡῈ 590 ῬΘΙ πη 
ατᾶρο. δηΐ, Ρ. 111 54. (θἐΐη Βέβρ!. 
ΤΙ65. ἢ. ν.) Μιι}1. Μεοδά. ρΡ. 44, 
δὲ ἀθ δοοιι5,, ΡΓῸ 40 τι51{8 10 ἀἃ- 
ἘΠ 15; ΡΠΒΟΙ͂ ΧΎΠΠ 57: 2580: 
Βυαης τ ϑ; 1539: Ὁ Ὁ ΟἸη 
8η. 1. Μαίι(, 8. 402. Ὁ δάη. 
οϊατη 20, ὅ. 
δ. Ὁ ἀπῴκισαν] »αποι- 

κίαν πέμψαντες ὦκισαν.““50}0], 
Τὰ ἔβοίπηι 6558 ΟἹ. ΧΧΧΎΥΤΙ, 172, 
ΟΣ ἃ. ΟἸγ. ἢ. (βία Εἰιβθν. 
ἀρὰ Βδοὰ! ΒοοΠ. ΠΠ ᾿. 8544. -- 
Φαλίος Ἐρατοκλείδου. Ὅς 
αὐτο! ο Οπιϊ550 νἱα. Μδίῃ. αν. 8. 
214 οχίν. Οἵ, Π θ7.99, ὙΠ], 91. -- 
Κορίνϑιος γένος. Ν᾽α.Κεπορ. 
αν, ᾿ 40, 4, εἰ ἀθ ῬΡΟΧΙμηΪ8 ΠΝ 8, 
41, 9,1. ---κατὰ δὴ τὸν παλ. 
γόμ. Ρτορίοι: ἱπηϊ αι 65 τθοθῃ- 
Του (485 νἱα. ἴῃ δα, τηδὶ, οἱ 
ἀρυᾷ Κυιθρ.) τενά ρῖῸ τόν οοη- 
᾿ἰοὶ ΡΌ558 δάποιαι ΒαΡΡ:. Ρ. 211. 
Οδίθυιπι οἰΐαπη ΡΙ Αι, εἰς δή τινὰ 
τόπον ῬΠδοάοη. 8. 180, υδὶ νἱᾶ. 
Ἠεῖϊπά. οὐ 514}}". δὰ Β.ΩΡ. 6. 7. 
Οὗ, Τπαςο. ΠΠ 104 κατὰ χρησμὸν 
δή τινα. ϑοὰ ἴρβὰ κατὰ δὴ τὸν 
παλαιὸν λόγον Ππαροὶ ΡύοΘΟρ. Ρ. 
120 εἐἐρ 184. ΠΙϊῸ5 τηουὶβ ΘΧΘΗΙ- 
ΡΙπτα ΔΙτουιτη νἱά. ΥἹ 4, 2. --- ἐκ 
τῆς μητροπόλεως κατα- 
κληϑ'είς.,, ἐκ τῆς μητροπό- 

ταύτην ἀπῷ- τῆς ἀρχαίας 
ἱστορίας ἔνια 
λέγεται, στα- 
σιάσασα “καὶ 



δά ΘΟΥΚΥΔΙΔΟῪ ΞΥΓΓΡΑΦῊΣ ΔΑ, κδ΄. 

κουρέας δεῖς Κορινϑίων τινὲς καὶ τοῦ ἄλλου Δωρικοῦ γένους. 
ται. προελϑόντος δὲ τοῦ χρόνου ἐγένετο ἣ τῶν 

᾿Επιδαμνίων πόλις μεγάλη καὶ πολυάνϑρωπος. 
στασιάσαντες δὲ ἐν ἀλλήλοις ἕτη πολλά, ὡς λέ- 

γεται, ἀπὸ πολέμου τινὸς τῶν προσοίκων βαρ- 
βάρων ἐφϑάρησαν, καὶ τῆς δυνάμεως τῆς πολλῆς 
ἐστερήϑησαν. τὰ δὲ τελευταῖα πρὸ τοῦδε τοῦ 
πολέμου ὁ ϑῆμος αὐτῶν ἐξεδίωξε τοὺς ϑυνα- 
τούς" οἱ δὲ ἀπελϑόντες μετὰ τῶν βαδβάρων 
ἐληΐξζοντο τοὺς ἐν τῇ πόλει κατά τε γῆν καὶ 
κατὰ ϑάλασσαν. οἱ δὲ ἐν τῇ πόλει ὄντες ἜἘπι- 
δάμνιοι ἐπειδὴ ἐπιέζοντο, πέμπουσιν. ἐς τὴν Κέρ- 
κυραν πρέσβεις ὡς μητρόπολιν οὖσαν, δεόμε- 
νοι μὴ “σφᾶς περιορᾶν φϑειρομένους, ἀλλὰ τούς 
τε φεύγοντας ξυναλλάξαι σφίσι, καὶ τὸν τῶν 
βαρβάρων πόλεμον καταλῦσαι. ταῦτα δὲ ἱκέται 

ἘΡΒῈ ἡ τῶν ᾿Επιδαμνίων πόλις. Ῥιῖὸ πόλις ἴῃ [10ν15 ἀοίθυϊο- 
εἶθιι5. οὐ ἀρὰ ἱπηϊιαίουθηι ῬυθοορΡ. Ρ. 198 ἰδϑοῖταν δύναμις. Ωυαῦθ 
ἀπ π] 16. ΠΘΏΊΘῊ. Π0]}18. 515} Θοίτπιη] οϑϑθί, δὶ ἀρυὰ ΔΌ 4] Οὐ 65, τ γῆ 
εἰ χώρα, ἰίὰ πόλις ἴῃ (ἈΠ10 115 ΓΟΥ πη} 15. ΟΠ} οοηδίαυοι, ααοα, ἢι ἀρυὰ 
ΒΥΖαμι05 586 06 ἀἰοθηο8 ἡ Κωνσταντίνον, ἡ Φιλίππου, ἡ δρια- 
νοῦ, βῖ.η. 5.6 ἰάθπι ΠΟΠΊΘ οὐϊαμι 1101 οατη νΟΟΔθ1}15 51 Π}}15 βίρηϊ- 
Ποδιίλοπῖβ οο αάϊιαν, ΟἿ, αὰ Χρη. ὕγτν, ΠῚ 8, 18. 

λεος, “τῆς οἷονεὶ ἄνω͵ πόλεως, 8, ὅ. τὰ δὲ τελευταῖα. Οἵ. 
εἰς τὴν Κέρχυραν, ὡς μετα- Μαίηι. αν. 8. 288, τηἴτὰ ὙΠΙ| 88, 
γενεστέραν καὶ ϑυγατέρα.““ ὀ ὀδάῃ. δᾶ ο. 19 οχίτ. εν. δὰ )6- 
ΔΟΥΚ. ες τὸ νἱά. Μιι6}}. Α6-Ἔ πιοβίῃ. ο, Αὐἰϑίοου:. 8. 180. -- 
βίης Ὁ. 9: ἀπελϑόντες. ΤΏ06}}. ἐκ τῆς 

8, 4, πὸ πολέμου... Ἐπιδάμνου πρὸς τοὺς βαρβά- 
ἐφϑάρησαν. 1. 6. Β6ΙΠππὶ ο6- ροῦς, οἰϑὶ ρτὸῸ ἑπανελϑόντες ἃο- 
ΘΆΒΙΟΠΘηῚ 6410 δον ΠῚ οα] ἃγϊτα 158 ΟἿΡ᾽ Ρ0558 ρείαι ΠΘηπθρ. δα ῬΠὰ- 
οἱ ἀθιν πιο : ἴῃ ΕΠ 66. ἴῃ 68 Ιὰν, Ρ. 288 56. ΟΠ ΡΆΡΆΠ5 δα]- 
Κυΐθροβ. [θὲ ρύδοροβ. ἀπό οἵἍ ἄλληι ἴῃ ἀπέλϑῃ. ᾿Ἐπελϑόντες 
Ἠοτηι. ἃ δορῖι, ΕἸ. ν. 05 οἱ βιρια ἰθρθηάιμη οοηϊϊοῖῦ Ηδαβὶιβ [κπ- 
άπ. δὰ 12, ὃ: ἀΠΠΠ}ουὺ 40 00 τι5118 οὐ. Τιιο, Ρ. 60 54., απο παροὺ 
δα ο. 17 {Ππδ8ιυαῖι5. Β᾽τ Πο ἐξ ρτορανὶς αουπανὰς ἴῃ Νον. ἃπη8], 
Ι2, 2. ,, Αὐπο]άτι5. οὐ 4111 ἀπὸ ρ!}]0]. νοὶ ΧΧΧΙΧΙΧ ἔδβο. 1 
πολέμου οὐ στασιάσαντες νο- 
Πππ| οομϊιηοὶ, ϑρα νὶά. Οδηρ. 8. 6, τοὺς... φεύγον- 
ΟΡΒονν. Ρ. 24 8η.. ΚαῦΝα. τας, ΘΧΒ.]165, αἱ ὁ. 20, 118. 
ΒΑΥθαν Πηϊεπι: ρυδοίου Ταῦ -ὀ Π| 88, -- τὸν τῶν βαρβά- 
(105 ροββϑιηί οβ86. ΒιΠΠοπὸ5 εἰ ρῶν πόλεμον πἰ αὐ. Ὁ 61} πὰ τὴ 
Ῥανίῃηϊ. Οὗ, δίναν. 1, ἃ. Π|Ὸ0Ξ Ργυνγῃὶ οἱ β᾽ πη ἀϊοιιπίαν. Οἷς 
τ πῖθὴ 1Π06}}Π}0Ὶ νοὐ ἶββ ΤΠππογἀϊ- ον 82. οἱ Βνοϊίθι, δὰ Χϑι, Ηδ]], 
ἄθιὴ οχ 8. 1 νἱάθιιν οοἸ Πρ ρο856, ΠῚ 2, 22. 



ΤᾺ ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΑ. (1 96.) 6ὅ 

καϑεζόμενοι ἐς τὸ Ἥραιον ἐδέοντο. οἵ δὲ Κερχυ- 
» Χ δ , 2 , 3 ᾿ ραῖοι τὴν ἱχετείαν οὐκ ἐδέξαντο, ἀλλὰ ἀπράχτους 

ἀπέπεμψαν. 
1 20. Τνόντες δὲ οἱ ᾿Ηπιδάμνιοι οὐδεμίαν σφί- Ὁ δὲ Ἧι 

τον υποῦὲ- 

σιν ἀπὸ Κερκύρας τιμωρίαν οὐσαν ἐν ἀπόρῳ χονται τὴν 
οντὸ ϑέσϑαι τὸ παρόν: χαὶ πέμψαντες ἐς τιμωρίαν 

εἶχ 9 μεν 5 ὙΠῸ ἜἘπιδα- 
“Δελφοὺς τὸν ϑεὸν ἐπήροντο, εἰ παραδοῖεν Κοριν- 
ϑίοις τὴν πόλιν ὡς οἰκισταῖς, καὶ τιμωρίαν τινὰ 

πειρῷῶντο ἀπ᾽ αὐτῶν ποιεῖσϑαι. ὁ δ᾽ αὐτοῖς ἀνεῖλε 
2 παραδοῦναι, χαὶ ἡγεμόνας ποιεῖσϑαι. ἐλϑόντες 
δὲ οἵ ᾿Επιδάμνιοι ἐς τὴν Κόρινϑον κατὰ τὸ μαν- 
τεῖον παρέδοσαν τὴν ἀποικίαν, τόν τε οἰκιστὴν 
ἀποδεικνύντες σφῶν ἐκ Κορίνθου ὄντα, καὶ τὸ 
χρηστήριον δηλοῦντες" ἐδέοντό τε μὴ σφᾶς περι- 

5 ορᾶν διαφϑειρομένους, ἀλλ᾽ ἐπαμῦναι. Κορίνϑιοι 
δὲ κατά τε τὸ δίκαιον ὑπεδέξαντο τὴν τιμωρίαν, 
νομίζοντες οὐχ ἧσσον ἑαυτῶν εἶναι τὴν ἀποικίαν 

ἢ Κερκυραίων, ἅμα δὲ καὶ μίσει τῶν Κερκυραίων, 

μνέων μίσει 
τῶν Κερκυ- 

ραίων. 

δε ἐν 
Ῥαπάιπμπι ἀοοοιὶ (τορι, 

Ἥραιον Ατρ. εἐ Ψαϊ., 
Ποοίν, 

40 οχ Αγοδα. ρ. 120, 21 ρτο- 
Αοοοηί. Ρ. 284. 8510 ΠῚ 79. Αὐρ. ΡαΪ]. 

8. 1. καϑεξόμενοι ἐς τὸ 
Ἥραιον. ϑαρρίϊοοθβ δηΐπὶ ἴῃ 
16} 0}15 οὖ ἃυῖ5 πούμτη θϑύ Θ0Π56- 
ἀϊ556. Οὗ. 1120. 156. ΠΙ 28. Τ0. 
τῦ, οχ αὔαἰθιι5 [0 οἷ5. β᾽ πιὰ} ΘΠ 51- 
ἀομιὰὶ γουθ 5 αὐᾶθοο5. ΡΙΘΡ Πα 16 
ς τι, ἐπί τι ,» πρός τι δἀϊπηρονα 
ΡΡαγοι. (Οἵ. ΜΆΤΙ. δύ. 8. 518 ἃ; 
588 οἰΐαπη ἃ. 1206, 11. [)6ὲ ἴρ80 
ΠΟ ἰορ]ο νἱά. 1. ὁ. δὰ 54. οἱ 
Ῥα]πιοι, ατναθο. δηΐ, Ὁ. 9608. ΜΕ], 
ἂδ ὕοτονν. Βθρ. Ρ. ὅ δάη, 7. 

ὕαρ. 2. 8. 1. τιμωρίαν] 
βοήϑειαν, αἱ ρᾷυι]ο, Ροϑι Ἰΐθναηι 
εἰ δ. 8. ο. 88. ὅ8. 69 ἃ]. -- ἐν 
ἀπόρῳ εἴχοντο ϑέσϑαι 
τὸ παρόν. διῃθϊροναπί, 
απαοποάο οΟὨΠΡΟΠπ ον οπί 8. 
ἢ 68 οἰ ΘΒ ἃ ἢ ὁ ὁ ΟἿ Ρ ΟΠ ΘΙ 6 16 ΠῚ 
ΡΥ ἃ 656} 8 ΠῚ, Νά ἐν ἀπόρῳ 
5. ἐν ἀπορίᾳ (Ποτοά. ΙΝ 151) 
ἔχεσϑαι ἴοι οϑί ὅ1α 116 ἀπορίᾳ 
ἔχεσθαι, 5ἶνε ἐν ἀπόρῳ εἶναι, 
ατια 8 Του μὰ β᾽ τα τον ἀίᾳαθ μὰ θο 

Τπυογάϊαϊς ΝΟ], 1. Ἐα, 11. 

οαπὶ ἰπΠ πἰτνο ἱπποία ἰθοϊίαν ΠῚ 
22, οἷ δἅη. ο. 16. [ρ5]5 γ θῚ5 
ἐν ἀπόρῳ ἔχεσϑαι οὗδπι ὈΪο 
455. Γκιο]. Ὀδηίδο, τἰδὶ σαί. ΟΝ 
ΘίΘΡἢ. ΤΙ65: ἴῃ ἔχω ρ. 2629 6. 
ὑθο, οἱ ἤδη. ΤΌΡΒ6|1. ΠῚ Ῥ. 200. 
Θέσϑαι τὸ παρόν ναϊεπίὶ ατοὰ 
ααἀο5, ΘΟ ΡοποΥο (πον. θά. 
1Π 29, 82), οὐ αἴ ἢ ἃ Υ Ὁ, ΘΠ ΠΠτον 
Ργόθορ. γαπά. ΤΡ. 102 ἐν ἀπόρῳ 
εἶχον ϑέσϑαι τὸ παρόν (οἱ ὈΪ5 ἴπ- 
{Θ᾽ } ο5ῖτο ἢ ἀἰᾳτθ οὐαϊηθ ν θυ ΟΥἸ1Ὶ 
γααίαίο). Ἐπίαπι δὶ ϑέσϑ'αν ποι 
ἁααῖίο δὺ 5 σηϊΠοαῦ ὁ Ὁ ἢ Ὁ ΟΤ 616, 
ΟΥ181.0 80.---εἰὐπαραδοῖεν. 
γιά. Μαᾶν. ὅγηι, αν. 8. 180 ἃ οἱ 
8. 134 ἃ. Κτιορ, ὃ. ὅ4, 7 δάῃ. 1, 

8. 2. παρέδοσαν. 0]. 
ΤΧΧΧΥ 4 δῦ ΧΧΧΎΙῚ 1 ἃ. ΟἸ"ν». 
480. σφῶν. Ῥτο αδίϊδιϊονδ 
ἑαυτῶν. Νά. Δἅη. ΠῚ 20, 2 οἱ 
6 Πι. 1. Κπιθρ.. 

8.3. κατα τε... 
καί. ΟΓν, ΥἹ 88 εὐ 56, 

υ 

ἅμα δὲ 
: τ ρλ᾿ μέσοι 



00 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ Α, κε΄. 

Ω Ψ » ’ ΡΩ “ Ε 

ὅτι αὐτῶν παρημέλουν ὄντὲς ἀποιχοι 
Ἐτ' ’ ’ 

ταῖς κοιναῖς διδόντες γέρα τὰ ἐν πανηγύρεσι ̓
» ᾿ 

νομιζόμενα, οὔτε Κορινθίῳ 

ψαί. 1Π 81 ᾿ά θη δίψα 1, οὐ Ὅ]οη, 
πἀϑαυραύυδαιο Ἡραϊον. 
ΘΠ ΟΒΟΪ Π0} Ῥοίθβί, 

παρημέλουν. ΔαρΊ θη." 
ΒΡ ΘΟΙΌΠα νβάάονα οοπαίαν ΒΘ ΚΙ. 
ἴῃ ργδοῖ, δα, τη. Ρ. 4. Αἱ ἀρὰ 
ΧΘΠΟΡΠΟμΐΘ ΠῚ (6 (ὐἹα. ΒίανΖ. 
1,6χ.) Ἰερίπι: παρημέληκα οἰαρυα 
Αδβομυ]. Επν. Ρ]αῖ, Αὐϊβίοί. ἃ]. 
(ΥἹἱά. ΟΘίθρ]ι. ΤΠο5.) παρημέλημαι. 
Οὗ, ἐξαμελεῖν ἴῃ Ἰοχίοὶβ οἱ 54.; 
οὐϊατη δάη. δα Π| 1. θ 6.06 τ 
Ἠδγοᾶ. ΠΙ 49. -- ὄντες ἄποι- 
κοι. Οἷ, ΜΘ]. θ)ον. 1 ρ. 118, 
Ἠρυτη. Απίϊαα. αν. δ, 86, 7. 

8. 4. οὔτε γάρ ---.ὄ Ὀδ πθοθβ- 
βἰτπαϊηθ, ααὰθ ἃρια ὐᾶθοο5 ᾿ηΐον 
ΘΟΙΟΠἰ 85 οἵ τηδίο 65 Ῥαία5 ἰηίου- 
οοαοθαί, οἱ πἰγαυαπιαιιο οἵ ἢ 115. αὖ- 
4π6 1πῦ]0ὰ5 οἵ. ἤδγπι, Απίϊαι, αν. 
18 5 4ᾳ. ϑομοθῆι. Απίϊαιι. ἴὰγ. 
Ῥ00]. Ρ. 418 54. οἱ 4105 Πὶ ἰδιι- 
ἀαπί. Δα ραν οἰρὶα αίθμι, 4186 
βϑαιαπηίαν, οχρ!ϊοιηα παρημέ- 
λουν πτιθηίθ ἰθὺ ροίοϑί ὑ8ρ6- 
ἰαπάσπμη. Οἱ, Με. «ἃ Ποπι. 
Ἡγπηη. ἴῃ ΑΡΟ]]. ν. 1517 ρ. 28 οἱ 
αν. 8. δδ06 δά. 1. Αμπδοοϊ αι Ποη 
ἐἈ Π͵6 6556 ἀοίοηδιῃης Κυὰθρ, 
Θίπά, Ὠἰσύ, ΠΡ. 216 εἱ τρυο 
Ὠυδοδί. Ρ. 22 54. -- ἐν παν 
γύρεσι ταῖς κοιναῖς »»ἕν 
Ὀλυμπίοις, Νιεμέοις καὶ τοῖς 
τοιούτοις ἀγῶσιν. ΚΕ ΒΘΠ0], ΟΟΟΙ1ον 
[οὐίαββθ ὑθοίϊβ ΒΟ] πἰὰ ἩΔΊΟΥΣ 
Ῥαιταθ οὐσῃ οοἰοηΐαᾷ ΘΟΠΊΠΊΙΪἃ 
ναϊὺ 6556; τηϊτ θα ΐ ομΐπι 60]10- 

εἶδα Ἰεραίοβ (ϑεωρούς) οὑπὶ 58- 
ΟΥΠΟΙΪ5. ἴῃ ΠΊΔΪΟΛ 5. ρδίνϊα5. ἴῃ 
ἀ165 αοβάδπι [Θβίοβ, ΟἿ, Ἠοῦπι. 
Ἀπίΐαα. αν. ὃ. 714, 4. -- γέρα 
τὰ γομιξόμενα) »τὰς τιμὰς 
καὶ προεδρίας.“ ὅ6Π0]. ΙΔοιίιι5 
ΡΓΟΡίον νοῦ α ιοάον ΧΙ 80 
τοὺς δὲ Κερκυραίους μισοῦντες 
διὰ τὸ μόνους τῶν ἀποίχων 
μὴ πέμπειν τὰ κατειϑισμένα 
ἵερεῖα τῇ μητροπόλει Ὠ}1ι ΘΥ ἃ 
Ῥυταν 6556, ἈΠΕ γδοί 5. ΟἹ ἶὰ θᾶ, 

ΗΔ]. ΠῚ τὸ. 
Ἐχ ἙἭ ρμαίῳ ὙΠ 29 ποιηϊηδίϊν! ΔΟΘΘΗ ΙΒ οο- 

" » 

οὔτε γὰρ 4 

3 ᾿ ΄, 
ἀνδρὶ προκαταρχο- 

Απρ. Να]60 εἰ ΒΕΚΙς. 

αὰδ6 ΠΟΠΟΥΪΒ δ 58 ΤΠ ΘΊΓΟΡΟΪ 65- 
βϑηΐί Ρνβθβίδη ἃ ἀϊθῦθβ ἔδϑιϊβ, 
προεδρίαν, ἵερεῖα, ἃ]. -- ἧ ΟἿ. 
δάη. 18, 1. --- οὔτε Κοριν- 
ἅ ἕῳ αἰ νδρὶ ,προκαταρχό- 
μενον τῶν ἱερῶν. Ηδοο ο"- 
ΒΟΗΡΊΟΥἃ οἱ νὰ }}15 τ] 0615 Ἔχ ραπαία 
βαηΐ. ΒΟΠΟἸϊαϑίοβ Ἰῃ ον ρυίαίιν 
διδόντες τὰς καταρχάς, 48 νὰ- 
τἰοπ6 κατάρχεσϑαν τῶν ἱερῶν 
0 αἰοϊίαν, αποα οϑύ ἀπ βρίοανὶ 
ΒΆοΥδ, αἀοηάθ ΟἸΠΠΪΠῸ 1 ΠΊ1η0 - 
Ιᾶγτθ 5. Ἰηδοίατε ποβίϊδη. 
Οἵ. Μομκ. δὰ Ευγ. Αἰο. ν. 14. 
Νοβ ἰριθαῦ ἤᾶθο ΟἸΪπι β'ο σοηνθι- 
ιἰὐηυβ: ποῖ ἴῃ πϑατῃ γὶτὶ Οο- 
γἰ μά 11] βΒαοτὰ διβρίοδηΐο8 
5611 Ὁ ΥΪΤηἃ 5 ν᾽ Ο  ] ]ὴ ἃ 5. ̓ΠῚΤΠΟ - 
Ιὰηΐ65.. θιδηι ΘΧΡΙ ΟΔ ΟΠ ΘΠῚ 
ΒΟΠοοηδηη0 Δπΐ, ἴαν. ΡῈ0], αν, 
Ῥ. 421 ρυοραίδηι (6 Π 16 ν ἰᾷ60 γ- 
1ϊοῖῖ, ααἴἰὰ νἰβοοῦη αἰβυ  θ{10 
Ἰηΐον ΠΟΠΪη65 ΠΘΓοΟΪοἶβ ΕἸ 6 ΠῚ 
{ΘΠ ΡΥ 15. ἴἀοία, αἱ βϑυῖ5 οχία 
αἴ15. οὐ] αία βἰηΐ, ἴρβϑ ἀαίνοβ Κο- 
ρενάίῳ ἀνδρί ΟΧ ΒῈΡΘΥ ΟΣ ΡῈ5 
διδόντες γέρα τὰ νομιξόμενα 
ὁθηβοὶ ρόπονο. Αὐ' ὙΠπογ 465 
οἱ Κορένϑιον ἄνδρα εἰνίίαι! 6ο- 
ΥἸ ΠΓΠ] ΟΠ ΟΡ ΟΠ οί, ΠΟΟ ΠΟΙΊΘἢ 
ἴπ ΒαρουϊοῦΘ ΠΠΘΠΊΡΡῸ, ἘΠῚ 58 η6 
ρα ὁδί, δαάονο, βίη, ἴά 
«ιοὰ (106}}. Ῥαίαί, κοιναῖς πανη- 
γύρεσι βουνὰ ΟΟΥΟΥ ΔΘΟΡΠ ὈΓῸ- 
Ῥεῖ Ομ λυ 6556 ψο]]οί, ἴῃ ἃ]- 
ἴο 0 Θηπποῖϊαίο ἰδίᾳ πα Β18}1Ὸ 

«υ!ἀἀδπη αἀϊίοουθ ἄθθοραιῦ: ,μᾶπι 
οὔτε ἐν κοιναῖς πανηγύρεσι 
διδόντες (Κορινϑέοι ) οὔτε Κο- 
ρινϑίέῳ ἀνδρὶ (διδόντες) ὁχ ἀὰ- 
νοῦ 50 ΘΟΙΙΟΟαν] ΠΟ ΡΟΒβιιηί, ΝῸΒ 
ΘΧΡΙΙοα ομοη. πθαπ ΡΘΓ νὶ- 
ταὶ Οονἰπύπῖαηι ἔα οἰ θη [68 
ΒΔ ΘΥΟΤ πὶ π᾿ πτὴ βῖνο, απιᾶ8 
γυῖα διιπὺ ϑι ΡΠ δ ἢ, ἢ Θα ἃ 6 Ὁ ΘΠ 
ἀϊνίη δὴ ϑϑιβρίοαῦ δὴ} 



ΕΣ Ρ Ε ἘΔ 
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Ἷ 

ΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΑ, (1.95. γ! 

» » [χ᾿ “ὕ] 

ἱξνοι τῶν ἱερῶν, ὥσπερ αἵ ἀλλαι ἀποικίαι, περι- 
φρονοῦντες δὲ αὐτούς, καὶ χρημάτων “δυνάμει 
ὄντες κατ᾽ ἐκεῖνον τὸν χρόνον ὅμοια τοῖς λλή- 
νῶν πλουσιωτάτοις καὶ τῇ ἐς πόλεμον παρασκευῇ 

-» ἱ ΄ , 

δυνατώτεροι, ναυτικῷ δὲ καὶ πολυ προέχειν ἔστιν 
[χ ’ Α ᾿ 

οτε ἐπαιρόμενοι, καὶ κατα 
Ἀ -» ᾽ 

τὴν τῶν Φαιάκῶν 

προενοίκησιν τῆς Κερκύρας κλέος ἐχόντων τὰ 
περὶ τὰς ναῦς. 

τικόν, καὶ ἤσαν οὐκ ἀδύνατοι" 

ῃ καὶ μᾶλλον ἐξηρτύοντο τὸ ναυ- 
τριήρεις γὰρ εἴκοσι 

Ω 

καὶ ἑκατὸν ὑπῆρχον αὐτοῖς, ὅτε ἤρχοντο πολεμεῖν. 

νῖνο ΟοΥἰ πίμῖο ορούδηίδ 85ἃ- 
ΟΥΪ5 ΠΌΠΟ γΘΥΔΠῚ ΟΧΙΒ.Ϊ ΠΥ ΘΙΊΙΙ5, 
ἀπὰπὶ ΑΡΡίαπιβ Οἷν. 1110 5ίτη}}}- 
ἴεν ἀθ ὁδυνὰ ϑθυίου! ΒΟΥ ΒΘΡΙ᾿ 
αὐτῇ προκαταρχύόμενον (αὶ 
ΒΒ εἶσιν: νοὶ αὐ {Πὰ ἀποε 
εἱ αὐαβρίοο, τ 585; 51Π}}}Π|π|8 
ΨΘΙΌΪ 1ΠΠπ|85 οοπβίγιοιίο Ὑππο. 1 
25 πδᾷιο ἰπ 58ουὶβ δοῖΐπη- 
αἰ ἀποε εὐ ἀπιβρίοε Οονίη- 
1Π1ὸ οἶνα πἰοραπίατ 2), δὶ ἀ6- 
τἰνὰβ. ᾿πβίγ τη θητὶ νἀ θυοίαν ἀρπᾶ 
Βουρίοσθπη Αἰϊοσση ἀθ Πουηΐη 6 
ἀἸοὶ ροββθ. )6 απὸ ἀππππὶ πη [0 
ἀπθιίθίαν, (ΟΘ Ποὺ} ἀπθιίαίῖο ἔον- 
ἰᾶ558 ἴἰὰ βοϊνθηάα οβί, υἱὐ Κυπο- 
ΒΟΥ ΠῚ 56ου τ αἰσαπηι5 οχία σαὶ 
Ῥυϊτηἰε1ὰ5 Οονὶπίμϊο ἰῴ6ο νἱάθυὶ 
Αἰ γαΐα5. 6556, πὶ Θἃ5 4115 οοτη- 
Βαγογοί. --- ὥσπερ αἷ ἄλλαι 
ἀποικίαι. Ὅς 5. οἵ, ΜΏΒΙΙ. 
ον. 1 ρ. 115 54ᾳᾳ. ἤργπι. Απί. αν, 
ἃ.86. ἢδνν. περιφρονοῦντες 
δὲ αὐτου΄ς -- νἱὰ. Μαιιῃ. αν, 8. 
8:18 άπ. 2, Ἀθὶ ποο ἀἸοθπαϊ β᾽Θη15 
τὐδουπίιίαιλουῖθιιβ ὑπερφρονοῦν- 
τες,καταφρονοῦντες, ὑπερορῶν- 
τες. -- χρημάτων δυνάμει. 
2,0 ιχὶ οὐδ Ἠογοαοί, ὙΠ 9.“ 
ΚΆΠΕῸ6. Οἵ, ἰηἴτα ο. 82, ὁθυ- 
θιι5 τοϊαίαίαν ΟἸα55. -- ὄντες 
-, Ὁ πλουσιωτάτοις. Τ’ τ 6: 
ὄντες πλούσιοι (αι ααοα ΟἸα55. 
τηᾶν α]:, 6Σ ῬΡΟΧΙΤΗΙ5 δυνατοὶ) 
ὁμοίως τοῖς Ελλήνων πλουσιω- 
τάτοις. Οἵ. Μαιί, αν. 8. 290 
οχίν, ἌΝ 65561. αὐ Ὀῖοά. ΧΠῚ ν᾿. 
542. Ἠδοτοαοί. ΠΠ 57 οἱ ἃ]. ἴῃ δά. 
τηδὶ, Οτῖσο [Ὀυτηθίαθ οοσποβοὶ 

ΡῬοίεβί ἐχ 1129. Οδίθνιιμη Κυαπιο- 
856. χρόνον, ὅμ οια. -. πλουσιω- 
τάτοις, καὶ τῇ ἀϊδύπραϊ ψΪ,. 
5οα δὰπὶ τοίθ! !ε ΟἸα585. Ὅμοιοι 
Ιοοὶ ἰυββδὶὶ Τἠηνοοᾶ, ὁμοίως 
ΘΙΔΏΙ ἴῃ ὁ6η5. ΡΥ] Ὅ1α55. --. 
προέχειν... ἐπαιρύμενοι. 
ΑΠΟῚ οαπὶ ᾿ηΠ πη νο Υἱχ ᾿πηοίταν. 
δὰ οἴ. ΜδΈΠ. 6τ. 8. ὅ84 ἢ; οἱ Ἃ6 
ἔστιν ὅτε Βαιίπι. αν. ὃ. 150 δάη. 
91. -- κατὰ τὴν τῶν Φαιά- 
κῶν προενοίκησιν τῆς 
Κερπύρας. 6 δοΟπΙμποίϊοπο 
σϑηϊεῖν οὐ πῇ αἷν ΘΥΒΟΓ τη 6χ Θοά θη 
ΠοΙΗΪπ6 Ῥοπαοδπίϊιπι νἱἃ. ὙΠ 84 
(ᾳοὰ ΘΧθμρ] πὶ 511η1ΠΠ1πη11Π1}, 
{πτὴ ΠῚ 49, ΙΝ 85. Μαίῃ. ἅτ. 8. 
880 8άη. 1 οἱ 8. Βαυϊίῃ, ὅ. 182, 
1, Τρ. δᾶ ϑορῖι.. Αἱ. ν. 809. 
Δαπιρὶ ὅτ, ἃ. 428 απ. 1. Ουοὰ 
δηίθοραϊς καΐζ, ναϊοῦὺ δὐϊ8 Π|. 
ῬΠδθδθΘ5 ΘΟΓαΠ (18 ΡΘΕ 18 Δ ΡΕ15 
πᾶν} 15 οχ Ποιηοῦὶ Θάγββθᾶ ναὶ ι1- 
ΤΌΠΕ5 πογουπηί. Εο5 ἴῃ ΟΟΡΟΥΤἃ 
Πα τᾶ 556. 4ππτη γϑίθ 65 ΟΠ 65 (6 Χ 
ααἰθα5 οἵ, τηαχίπηθ ὅθ Π01. ΑΡΟ]]. 
ἘἩΠοά, ΤΥ 891 ει988) ἀοοσοηΐ, ἐππη 
6Χ τϑοθητουῖθαβ. οοποθάππι Κ᾽ 055. 
Ερἰϑύ. τηγίμο}. ΠΙΡ. 178 δ Υ οο οῖκ. 
ἄδορυ. Ποπι. 8. 86 εἰ 064. Νερδῃηΐ 
ΔΠῚ, ΘΙ ΘΙοκον ἴῃ Μα5. ἈΠ θη. ἃ. 
1825 ἴα5.. 2. οἱ δ βίθιτα. ἴῃ 
Ῥαυ!. Ἔγπυκλ. παιδὶ. ἢν. νος πἾΠ}} 
ἀδοονηῖν ΝΊιΖβο ἢ. δα ἤομι, ΟαΥ85. 
ὙἹ ἴπἴ6. ὙΠαογάϊα 65, αὐὰ ἴρ86 
Ὧἀθ πᾶὸ ΟὈΓΟΥΡΆΘΟΓΌΠΙ ΟΡΙΠΙΟΠΘ 
56 ῃβουν, πο ἀροῦῖί. Οὗ, 5680]. 
Οδύθυιμι ρου ποὶ πο οἰϊατῃ ΑἸοϊποὶ 
οαϊτπ5 ἀραα 1ΠΠ05 ΠῚ τ0.---τρι η - 

τὰς 
ὃ 



παρὰ τῶν Κο- 
ρινϑίων οὖν 
ὠφελίας ἐς 
τὴν ̓ Ἐπίδα- 
μνον πεὲμ- 
φϑείσης οἵ 
Κερχνραῖοι 
τὴν πόλινπο- 
λιορκοῦσι. 

08 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ Α, κς΄. 

20. Πάντων οὖν τούτων ἐγκλήματα ἔχοντες 1 
οἱ Κορίνϑιοι ἐ ἕπεμπον ἐς τὴν Ἐ πίδαμνον ἄσμενοι 
τὴν ὠφελίαν, οἰχήτορά τὲ τὸν βουλόμενον ἰέναι 
κελεύοντες καὶ ᾿“μπρακιωτῶν καὶ Δευκαδίων καὶ 
ἑαυτῶν φρουρούς. ἐπορεύϑησαν δὲ πεξῇ ἐς 4πολ- 
λωνίαν, Κορινϑίων οὐσαν ἀποικίαν, δέει τῶν 
Κερκυραίων, μὴ χωλύωνται ὑπ᾽ αὐτῶν κατὰ 
ϑάλασσαν περαιούμενοι. Κερκυραῖοι δὲ ἐπειδὴ 
ἤσϑοντο τοὺς τε οἰκήτορας καὶ φρουροὺς ἥκοντας 
ἐς τὴν ᾿Επίδαμνον, τήν τὲ ἀποικίαν Κορινϑίοις 
δεδομένην, ἐχαλέπαινον" καὶ πλεύσαντες εὐϑὺς 
πέντε καὶ εἴκοσι ναυσί, καὶ ὕστερον ἕτέρῳ στόλῳ, 

τούς τὲ φεύγοντας ἐκέλευον χατ᾽ ἐπήρειαν ϑέχεσϑαι 

αὐτούς, (ἦλϑον γὰρ ἐς τὴν Κέρκυραν οἱ τῶν Ἐπι- 
δαμνίων φυγάδες, τάφους τε ἀποδεικνύντες καὶ 
ξυγγένειαν ἣν προϊσχόμενοι ἐδέοντο σφᾶς κατά- 

ἀρ. 206. ὃ. 8. 
(Ἰα55., αἄυἱὰ 00 δὶ. ποι δίνης, 

ρξεις... ἑκατόν. Ἐχ Π5 φαδηΐα 
1ὰη0 ἔγθαπθηςα Ἰποοϊαγιπ τνδο- 
οἶαα ἔπουῖέ, ΟΠ Πρ. ΝΊ6}). ΗἸδύ, ἀπΐ, 
ΠΡ. 88 54. 

ἧ ᾿ 
ὰρ. 206. 8. 1. ἔπεμπον. 
ΠΡ Υ [δοίη νυ γα Π}] δαηαϊ οἱ 
τηϊτίθηαἱ παπιὰ γᾶνο 1δὶ ΙΘρῖύιν, αὶ 
ΔΟΡῚ ΘΧΒΡΘΟί6Β. Ὧ ἀνή- 
γοντο 48, 1, ἀπέστελλον ΝΗ 
20. ὙΠΙ 84, ἀπέπεμπον ΥΙ] 
9. 1.6, ἐχλόμιξε ο) 1114. οἱ 
ἤδὶὰ «δἀ Ριὶαΐϊ, Τίπηο]. ρ. 484. 
ϑΆΘΡΘ 5ῖ0 νϑυύθαμη πλεῖν, ἴῃ ατι0 
τα παν Ἰο . 10 Π6ηῚ Ῥαι απ ἔδοίδ 
γοβρίοὶ οχἰβιϊπιθβ. Οἱ, ἔπλεον 
29, 1. 40,1, κατέπλεον 51, 4 Αἱ. 
) 8 ΠΕ. παι γοΥ ἰ5 ΟΠ 5δης Τ 9,5 

ρουρούς Κυιιδρ. ΠΟῚ τδοίο 
ΟΧ πεμπον ν᾽ άθίαν Ροηάοιθν 6. 

8. ἢ, ᾿πολλωνίαν. ἴ)ὲ πᾶς 
ἀγα Ὁ Δοὶ οβιῖ0 ΠΟὴ ΡΤΟΟΘΙΪ 511 
Ρύδοίον Ἡονοῦ, ΓΧ 92 54ᾳ. οἱ Αἰϊοβ 
νοίονο5 νά. ριυπ). Απὶ, αν, δ. 86, 
ὃ. 1 ϑαὶς, αναθο, βορί. ΤΡ. 8508 544. 
ον». ἀδορυ. ΠῚ ῥ. 849. Α Τῇ|ι- 
ογάϊάς (ον πον αμη, ἃ οντηηὺ 

ν- 

ἀποδεικνύντες. δαϊ, ἐπιδεικν., αποά γϑοορὶς 
ἃ ἀδη οἢ 5 8068. 

εὐ Ῥαυβ. Οου ον οἱ Οονον- 
ΤΆΘΟΥΙΏ ΟΟἸοηϊα ἀἰϊοϊίαν, Οἱ, 
ΜΈΕΙΙ. 6 Οονο. τερ. Ρ. 18. Τὰπι 
ὯΘ περαιούμενοι νἱὰ, Μαί}, 
α΄. ὃ. ὅδ5 δἄῃ. ὃ Ρν. 1258. ΝΣ 
Αὐ πο 6 ἢ 565 ΔραΙ ΠΠοδ ἢ 65 
ΡΟ ΕΓ 6 ΝΕρ. ὙἸπειῃ. 6 οἵ 
ψιγρ. Ἄθη, ΙΧ 286, ἰΐοηι ἰηΐτα 1 
62. Ῥγορυὶθ ραν οὶρῖο νὶπὰ Θ0η- 
ΑἸ ΟΠΆ]6 πὶ Βα Ἰοἰο μά πῇ 6556 ἃΡ- 
Ρᾶγοὶ ὁχ ΓΙΟΥ͂, 8, 

8. 8. ἑτέρῳ στόλῳ. Νανίθιι5 
15, ἰὰ αποὰ εχ 8. 4 οΟἸΠοέαν. 
ἈΠον Ὀϊοά. ΧἪῊ 80 οἰΐατῃ ἴῃ 4}}15 
Ῥϑα]ατα ῖο ἃ Το, ἀἰ55 ΘΠ 165. ---- 
κατ᾽ ἐπήρειαν. ῬεΥ οοπία- 
τ ΘΙ τὴ αυϊάδτη ἰηίογρυ δίδει, 
γνΘΥθΙῚ 5 οΘοηἐατη 10 515, Πι 1} ἃ- 
οἷον, ϑυ τ] ἃ Υἱο] Θὴ {ϊἃ 
ανδπονί. δα Αὐἱδύῖα, Τιορί. 8. 11.., 
Ρον ονίνεοοίαιί 6 ἢ] ΟἸΠῚ 
ΘΟῊΝ ὑπ} οἰ ἰἃ ἴὰ} οὐδ τῃ μά η6:6. ΑἹ 
(6116 ἀραιὰ Αἰοοβ. ἐπήρειαν 
ΒΘΙΊΡΘΙ 6558. 1 ἃ 111 ἃ πὴ ἢ τηλδί. 
ΟΥ Κυμορ, --- τάφους τε ἀπο- 

δεικνύντες τηδϊουπηὶ ἴῃ Οοι- 
οΥτἃ ΠῚ ἃ ΟΥ̓ 1ΠῚ, 



νὰ ἐ 

4 καὶ τοὺς οἰκήτορας ἀποπέμπειν. 

φι 

ΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΙ͂ΚΑ. (1 26. 217. 69 

γειν,) τούς τε φρουρούς. οὗς Κορίνϑιοι ἔπεμψαν, 
οἱ δὲ ᾿Ἐπιδάμ-- 

νιοὶ οὐδὲν αὐτῶν ὑπήκουσαν. ἀλλὰ στρατεύουσιν 
ἐπ᾿ αὐτοὺς οἱ Γ Κερκυραῖοι τεσσαράκοντα ναυσὶ μετὰ 

τῶν φυγάδων ὡς κατάξοντες. καὶ τοὺς Ἰλλυριοὺς 

προσλαβόντες. προσκαϑεζόμενοι δὲ τὴν πόλιν προ- 
εἶπον ᾿Επιδαμνίων τὲ τὸν βουλόμενον καὶ τοὺς 
ξένους ἀπαϑεῖς ἀπιέναι" εἰ δὲ μή, ὡς “πολεμίοις 
χρήσεσϑαι. ὡς δ᾽ οὐκ ἐπείϑοντο, οὗ μὲν Κερκυ- 
θαῖοι (ἔστι δὲ ἰσϑμὸς τὸ χωρίον) ἐπολιόρκουν 
τὴν πόλιν. 

ἃ. ὡς δὲ οἵ Ἦ. οἱ ἴῃ Η. 
ὡς τοορρὶ! Ριά, Αἱ ΤΗυογαϊά65. αἰϊοοπαὶ 

ΒΘπιι5. ΘΟΠΟΪΒΙΠῚ οἱ ΤΠ] αἰππηὶ ἃηηδί. Οἵ. Π 79. 98. Τ᾽ 128 εἰ 
ΟἸοογοπίβ ἱπάϊοίαπι Οναῦ, 71. Ηθιτηδηηὶ δὰ Επν. Οὐ, 682. οἱ ἵπ Βοῃπεῖ- 
ἄονν, ΡΠ]. 12». 868 ΦΟμΙΘοὔΡἃ5 οὐδὲν αὐτῶν ὑπήκουσαν, ἀλλὰ 
στρατεύουσιν ἐπ᾽ αὐτούς" οἵ δὲ Κερκυραῖοι... προσλαβόντες 
προσκαϑεζόμενοι τὴν πόλιν νε] ἰά6ο ΠΕΠιῸ ῬΡΟΡΑΡΙι, ατΐᾷ ὈΥΪΟΓΘΒ 
ἘΡΙἀδηληΐο5 ΟΟΥΟΥ "ἃ οἷ5. θ6}]Π πὶ ἰπ 1556. ΠῸἢ δϑί νυ βίη} ]6. ΟἿ, {Π|ν, 
ΞΜ}. Ῥ. 42 534ᾳ. Επίδγη διιἀδοί ον ἰδηίαι Κυπθρ. ἀδπημδη5 οἰλλὰ.. 
αὐτούς ἰταηβροβίίο δέ. --- ἅμα ρτο ἀλλά παρεν Ἰερὶ νοἱαἱε Μεΐπθκο 
ἌΠηΔ8]. ΡΠ110]. νοὶ. ΠΧ ΧΧΥΊΠΠΧΧΧΥῚΠ ἔαβο. 6. 

8. ὅ. προςφκαϑ'. δὲ τὴν πόλιν. τῇ πόλει ποπηᾺ}}} ΠΠ0}] ἀοίθνῖο- 
γ65. Οἵ. δάη. --- γρήσασϑαι ᾿ἰὈγϊ τ55. ΡΆ6Π6 ΟΠΊΠ65, απ04 [οτγίαββα 
ΘΧΟιΒΑΥ ροίεδί. Οὗ. Με}. αἰ. 8. 601 ρ. 1181 5ᾳ. Ψα!ρὸ χρήσεσϑαι. 
απο ΒΕΚΚ. ἴῃ θα, βίθυ, δὲ 411} γον οοδνθυπηΐ, ποο Πρσαγὶ ροίθβέ Ἰία τηθ- 
"15 αἸνουβ ΠῚ ΥἹΠῚ ἱπηρθνδη οἱ βἰρηϊῆοδῃ ᾿πᾶτὴ προεῖπον δρυᾶ 

8, 4. 
δία Β6ο, οὔ, ἀλλά. 

οἵ δὲ Ἐπιδάμνιοι. Η, Βορ. 

ἀπιέναι εἰ ἃριιᾷ χρήσ. παρεῖ. αἀϊδεϊηραϊ!. ,,ΟΥ, Ηδγοάοι, 1 115,“ 
ΚΕΌΒΟ. 

8, 4. οὐδέν. 8:16 γυγβαβ 6. 8. ὅ. προσκαϑ'εξόμενοι 
29. Οἷ, Βυίίμι. αΥ. 8. 181, 8. δὲ τὴν πόλιν. ΟΥ, ᾶη. 1 24. 

Επι. Ηδθο. 928 (935) οἱ 1,αἱ. 45- Μίδιιῃ. ὃ. 420. ὅ οἱ 440, 8, ΘΠ 
5᾽ ΘΓ 6 Ὁ 6 Τὴ. ῬΊβειπραϊταν ΔΡ τῶν τἄλλα ὑπήκουον 189,. 2. 

θεϊπᾶς αὐτῶν Κυιιορ. πϑαίγιιπι 
6558. να], ααοα Ρηοθαί Ἠθφυθβί. 
ῬΓΟΡΙΘΥ ὁ. 29. -- - ἧἠλλὰ στρα- 
τεύουσιν. Οἱ, Ηδνι. 46 Ῥατγί. 
ΠΡ. 835. ᾿4λλά 5εα ροιῖι5 εχ- 
ΡΙοαὶ Ηογθβὲ ,,Ζιν Κύμης ρ. 6 
56., ῬΘΥ δροβίοροβδίη ααδηάδτχη 
1. 5 πι. Ρ. 42 5ᾳ4ᾳ. ΑἸδουϊαίθ 
ΒΘΓΙΠΟῊΪΒ οὐ ΒΤ ]ΠΠ6 δία αθ {116 
ἀεἴεπαϊ! ἴῃ δάῃ, εἰ Ῥύδοί. Ρ. 29, 
οἴΐδηη (855. --- τεσσαράκοντα 
ναυσέ ᾿ραρπαί δηρΡ. Αὐ νἱά. 
ΠῚν. ρ. 45 5ᾳ. Ῥδαι]ο ροβὶ ἀβ 1|- 
[γγ}15 οἵ, δάπ, δὰ 24,4, 

ονβίβοπο, τῷ πολιορκεῖν 
Ρᾶι]Ὸ Ροϑβύ εἴ ὁ. 6΄. --- ἔστι δὲ 
ἰσϑμὸὰς τὸ χωρίον. ,,Τὴν 
εὐκολίαν τῆς πολιορκίας αἰτιο- 
λογεῖ.“ ΤΟΥΧ.ο Οἱ. ΝΙΠ 28. 
Παρεμβολήν ποὺ οπαποϊδίιηι 
νοοδί ΤΊΡου. π᾿. σχημ. ΝΠΠ ρ. 
511. ϑαρρίιβ ᾿ἰ8 οπαποίαία γάρ 
ὁοπεϊπθηιϊα ἀπ ρ οπαηίαν, Οἵ. 88 π. 
81, 2. βίῃ οδύ Ὀυγγηϑο 
ῬΘπίπβαϊαθ, οχ 4πᾶ πγθθῖὴ {ΠΠ|Ὸ 
5181 ΠΟΠΊΘΩ ἰπγθηἶβ86 ἀοοοί 
Βίσαθο Ρ. 516. 



ὑ ήος. Ὅς ὯΑΝ δὰ οεξονς 

τῷ ΘΟΥΚΥΔΙΔΟῪ ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ Α, κζ΄. 

Κορίνϑιοι δὲ 21: Κορίνϑιοι δ΄, ὡς αὐτοῖς ἐκ τῆς Ἐπιδά- 1 

ΕΝ ἜΣ ὠνοῦυ ἦλϑον ἄγγελοι, ὅτι ; πολιορκοῦνται, παρεσχευ- 
λον τὲ παρα- ζξοντο στρατιάν, καὶ ἅμα ἀποικίαν ἐς τὴν Ἐπί- 

ἐφ ΑΩ ϑαμνον ἐκήρυσσον, ἐπὶ τῇ ἴσῃ καὶ ὁμοίᾳ τὸν 
κηρύσσουσιν. βουλόμενον ἐέναι" εἰ δέ τις τὸ παραυτίκα μὲν 

μὴ ἐϑέλοι ξυμπλεῖν, μετέχειν δὲ βούλεται τῆς 
ἀποικίας, πεντήκοντα δραχμὰς καταϑέντα Κοριν- 
Δίας μένειν. ἦσαν δὲ καὶ οἵ πλέοντες πολλοὶ καὶ 
οἵ τἀργύριον καταβάλλοντες. ἐδεήϑησαν δὲ καὶ 
τῶν Μεγαρέων ναυσὶ σφᾶς ξυμπροπέμψειν, εἰ 
ἄρα κωλύοιντο ὑπὸ Κερκυραίων πλεῖν. οἵ δὲ 
παρεσκευάζοντο αὐτοῖς ὀχτὼ ναυσὶ ξυμπλεῖν. καὶ 
ἸΠΠαλῆς Κεφαλλήνων τέσσαρσιν. καὶ ᾿Επιδαυρίων 
ἐδεήθησαν. οἱ παρέσχον πέντε, Ἑρμιονῆς δὲ μίαν 
καὶ Τροιξήνιοι δύο, Λευκάδιοι δὲ δέκα καὶ ᾽4μ- 
πραχιῶται ὀχτώ. Θηβαίους δὲ χρήματα ἤτησαν 

ἼῸ05 δὰ Χρη. Απδρ. 19, 27. --- 
δραχμὰς καταϑέντα Κο- 
ρινϑίας. 6 παπ}ῖβ ΟΟΥ ΙΕ 115 

λρ. 27. 8.1. ἐπὶ τῇ ἴσῃ 
καὶ ὁμοίᾳ. ΟΥ 1 146 δια- 
λύεσϑαι περὶ τῶν ἐγκλημάτων 
ἐπὶ ἴσῃ καὶ ὁμοίᾳ, Υ 1ὅ ἐπὶ 
τῇ ἴσῃ καταλύεσθαι Σ αλ 19 
ἐπὶ τοῖς ἴσοις καὶ ὁμοίοις δί- 
κας διδόντας. Δαὰ, Τίρῆηθρ. δὰ 
ῬΗΔΙ. ἜΡΙΒί. 103, ν»»ὶ, 9. ΤΡ; 
Ῥᾶγα]. αν. 1 ρῥ. 61 οὐ δάῃ. ΒΠΡΡἃ 
118. Βομο!αϑίθβ βίπημ! παῖ τοῖς 
᾿Επιδαμνίοις, Δ Δομβιηαίῃ. Δπ- 
Ὅ6": (τ. .Ρ. 27 ἀ6 βϑηίθηίϊἃ 
ἀἰδραυίδηβ ἀλλήλοις (καὶ τοῖς 
᾿ΕἘπιδαμνίοις). Επίατη ΟΟΥ  π 115 
ἴῃ Ῥαίτὶα γϑπηδηΘη 015. ἀθα τα] 6 
ἴτι5. 1Π16}}15] ρ0556. ΟὉ νϑῦρα 84, 1 
ἀΥθἰναίαν ΒΙοοιί, Ἐκ 115 5ὰ}- 
Ῥ᾽ ΠΡ Ή 1ΠῚ ἀλλήλοις ΘΘίΘυ 5. οχ- 
ΘΠ Ρ}Ϊ8 Τηᾶχῖηθ ΘΟΠΒΘΗ Δ ΠΘΙΙΠῚ 
οδύ. ΒΙΟΟΠΙ ΠΟΙ ἀϊαητη. οονίθ τοὶϊ- 
οἰ θη ἀπ 6556 ἀοοοὺ Οδπηρ. Ρ. 36 
ῬΓΟΡΔἢ5 ΡΥΪΠ.ιπ]. Το Πι ἀπ 6 ΠῚ 
ἴ06. ΘΠιποϊ έτη ΡΟΡ ΘΡρ}χθρθϑὶῃ 
γον} 5 ἀποικίαν ἐπ  ΌαταΣ οδ΄ 
δαἀϊροίμ πη, --- εὖ. ἐδ ἐ- 
λοι, μετέχειν δὲ βούλε- 
ται. 6 ποὺ ππίπίο νᾶ. 

Μδι. αν, 8, 524 δὔη. 1, ΚΙοίζ. 
δ Ῥεν. ρ. 490. Βαδιμη], Οδοϑί, 
Ὧἀὸ πιο, τ, Ῥ. 204. 200, οἱ 

νἱὰ, ἈΝ δοῖβα. Απίϊαα. αν, ΠΡ. 
δῦ 54ᾳ. Βοροκῇῃ,. θθοοθῃ, οἷν, 
Ατμθη. 1 Ρ. 26 οἱ πδοβί. πιρθίρο- 
Ιορ. ρ. 98 54. Ηϊο αἰΐίθυο Ιοθὸ 
608, 4υἱ οἰϊπλ Αϑοϊηθίϊοὶβ δϑααϊ- 
Ῥᾶγδπαὶ ἐπἰββθηΐ, ροβίθα ἀθίθυϊο- 
65 δίατο ἴδ πὶ δηΐθ ΘΙ] τὰ ῬοΙορ. 
ΑὙἰοῖβ ἀοατα} 65 [αοίο5. 6556 πα ϑί 
ἄοοονο, ΟἿ, ἰπηθη οἰϊδηλ ΜΟΠΊηι- 
56η, Ηϊβί, νοὶ πυη. Βοτι. τ. 61. 
Κατατιϑέναι οἱ Ρδμ|Ὸ Ροβύ κα- 
ταβάλλειν εβι ἐκτίνειν. 

8. 2. ἐδεήϑησαν δέ -- 
ΘΙρα ῬΟΡΆΠ, α05 πᾶνθ5. δὰ 
ῬΘοσηΪὰ5. ΤΟσδγηΐ, ρῬγδθίο Ρὰ- 
ἰθῆ865 δας ΤὈσάονο οἰν ἰαίππι Ρ6- 
ΟΡ Ομ ἢ βου ΘΟΠ ΘΗ 
(οἴ. δυτη. Απέϊαι. αν. 8. 84 οἱ 
ἰηΐρα 51, 2), δὰϊ ᾿ρβοόγιμ Οουίη- 
{Π]ΟΥ ΠῚ δὐϑηΐ οο]οηϊ, αποὰ ἄδ 
Ῥα]θηβίθιιβ ἀποατθ, ῬΥ86. ΟδΙθυ 5 
ΟΘρΡ ΔΙ !Θ μα θι5. ΒΘ] οσαπὶ αταθοο- 
ΓΤ 500115 (οἵ, Ἡογοά. ΤΧ 98), 
Βιδρίοαταν δου! Π οομποιι. ΟοἸοη. 
αν. ΠῚ ν. 393. 1)6 ἱπηηϊῖνο ἔ- 
ταν] ξυμπροπέμψειν οἵ, ΜΆΜΠΙ. 
αν, ὃ. ὅ00, ΥἹ. Μαάν. ϑ'γηϊ, 8. 



τ ἊΝ 
- 
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ΤᾺ ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΑ. (1 27. 38.) {1 

χαὶ Φλιασίους, ᾿Ηλείους δὲ ναῦς τε κενὰς καὶ 
χρήματα. αὐτῶν δὲ Κορινθίων νῆες παρεσκευά- 
ἕοντο τριάκοντα καὶ τρισχίλιοι ὁπλῖται. 

28. Ἐπειδὴ δὲ ἐπύϑοντο οἱ Κερκυραῖοι τὴν παι: ΤΈΡΕΝ 
παρασχευήν, ἐλϑόντες ἐς Κόρινϑον μετὰ Δακε- τοῖς Κυρινϑε- 
δαιμονίων καὶ Σικυωνίων πρέσβεων. οὺς παρ- 59:8 λόγους 
Σ τ ΕΙΣ : 9 β ὙΠ ΙΣ 9 ᾿ ἐς προσφέρουσι 
ἕλαβον, ἐχέλευον Κορινθίους τοὺς ἐν Επιδαάμνῳ περὶ ξυμβά- 

σεως. φρουρούς τὲ καὶ οἰχήτορας ἀπάγειν, ὡς οὐ μετὸν 
αὐτοῖς ᾿ΕἘπιδάμνου. εἰ δέ τι ἀντιποιοῦνται, δίκας 
ἤϑελον δοῦναι ἐν Πελοποννήσῳ παρὰ πόλεσιν, 
αἷς ἂν ἀμφότεροι ξυμβῶσιν" ὁποτέρων δ᾽ τ 
δικασϑῃ εἰναι τὴν ἀποικίαν, τούτους κρατεῖν. 
ἤϑελον δὲ καὶ τῷ ἐν Ζελφοῖς μαντείῳ) ἐπιτρέψαι. 
πόλεμον δὲ οὐκ εἴων ποιεῖν: εἰ δὲ μή, καὶ αὐτοὶ 
ἀναγχασϑήσεσϑαι ἔφασαν, ἐκείνων βιαζομένων, 
φίλους ποιεῖσϑαι οὖς οὐ βούλονται, ἑτέρους τῶν 

111 δάπ, 8. ἀοοανίη ϑ'γηί. οὗ 
{Π6 πηοοα5 ἃπα ἐθη565 8. 27, Οἵ, 
1129 οἰδάπ.ιν 115,.--Ἠ λεέους. 
ΟἿ 8ἃ0 Πἷὶβ ρβουηῃΐδιη, αὐ ἃ ΤΗ6- 
θᾶ ΠΙΒ τη θα του  μθῖβ, οὐ γνδοιιὰβ 
ΠᾶΥ65 ΡοΟβίμ! αν δου ηΐ, τη ππ5. ἃρρᾶ- 
γί, ΡΥ ΘΒΘΡ ΠῚ 4 ππὶ Πᾶγ 65. Θ0Π1- 
Ρἰθδηΐξ ο. 46 οἱ ἃ]. 

ὅδρ. 28. 8. 1. ὡς οὐ μετ- 
ὄν. ΟΥὍ, Μαίῖ. αν. 8. 564 εὐ 568 
Ὁ, Βαίίηι. 8. 140 ΕΙΠΕ 7 οἰδάῃ. 10:2. 

8. ὃ). εἰ δέ τι ἀντιποὶ- 
οὔνται (τῆς ᾿Ἐπιδαμνου), 
ΒΘ. 0 κατα, διαὶ Ρατιία 
(Εριἀδτηπιμ) δα 56 νἱπάϊοϑ- 
γΘηΐ, Οὐπῃϊππρὶ οὐ πος νϑυθ τη 
(ΑΥ 122) οὐ μεταποιεῖσϑαι (1 
140, ΤΠ 61) οὰπὶ σοηϊῖνο ἀοοθπὶ 
Βαυίίῃ. αν. 8. 182, 10 Εὶ εὐ Κύτιθο, 
8. 47, 14, αἴτιοι 46 τέ νἱά. ἰθ1ά. 
δάη, ὅ ---δέκας.... δοῦναι. 
ἱπαϊοὶο οοπίθοπαογθ, σὑθῖὴ 
ἀϊβοορίδη δὴ ἂὸ αἰϊπαϊὶ- 
οὀαπάδηη ρου  ἐ6γ 6. Οὗ, ὁ. 
8. 140, 2. 144 Δ]. οἱ Μι6}}. Τὸν. 
ΤΡ. 188. Θυοὰ δπίοπι ἤϑ'ελον 
51η8 μέν ΒΟΡΙΡ πὶ οϑί, ἱπαϊοϊιη 
6βὲ βουϊρίονθπη Πΐὸ πομπάιιη) ἀπᾶ- 
ΡῬΠονδ πὶ γο] αἷ556, πιὰ 8 5 τίν 
ἴῃ ἤϑελον δέ. {π Π 86, 1. 2. 

01, 2. ὃ. --παρὰ πόλεσιν, 
αἷς ἂν ἀμφότεροι ξυωβῶ- 
σιν. 1. ε παρ᾽ αἷς ἂν (δίκας 
δοῦναι) ἀμφ. ξυμβ. Υἱά. δά ο. 
1 οχίν. Ταϊθβ ὑὐῦὲ5 ἔκκλητοι 
αἸϊσαπίαν. Ια. ἈΥ ΔοΠ5η. Απεῖφα, 
αν. ΠῚ Ῥ. 148 ει" θ᾽ τὸ οἵ ὟΝ 79 
οχίν. --πρατεῖν. γι ρου Δ ΠΪΠ10 
ΟὈγΘΥβδυΐ Ρραίαι ἔλεγον. Οαν ποῃ 
βαρουῖι5 ἡϑελονὴ --- ἐπιτρέ- 
ψαι, τ πη ἀθο θυ θη δι ροὺ- 
Τὴ ΤΕ ΙΓ δ. ΟἿΣ ἿὟ 51:84: ΨῈ 18, 
οἱ ἀδ οοπιτηϊψίθηαϊ γῦρο Ναο- 
8615}. [μΑ1, 5071}, ργαθοθρί, 8.110, 
8. Β65 ΠΟΠΊΪη6 ἐπιτροπή βιρηϊ- 
Ποαίαν Υ᾽ 41. Ααα, Ῥαα!. ἴῃ ὁ 0 πὶ - 
ΡῬτοτ 550 Ἔγκυλκλ. παιδ. 

8, 8. πόλεμον δὲ οὐκ εἴων 
ποιεῖν, θ6ΠΠαπι γότο ὁχοῖὶ- 
[76 605 νοίαθαηπί. Οἵ, Μδίῃ. 
αν. 8. 608, 1 οἵ ΑΥτι, 8. ΟἹ 72. 
Τα 46 εἰ δὲ μή νἱὰ. Μαίηι, αν, 
Ὡ.Ο7 . ὃ: Βα 8..151. ΤΥὕ: 
Οὗ 1191,2. ἢ ὅ, ὅ. ΤΙ, 2. -- 
ἔφασαν Κυπορ,. πἀποὶβ [υαϑίνα ἴῃ- 
οἴπισιι γιά. (Ἰ55. - ἑτέρους 

τῶν νῦν ὄντων μᾶλλον, 
4Α1|105 ρμοίϊιιβ, αἀπᾶτπὰ «αἱ 
ἔπη οϑ5θη, 6 ροηῖί, νἱά. 
Μαμη, αν. 8. 866 4, Βυίίῃ, 8, 



“στόλος καὶ 
ἧσσα Κοριν- 

ΠΩ ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦῊΣ Α, κϑ'. 

νῦν ὄντων μᾶλλον. ὠφελίας ἕνεκα. οἵ δὲ Κορίν- « 
ϑιοι ἀπεκρίναντο αὐτοῖς, ἣν τάς τε ναῦς καὶ 
τοὺς βαρβάρους ἀπὸ ᾿Βπιδάμνου ἀπαγάγωσι, βου- 
λευσεσϑαι" πρότερον δ᾽ οὐ καλῶς ἔχειν τοὺς 
μὲν πολιορκεῖσϑαι, αὐτοὺς δὲ δικάξεσϑαι. Κερ- ὃ 
κυραῖοι δὲ ἀντέλεγον, ἣν καὶ ἐκεῖνοι τοὺς ἐν 
Ἐπιϑάμνῳ ἀπαγάγωσι, ποιήσειν ταῦτα. ἕτοιμοι 
δὲ εἶναι καὶ ὥστε ἀμφοτέρους μένειν κατὰ χώραν, 
σπονδὰς δὲ ποιήσασϑαι, ἕως ἂν ἡ δίκη γένηται. 

29. Κορίνϑιοι δὲ οὐδὲν τούτων ὑπήκουον, 1 

«ἂρ. 28. 8. 4. ἀπαγάγωσι. ῬΙονΐαᾳιια. οοαὰ. 1885. οἱ Β6κΚ. 
ἀπάγωσι. ΝΟ) 15. ΔἸύθυιπι οὐ 8. ὅ γι ΠΘ Πα τιη) ψ δι} εϑύ, Οὐ, ΟἸα 55. 

8, δ, ὥστε οτχ Ατ. (ἢν. θδπ, Ὁ. Οἵ, δἅμη. 

132 δάῃ. 34, “Ἑτέρους 6556 ΑἸΠ6- 
ΠΙΘη565 6Χ 115, απᾶ6 ρΡοβίοα ἴδοία 
5πηΐ, ρραγοί, Ατηΐοοβ, αἰ ἔππὸ 
οβϑοπί, ΠΙγυῖοβ (26, 4) οἱ θχβϊεβ 
ἘΡ᾿ἀατηηϊον μη γΟΟΔΙῚ Ατη. οἱ 
(106}}. δαποίατγιιηί, Ῥγδθίθυ. [105 
οὐδ θαυ αν] Οὐγογιδα νἱοῖηὶ ἴη- 
Ποῖ ροβδαηΐ, νυἱὰ, 47, 8, 5] 
ἀγαθοὶ ὁ} 31, 2. θ586 ποὴ απθαηί. 
Ατίδτηθι ΠΙ.τΙοΟ5. οἱ Ὄχβα]ο5. Ερὶ- 
ἀλη οσυα ἰάθο 6556 ποὴ ναϊί 
δαρ. Ρ. 28, «υἷα Π1}}}} Οὐγον- 
ΓΆΘΟΒ. ΠΡ αϊνοΥί, “ΟΠ πι5 50- 
οἰθίαίθ οαπὶ ΑἸΠ ΘΠ ΘΠ 5115 [δοία 
ΠΟΥ ΠῚ ἈΠ  ΟἸ Ἰ8 ἢ του πουθηΐ, Αἰ- 

απὸ οὗ νῦν φέλοι ἴοντία5βε Ῥε]ο- 
ῬΟΠΠΘΒΙΪ Γοθάθυαι ἰᾷθο ἈΡΡΘ]αυὶ 
ΡῬοββϑαηί, 48, οἰβὶ Οονογγδοὶ ὅο- 
ΥἸ 115. Οὐἷο οὐαηΐ, (6 ΠΟῸΠ 
ΒΕ ]αία. οὐαῦ. ΘΟΠΊΤΉ 8 ΟΥΤΘΊ ἶ5 
ΠΊΘΟΥΣ 8, 5664 αὐδοαδπ) ἢδοθββὶ- 
(πο 115. οπὶ ΠοΥΐθιι5 γοβία δαί: 
ἀσδνο Τιδορ ΔΘ η 0} οὐ 5᾽ου Οἱ 
605 ΟοΥϊπί πη οογηϊίαιϊ ϑαηί. 
Οδίθυιηι θη Ἰ Εν 05 ΟδιηΡ. οχ μᾶλ- 
λον πιᾶναῖ Ροηάονο, ἢοο μᾶλλον 
δαΐθπι (101 150}, ἄθ Ἰος. αυ]]ιιδά. 
Τῆς, Ρ. 4 οὔ ὠφελ. ἕνεκα 
σΟΠ ΠΡ .6η5. ἱπ θυ ρυοίδίαν ἡ οὐἷτ 5 
Δ ΧΊ}}} δ Ἰ5 ἃ απ ἃ πὶ ο᾽ 6. {ἰ πὶ ΠῚ 
οορσηδίϊοπο δἀδποίοθ: βοῇ 

πᾶθο βϑηίθηνία αἰλ ἢ... δᾷ- 
ἀποίοβ ΟΠ] γροίθ η0η Ροιαῖι. 

ΒΑ; αὐτοὺς δὲ δικά- 
ξεσϑαι. αὐτοί «αι (τογτδοὶ 

βαηΐ, ααἱ 8. 3 δέκας δοῦναι 56 
ψ 6116 ἀἰχϑυιπί, αὶ οοτίθ πὶ οἱ ὅο- 
τ 11] ἀΠ8, ΠΟΙ Οὐ Π11} 5011, ἀ6 
ααϊθιτι5 σφᾶς Ἰθαθγοίαν, 

ὃ. ὅ, ἕτοιμοι. τς ποιήσα- 
σϑαι. Νυϊραία 51] σου 8 ηἃ 6δΐ, ξ- 
τοιμος ἰιὶς ἄδθοι οβϑὲ Ῥανδίιυβ δά 
οοποράθη δά, ΟΡ 564 αἰ 0 5118, 
αἱ ΙΘοἹ Ὑ1Π 9 δἀποίανὶι (ΟἸ 56}, 1. 
ἃ,, αθ 1} Ῥγδθίου ΒοΘΙΙη:. ΒΘα.Ϊ αν 
εἴδη (1455. ΠΙΙὸ ὥστε «υἱάδπι 
ἀἀάϊταση π0ὴ οϑὺ; 568 πος, αποά ἃ 
ῬΘΒΒΙΠη15 ΠΠ0}}15 αἰϑοϑύ, Βῖο ροϑί δά- 
Ἰθοῦ νὰ Π|, αὐ βᾶθΡ 8 ῬΟατσοΝ απ88- 
ἀαπι(οἴ, δάπ. 149,7. 90,8. 119 ἃ].), 
Ῥοίοβί νἀ θυὶ τϑάαπᾶδγο, Κύπρον 
αὐἰάοη δικαάξεσϑαι νυ ΝΣ 
τδροίὶ; 564 Ἰοὺ ΠΟ} 15 οὖ σϑυηοίϊτι5 
οἱ τᾷ οὐσ ΡΟ Ἰατιἃ 5ΒῈΡ ΡΟΥΘ Θηι- 
οἰδίϊομθ οουαϊπποίαγη ν᾽ ἀθίιν, πὶ 
Ὠ0η ΘΟ 6. βοϊαη δυαϊαίαν; 
Ῥυδθίθυθα ἱρ5ῖβ. βϑηΐθῃίίαθ οδιιδὰ 
ἀἰβριοοι ΟἸαββθηὶο. ΝῸ5 οἹΐπι δέ 
Ῥοϑβί σπονδάς Ῥοβίψαση πηο18. ἴῃ- 
ΟἸαβίμηιιβ. Εχραποίο 60, απο ἃ 
Β0Π0]. ἀρηοβοὶ Π0ὴ νἱάδίιν, 56}- 
ἰοὐϊὰ δος οϑί, ρᾶταίοϑβ 6 ΓῸ 
οὐϊδῖὴ 5656 6556 ἴδο οοπᾶϊ]- 
τἰοπο οοαπ5 δον, αὐ 510 
αἰτία ἸοΟΟ Ἰηᾶηθᾶπί. 6 
γν. σπονδὰς ποιήσασϑαι ὥστε 
νᾶ. ΠΙ τ οἱ δι}. ατ. 8. 479 ἃ; 
κατὰ χώραν αἱ ΤΠ 68, ΠῚ 22 δ]. 

ὕδρ. 29, 8.1. ὑπήκουον. 1)6 
᾿πη ρου, οἵ, Μαάν. ὅπηι. δ. 118, --- 
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ἀλλ᾽ ἐπειδὴ πλήρεις αὐτοῖς ἦσαν αἴ νῆες; χαὶ οἵ 
ξύμμαχοι παρῆσαν, προπέμψαντες κήρυκα πρό- 

τερον πόλεμον προεροῦντα Κερχυραίοις, ἄραντες 
ἑβδομήκοντα ναυσὶ καὶ πέντε δισχιλίοις τε ὁπλί- 
ταις ἔπλεον ἐπὶ τὴν ᾿Επίδαμνον Κερκυραίοις ἐν- 
αντία πολεμήσοντες. ἐστρατήγει δὲ τῶν μὲν νεῶν 
᾿᾿ριστεὺς ὁ Πελλίχου καὶ Καλλικράτης ὁ Καλλίου 
χαὶ “Τιμάνωρ ὁ Τιμάνϑους, τοῦ δὲ πεζοῦ Ἄρχέ- 
τιμός τε ὁ Εὐρυτίμου καὶ ᾿Ισαρχίδας ὁ Ἰσάρχου. 
ἐπειδὴ δὲ ἐγένοντο ἐν ᾿Αχτίῳ τῆς ᾿Ανακτορίας γῆς: 
οὐ τὸ ἱερὸν τοῦ ᾿ἀπόλλωνός ἐστιν, 
ματι τοῦ ᾿“μπρακικοῦ κόλπου, 

ἐπὶ τῷ στο- 

οἵ Κερκυραῖοι 
κήρυκά τε προέπεμψαν αὐτοῖς ἐν ἀκατίῳ ἀπε- 
ροῦντα μὴ πλεῖν ἐπὶ σφᾶς, καὶ τὰς ,«Ῥαῦς ἅμα 
ἐπλήρουν 

ΟΡ. 29. 8. 8. 

προπέμψαντες “59 πρότε- 

ρον. Οἵ. άπ. 28,8. --ἑβδομή- 
κονταναυσὶ καὶ πέντε. 8:- 
Τλ ἢ ΠΟΥ ΠΕΠΊΘΡ ΔΙ θῈ5 5ΘΡαΡα 5. οἱ 
καζροϑι ΠιϑΊ ΟΥ̓ ΘΠῚ Πα ΠΊΘΥτπη Δ 110 
ἑβδομήκοντα ἡμέραι καὶ δύοτν 
99, τριάχοντα ναυσὶ καὶ τρισί δ 
84, τεσσαράκοντα ναυσὶ καὶ τέσ- 
σαρσι]ὶ 114. Οἵ, Κυιιθρ. οἱ Εγαηκ. 
αα Ποπι. ΡΏ]]. ΠῚ 8. 28 εἱ 8ᾶ. 1 
87,0. Ἐτιβία καὶ πέντε ὁπ. 
θιοά. ΧΠ 81, εὐ νυ] σάγοηη οὐαϊ- 
ΠΘΠῚ] βουνανὶΐ ΠΌΧΟρ. ΠΠ ᾿. 448 
Ἧγ 412. Ῥιὸ δισχιλίοις ὁπλίταις 
ο. 21 τρισχίλιοι, 5ε8α παρεσκευ- 
ἄξοντο. Ἐπ ουανὶβ δυΠΊδἔμΠΓδ 6 
ΠΉ1}1165 πιο 40 Ρ[αγο8 Π1040 Ῥδιοῖο- 
γ65 ΘΟ 61 Δ ἾΠΠῚ ΠΕΠΊΘΓΟ {8 }}5- 
ΡῬογίαίοβ 6556 ΘΧΘΠΡ} 18 ΤΠ ποΥα]- 
ἀοῖ5 ἀοιηοηβίγαι ΒΟΘΟΚΙΠΙ. Οεοοη. 
εἶν. ΑΙΠθη. 1 Ρ. 878, -- ἐναν- 
τία πολεμεῖν υἱ ΤΠ δ8 βοη- 
δεῖν ἐναντία Θηβαίοις. (Οἵ, ααν. 
ΝΠ 34, 6.1 θὅ, 2. 
δ 8. ἐστρατήγει. θὲ βἴηρι- 

Ιατὶ οἵ, Μδίῃ, αν. 8. 304. Βατίη,. 
8. 129, ὅ. 

8, 8. ἐγένοντο ἐν Δκτέῳ. 
γενέσϑαι οὐπι ργᾶθρο5, ἐν, ἐπί, 

ξεύυξαντές τε τὰς παλαιὰς ὥστε πλω- 

πλωίμους. ΒΕΚΚ. πλοΐμ. Οἶ 54. ο. 7. 

πρῦς οἱ ἀδῦ, δίηπο κατά οἱ δοοιι5, 
᾿πποίιι Δ] 5αθρο δέ νου ασὶ, ροὺ- 
ν ΟΠ ΘΕ Ρ.. ΟἹ. Ὅσ. 9.0} 19. Ὁ ΜΠ 
102, 2. ΤΡ, 8 41. θὲ Αοἴο ρσόυηοη - 
τοτῖο οὐ ᾶσνροὸ Απϑοίουϊο, 8] ρἰδοοῖ, 
οἵ. Τμρακ. τνᾶθο, βερίθηίν, ΕΝ ρ. 
90 564. Βιιγδὶ. ατάαθο. 1 ρ. 114. 

ἀπεροῦντα ἡ πλεῖν. 
6 μή νἱὰ. Μαί. αν. 8.554. ἄπ. 
4, 1. Βυίμῃ. 8. 148 αάη, 9. -- 
ἐευξαατές τε τὰς παλαιάς. 
Ζεῦξαι Ποχορδίον Ἀ]ιοῖ. ΠῚ Ρ. 
ϑΔδ τεχνικὸν ὄνομα. ΗθΡΙΠΟΘ ὉΠ 65 
ΠῚ ρ. 408 ναυπηγικόν νοῦρᾶϊ, 
ΟἿ, ῬΟΙ]. 1 126. ατοθουῖτβ ΟΡ, 
«ἃ Ηογπιορ', Ρ.1128 νο]. ΠΡ. ἢ 
οα. Ἄγ 412. (4υὶ ἀοίθυῖιιβ ἘΧρ θαι 
Ῥ. 1111) 516 ἱπέθρρυθίδίαν : »»τὸ 
ξεύξαντες τὰς παλαιὰς ναῦς 
ἀντὶ τοῦ ξυγώματα κἈρατύναντες 
(ϑοΠο]. ΤΠ, ξυγώματα αὐταῖς 
ἐνθέντες) κεῖται. ξυγώματα δὲ 
καλοῦνται τὰ ξύλα τὰ ἀπὸ τοῦ 
τοίχου τῆς νεὼς πρὸς τὸν ἕτε- 
ρον διατείνοντα τοῖχον᾽ -- ἢ 
ξυγώματα τὰ ξύλα τὰ ἐμβαλλο- 
μενα ταὶς σανίσιν, ὥστε συξεῦ- 
ξαι τὰς σανίδας τὰς διῃρημένας 
ἔστιν ὅτε.“ Πὶ5 ἀποιουνδειτι5 

δίων. Ἐπι- 
δάμνου ἐ ἐκ- 
πολιόρκησις. 



14 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟῪ ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ Δ, 1:: 

μους εἶναι. καὶ τὰς ἄλλας ἐπισκευάσαντες. ὡς 4 

δὲ ὁ κήρυξ τε ἀγήγγειλεν οὐδὲν εἰρηναῖον παρὰ 
τῶν Κορινϑίων, καὶ αἵ νῆες αὐτοῖς, ἐπεπλήρωντο 

οὖσαι ὀγδοήκοντα, (τεσσαρόκοντα γὰρ ᾿πίδαμνον 
ἐπολιόρκουν, ) ἀνταναγόμενοι καὶ παραταξάμενοι 
ἐναυμάχησαν: καὶ ἐνίκησαν οἵ Κερκυραῖοι παρὰ 
πολύ, καὶ ναῦς πεντεχαίδεχα διέφϑειραν τῶν 
Κορινϑίων. τῇ δὲ αὐτῇ ἡμέρᾳ αὐτοῖς ξυνέβη καὶ ὅ 
τοὺς τὴν Ἐ πίδαμνον πολιορκοῦντας παραστήσα- 
σϑαι ὁμολογίᾳ, ὥστε τοὺς μὲν ἐπήλυδας, ἀποδό- 
σϑαι, Κορινϑίους δὲ δήσαντας ἔχειν, ἕως ἂν ἄλλο 

τι δόξῃ. 
οἵ Κερκυ- 80 

ραῖοι χοόνον Ξ 
ἢετὰ δὲ τὴν ναυμαχίαν οἱ Κερκυραῖοι τρο- 1 

8.4. κήρυξ. Ῥα]. εἐ ΒεοΙῖκ, κῆρυξ 5οουπάυμι ρνυθοθρίθμι Ρυὶ- 
βοίδηϊ ὙΠ 8, 48. ργορδαίιηι ἃ Ὀϊηα. Θ᾽ Ποῦ ἀθ δοοθηιι Παΐπ8. νΟΟ. 
ἀαθιταίαν Π| 32, 6 ἃ]. ΟἷἉ, Βαίίῃ. αν. τπᾶχ. 1. 110. οἱ 120}. Ῥᾶγδὶ. αν, 
Ῥ. 411. 

ἀνταναγόμενοι. ῬνδαΒΘΠ 5 ραν οϊρίπηι, απο ἴῃ Ομ θ115. θυ 
ΕΠ 015. πι55. Ἰθθῖσαν, Κυιθρ. άθο. Ῥευίαι ἀθἔθμαϊ ρο558, ααυϊὰ ἢᾶθο Δί] 0 
α] τὰ παράταξιν ἀδαῖθ δά ἴρβᾶπι ῬθρΠπᾶμ. ΡΘΕ πιιονῖς. Οἱ, ὁ. 52, 
᾿ἀνταναγαγόμενοι ταπιθὴ Πΐο οὐ ἴῃ δἰ} Π101ι5 Ἰοοἷβ Ἰθρὶ να] ΟἸα55. 

ρΡανοπᾶθηι, πὸ απ θυθυνρῖο 
δα Ηοτ. λυ. 1, 14,60, αιθπὶ ἀ0η1- 
Ῥᾶγδί (06}]. ὁοη απ η5 ξεῦξαι οἱ 
ὑποζῶσαι. για. 14. οἱ οἵ, θη 
Ῥαπραν ἴῃ Τοχ. τᾶθο, Ἀρρομηά. 
θυὰ5 ὀΧΡΙ οδ ίομο5 πηϊδοοί ΝΙῸ». 
Ηϊβι. απι,1Π0.80.----καὶ τὰς ἄλ- 
λας ἐπισχευάσαντες. ατο- 
δον.]. ἃ, εἰπὼν δὲ τὰς ἄλλας ἐ ἐπι- 
σκευάσαντες, τὰς μὴ οὖσας μὲν 
παλαιᾶς, φιλοκαλήσεως δέ τι- 
νος δεομένας. ἐδήλωσε. ἐπι- 
σκευάσαι γάρ ἐστι τὸ φιλοκαλῆ- 
σαι καὶ καλλωπίσαι. οἷον μιλ- 

τῶσαι, πισσῶσαι" διαφέρει δὲ 
τὸ κατασκευάσαι τοῦ ἐπισκευά- 
σαι. ὅτι τὸ μὲν κατασκευάσαι 
ἐστὶ τὸ μὴ ὃν ποιῇσαι καὶ 
ὥσπερ οἰκοδομῆσαι, ἐπισκευά- 

[ο. 26 οχύν. 7 ὅτι ἑκατὸν εἴκοσιν 
εἶχον. ὅ01η01. αὖ τεσσ. πὶ ταῖς 
τεσσ. 58.115 ῬγΟὈ ΔΙ ον Ἰθοθηάιιηι 
οοηϊϊοὶῦ Κυπορον, ΑἸΙΌΙ ξθυί8 ἃγ- 
{ἸΟα 5. {Ὰ}Π1Π}0τι5. ΠπΠηΘν Π 115. Ῥὰῦ- 
16 ΠΟΙΪ Αἰϊοι τι5. ΠΕ ΠῚ ΘΡῚ ΔΙ ΘΡΆΤη 
βὶρ ἈΪΠ ΘΔ μα ι15 αἀάϊοιν. --- παρὰ 
πολύ], ἀντὶ τοῦ σφόδρα, δια- 
φερόντως, μᾶλλον ἢ πολύ." 
500]. Οὗ, 1|89, 4 ἃ]. ΑἸ, αἱ 
49, 0, 50]1Π| ΡΣ 

8, ὅ. παραστήσασϑ'αι, ἰπ 
5Ὁ Δ} ἢ οἰ δίαϊξοιῃ τοαϊροῦο, 
αἰ 1 98, ΠῚ 85 οὐ ἃ], δίππα! δπάϊ 
αὐτήν, τὸ τοὺς ροβὶ ᾿Ἔπέδ. ἰνὰη5- 
ῬΟΠΘηΔιΠῚ ΟΧ δ [πο 5, τι 5.5 ῬΊοἷ0 
οδί Κυπορου. -- δήσαντας 
ἔχειν. δ, Μδι. (ὐν, ΕΣ δῦ9 ". 
Βυίίη, ὃ. {44 απ. 18. 1 [78 Ὁ; σαι δὲ [ρ᾽θιαπιαιο [ναι, το ϊ- ς ΞΕ τος 

66 1}6, βοὰ οἵ, οιΐαπη ὙΠ 86, 2] 80, 1, 88, 6. ΥἹ Τό, 2, 
τὸ φιλοκαλῆσαι [οὐπᾶν6} τὰ ὕπαρ, 80. ὃ. 1. τροπαῖον (οἴ. 
ὄντα. 
ΜΝ, τεσσαράκοντα τς ; ᾿ 

ἐπολιὸ  τουν] ,»προεῖπε γὰρ 

58, 154,1) στήσαντες. [)6 τ"ὁ- 
ΡδοΪ8, “πὰ 58 606 ΟΟΠΠΠΊΘΠΟΡ δ 

ΤΠ... οἵὍ, Ῥαμ], Ἐγκυκλ. παιδ. 

ΒΞ ΦΡΥΥ . Ἔφς ΑΝ 



[Ὡ] 

ΤᾺ ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΑ. (1 80.) γι} 

παῖον στήσαντες ἐπὶ τῇ “ευκέμμῃ τῆς. Κερκυ- Τδρρῦν τῷ 
ρας ἀκρωτηρίῳ τοὺς μὲν ἄλλους, οὕς ἔλαβον, ἀφσις ὃ ὃς 

αἰχμαλώτους ἀπέκτειναν, Κορινθίους δὲ δήσαντες ὥ., 
εἶχον. ὕστερον δὲ ἐπειδὴ οἵ Κορίνϑιοι καὶ ὃ 5 
ξύμμαχοι. ἡσσημένοι ταῖς ναυσὶν ἀνεχώρησαν ἐπ᾿ 

οἴκου, τῆς ϑαλάσσης ἁπάσης ἐκράτουν τῆς χατ᾽ 
ἐχεῖνα τὰ χωρία οἱ Κερχυραῖοι, καὶ πλεύσαντες 
ἐς Δευκάδα τὴν Κορινϑίων ἀποικίαν τῆς γῆς 
ἔτεμον, καὶ Κυλλήνην τὸ ᾿Ηλείων ἐπίνειον ἐνέπρη- 
σαν, ὅτι ναῦς καὶ χρήματα παρέσχον Κορινϑίοις. 
τοῦ τὲ χρόνου τὸν πλεῖστον μετὰ τὴν ναυμαχίαν 
ἐχράτουν τῆς ϑαλάσσης, καὶ τοὺς τῶν Κορινϑίων 
ξυμμάχους ἐπιπλέοντες ἔφϑειρον, μέχρι οὐ Κο- 
ρίνϑιοι περιιόντι τῷ ϑέρει πέμψαντες ναῦς καὶ 

ὅδρ. 80. 8.1. “Δευκίμμῃ (55. Απρ. Ῥα]. ψοη. Κι. ἯΣ 3}: 
ψαυϊρο εὐ Βοκκ. “ευκέίυνῃ. 564 Αξυκέμμῃ ᾿λουη ἀπρ, Ρα]. 6. 
ΠΥ ἈΠ Ἀ}}. ΟΣ Ἀ7.7 μΑρΣ, ᾿ ῬΑ]. ΟἹ. αἷς ἘΠ 41... 6. δ: “Λευκίμμην 
ὕλ55. ΠΙ 19 εὐ Βίγδῃ. νϑίί, οαᾶ. 1». 824, δὶ ἴπ Ρ(ΟΙΘμδ 6 ααοαπθ 
οοαα. (ΠΠ 14, 11) “εύκιμμαν ἰορὶ τοβίδιιν αβααρ, Αὐοοθάπην ποτηϊπᾶ 
τϑοθητίοτα. ΟἿ. δάῃ. 

ὃ, 8, περιιόντι ἀππ5 Απρ', γυϊσο περιῦντι. Οἵ, δά. 

Ὀς στήσαντες νἱὰ. Κυτιορ;. αν, 8. 
ὅ2, 10, 6. -- Λευκέμμη. Οἱ. 
ΒΞ. δα 47, 1. Ρ]ουπηαιο ἰὰ 
Ῥτγουηοπίου! απ ρυιίαίιν 6556, αποᾶ 
ποάϊο ἀρὰ Πίαϊο5 ὅαροὸ Βίαποο 
αἰοαίαν, ἀραᾶ ατὐαθοοβ νϑίμβ πὸ- 
ΤΠ] 6η Τοίϊηθαῦ απ Γι ν κί 561 
ΑἸοασιο νοοοϑίαν. Οἱ, Ἡοάν. 1. 
αν. 1 Ρ. 859. ϑεᾶ ΑἸοίκιπηο ἃ 
Βίδποο αἰβοθυηθη8. ΟΟΐο Τη1], δὰ 
ΒΡ ΟΠ 6 ηῚ ἰπθ 5ρθοίατο 40- 
οοὲ 16. ατϑθο, βορί. 1 ρ. 94. 
Οὗ, Μαο]]. ἀθ Οὐγοντ. τορ. Ρ. 8. 
δη5κ. ἀθ Β6}. ὕοτγογυ, Ρ. 11. 6 
αΥὐΐοαϊο δηΐθ “ευνλκ. δαάϊίο οἴ. 
Κναθρ. ἀν. δ. 60, 7 δάη. 2. --- 
᾿πέκτειναν. ιοϊαία Ῥϑοιΐοπο 
29. δ. 
ῥ.5,τὴν Κορινϑίων ἀποι- 

κέαν. Οἷ, δάπ. ν᾽ 84. Κυιορον 
ΟἸῖπι ΡΥΟΡίθν' ἃΡΕΪΘα ττὰ ἀποικίαν 
ἴῃ 550] οἴ ο πο πὶ γοθανὶί, --- τ 
γῆς ἔτεμον. ΟἿ. Μαιι. αὖ, 8 
5285 ". Κυῦδρ, 8. 47, 1ὅ «ἄη. 2. 
1 50, 6. ΥἹ 78. 10ὅ δι: κωλ- 

λήνην. ἴ)6 Παἴτι5 5ἴτι οἵ, ένα}. 
θ᾿ 9 Ε6α. ἐθδῦθι ΤΥ ΕΠ ΘΟ τὰ 
Ριο]. ΠῚ 14, Ναϊρο ποάϊο ΑαἸα- 
γθηζαῖη ἃ (ΟΠ ο] μία] 5ἰίδηῃ 
γνοΪαηΐ οβθο:; β6ὰ πᾶπο ορίηϊο- 
Πρ πρισηαί Οὐ. ΡεΙορ. Π 
Ῥ. 8589 54. οὐ 102 που το ἐπέ- 
ψνειον]) »»ἐπίνειόν. ἐστιπόλισμα 
παραϑαλάσσιον, ἔνϑα τὰ »νεώ- 
οια τῶν πόλεων [εἰσίν], ὥσπερ 
[6] Πειραιεὺς τῶν ἀϑηναίων 
καὶ [ἡ] Νίσαια τῆς Μχᾶγαρί- 
δος.“ ϑοιοὶ. Οὗ Π.84. Νβθὸ ἀβ 
Ῥίναθθο πθὸ 4 Νίβδορα Τππο, μοο 
ΠΟΥΠΪΠ6 ταἰϊίαν, 564 Νίβαθα Δ00ε}- 
Ιαίαν νεώριον 198, Ρίγαθθιβ λὲι- 
μην. ᾿ ἜΠΕΣ ἣ Ἶ 

8.8. τοῦ χρόνου τον πλεῖ- 
στον. Οἱ. δπ. Ὁ,,.5. μα 
Κυποο. τόν δχοίῖδβὸ ΒἘΒΡΙ ΘΔ ς 5 
βοᾷ μετὰ τὴν ναῦν. Ουτη ἐκρά- 
τουν Ῥοδδαη! ΘΟ Πἰ ΠΡ. --περιι- 

ὄντι τῷ ϑέρει. Μαυϊδαίὰ πε- 
ριόντι τ. ὃ. «τππὶ ἃ πα ὺϊβ τὸ- 
Πα πἃ ρᾶτύθ, υὐ ἰπίογργθίασαν 



τθ ΘΟΥΚΥΔΙΔΟῪ ΞΥΓΓΡΑΦῊΣ Α, λα΄. 

στρατιάν, ἐπεὶ σφῶν οἱ ̓ ξύμμαχοι ἐπόνουν, ἐστρα- 
τοπεδεύοντο ἐπὶ ᾿ἀκτίῳ καὶ περὶ τὸ Χειμέριον 
τῆς Θεσπρωτίδος φυλακῆς. ἕνεχα τῆς τὲ “εκ 'δὸς 
καὶ τῶν ἄλλων πόλεων, ὅσαι σφίσι φίλιαι ἦσαν. 
ἀντεστρατοπεδεύοντο δὲ καὶ οἵ Κερκυραῖοι ἐπὶ τῇ 1 

“ευκίμμῃ ναυσί τὲ καὶ πεζῷ. ἐπέπλεόν τε οὐδέτε- 
ροι ἀλλήλοις, ἀλλὰ τὸ ϑέρος τοῦτο ἀντικαϑεῖζό- 
(ξνοι χειμῶνος ἤδη ἀνεχώρησαν ἐπ᾽ οἴκου ἑκάτεροι. 

τῶν Κοριν- 851. Τὸν ὁ᾽ ἐνιαυτὸν πάντα τὸν μετὰ τὴν 1 
ϑίων νέον γῳυμαχίαν καὶ τὸν ὕστερον οἱ Κορίνϑιοι ὁ 

στόλον παρα- δον 9 9 97) 
σκευαξομέ- φέροντες τὸν πρὸς Κερχυραίους “πόλεμον ἐναυπη- 

νῶν οἵ Κερ-͵ γοῦντο, καὶ παρεσχευάζοντο τὰ κράτιστα νεῶν 
κυραῖοι πὰρ 

{Π|ν, ϑ'ν μι, ΠΤ. ὅ σου ρανδη5 Υ 1] 
9 τῷ ϑέρει τελευτῶντι, ῬτοΟρΡίεΥ 
ΔΡΕΙΘᾺΪΙ ΘΟ Ο Δ ΟΠ 6 ΠῚ Π ΟῚ ν᾽ 468 - 
ἰὰν βρη ἔἤσατο ΡΟ0556, ἀεβθεί 86 - 
βίδίθ, 4πατ 1118 ((οἰ8) γ οἰ] - 
4πᾶἃ 6551, τοααὶ, 564 πιο6 ΘαΠη 
Βαρουϊουϊθιβ τοῦ χρῦνου τὸν 
πλεῖστον σοποὶ ϊατὶ ποαῦῖέ, Θδγ 6 
περιιόντι, ἃ ἸζγΓΘσ ΓΟ ΘΟ] Θη48- 
απ οὐ ἴῃ δίπά. Ὠϊδί. ΠΡ. 208 ἀε6- 
ἔθη τϑοθρὶλ νη, Μυϊρδίδηι 
ΓΘΥΆΠῚ Θ᾽ ΘΒ ΆΥΊΙΠῚ Παίιγδ 6 δὲ γ θυ ῖ5 
τοῦ χρόνου τὸν πλεῖστον τηϊηι5 
ΘΟΠΒΘΠἰΔΠ ΘΔ ΠῚ 6588 Οβίθηαϊί οἰϊδ 1 
ϑοοίι. ἀραὰ τοί. οὐ πο 1ρ56 Ηϊβί. 
ΝΠ. ὅ72 54. Περιιόντι δαΐομη 
αὐσιηὶ θαυ πο ἃη δα ἔἸΠ 6 1 
νουροπηίθ οχρίϊοοῦ ἄστη, ΔΠ}}}}- 
Θ6ἢ5 ΔΙ θυ σὴ Ῥγορίου ἤποπῃ οδρὶ- 
ιἰ5 δηίθρομῖν, Οἱ, Χρι. Ηε]]. ΠῚ 
2, ὃ5 οἱ ἴοχυ δυίϊξυμπληὶ Τδο. 
Ηϊβι. Ν' 28. Οοπίνα ΘΧ ΡΠ οι] ΟΠ ΠῚ 
"οαἀδαπίθ, αᾶπι ἃ ϑοῃποῖα. δὰ 
1, ἃ, ϑ(ΔΌΠ άπ ἀἸοῖί, ΡΥ δοΐον' σ6ο, 
Ι. ἃ. Ῥεπίαιι περεών Ἰιῖς οὐ ἃρτὰ 
Χρη. 1. ἃ. τόνον ῬγῸ περιιών ἰορὶ 
Βιβριοαίαν ϑομηθιάθν. δὰ Ἤγροιν. 
Ρ. 66 οοπβίαγο ἀθ πδο "6 αἴ βγη δ 5 
ΟΧ ΘΟ ηΪο 5 Ροοιΐβ. Περιιόντι τῷ 
ἔτει καὶ μηνί Αὐἱδιϊα, Τρ. 849. 
Οδίθυαπὶ ἀθ αὐ 1 }} ΘΟ] δύο οἵ, 
αἄη, ο, 6, 1, ἀδ οαᾶβὰ Μδί. αν, 8. 
ὅθ62, 2. Βαυίίῃ, 8. 146, ὅ. Ιρ58) 
Ῥυρηδπη Πᾶν ΑΪΘΠ ν6γ6 ἃ, 484 
ν᾽ άου [ἀοδη) 6556. 0.1} Κυπο- 
56 δᾶ ΟἸϊηΐ, Ἐ'αβί, Η9}}, ἃ. 488. 

ῬΙουΐαπθ απ ἴπ ἃ. 48. γϑίθναης: 
οἵ, δὰ ο. 81.-- σφῶν --σφέσι. 
ΟἿ, δἄπ, 90, 1. θὲ Ομ πιουῖο νἱά. 
46, 4. Τιοαῖκ. ταοο. ϑ'ϑρί. 1Π ρ. 
5544. ΕοΥθὶρ, αθορυ. ἀπέ. ΠΠΡ.879, 
46 ἀγίοαϊο Κτσποο, δ. 47, ὅ δάμη. 6. 

8, 4, χειμῶνος ἤδη οὁου- 
᾿ππροπᾶς βαπί, Οἵ, ϑοῆοεβιη. δά 
ΡΙαί, ΟἸδουα. 30, 8, οἱ πἴο Κρπθρ. 
οὐ Βοθῆμη. 

(Δρ. 81. 8. 1. τὸν δ᾽ ἐνι- 
αυτὸν.. ὕστερον. ἌΔαὶϊ ἃ. 
434 οἱ 438 αὰἰ ΔΌ0 δεοβίαίθ (ν 66) 
ἃ. 484 «ἃ δοβίαίθῃ ἃ. 482. .,(Ί. 
Κυαθρ, δίπα. ἰδύ. 1 Ὁ. 49. Ψοο- 
τ 6] ΡΟ υο ἄϊο Τῆπο. Ρ6]], 6]. ἴῃ - 
φορουϊμέ “ Ρ. 8." ΟΑ55. -- 
ὀργῇ φέροντες τὸν... πό- 
λεμον, ἃὰ Ὁ 6118 ηὶ ἰσδοαπᾶθ 
(5. 8 6516) ἴουθηίθ5, δα δπϊ- 
056. 5. δορυγῖηθ (πᾶ σπο 
δηἰ πιΐ ἀλᾶά οὐ οἱ ἱπιρ δευ)δᾶ- 
πὶϊ ἢΪσισδ π 685. ἢδθο οχρίδπα- 
{0 ΘΟΠΠ ΤΙ ΘΠ δίλιν ΨΘΓΡΙΒΙῪ 80 τὰ 
ἄλλα ϑυμῷ ἔφερον, εὐ ὀργή 
ΠΟΠ γἈΤῸ ποιϊοηθηὶ πάϑους νοὶ 
ὁρμῆς παροῖ, Οἱ 1.140, ΤΟ. 
ΑἸτονὶ ἱπ ον γθιδι! οἱ [ἀνο ἀϊοοπαὶ 
σοηι5 οἴκτῳ φέρειν τι, 46 α0 
νἱὰ, ΡΠαρῚς, αἡ Επν. Αηάν, ν. 144, 
οἱ βἷς ὀργῇ φέρειν Ιοβίασιν 108. ἃ, 
Ι. ΧΎΙΪΙ 10, 2. 18,2, τὸν πόλε- 
μον προϑύμως φέρειν Βουῖρϑβὶν 
ΤΊπις, ΤΥ͂ 191.---τὰ κράτιστα. 



ΤᾺ ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΑ. ( 81.) {{ 

στόλον, ἔχ τε αὐτῆς Πελοποννήσου ἀγείροντες 
καὶ τῆς ἄλλης Ἡλλάδος ἐρέτας, μισϑῷ πείϑοντες. 

πυνϑανόμενοι δὲ οἵ Κερκυραῖοι τὴν περασχευὴν 
αὐτῶν ἐφοβοῦντο, καὶ (ἦσαν γὰρ οὐδενὸς “Ελλήνων 
ἔνσπονδοι., οὐδὲ ἐσεγράψαντο ἑαυτοὺς οὔτε ἐς τὰς 

᾿4ϑηναίων σπονδὰς οὔτε ἐς τὰς Ζακεδαιμονίων ") 

ἔδοξεν αὐτοῖς ἐλϑοῦσιν ὡς τοὺς ᾿Αϑηναίους 
ξυμμάχους. γενέσϑαι, καὶ ὠφελίαν τινὰ πειρᾶ- 
σϑαι ἀπ᾽ αὐτῶν εὑρίσκεσϑαι. οἵ δὲ Κορίνϑιοι πυ- 
ϑόμενοι ταῦτα ἤλϑον καὶ αὐτοὶ ἐς τὰς ᾿ϑήνας 

πρεσβευσόμενοι, ὅπως (ἡ σφίσι πρὸς τῷ Κερ- 
κυραίων ναυτικῷ τὸ ᾿ἡττικὸν προσγενόμενον ἐμ- 
πόδιον γένηται ϑέσϑαι τὸν πόλεμον, ῃ βούλονται. 
καταστάσης δὲ ἐκκλησίας ἐς ἀντιλογίαν ἤλϑον, καὶ 

οἵ μὲν Κερκυραῖοι ἔλεξαν τοιάδε. 
92. Δίκαιον, ὦ ̓ 4ϑηναῖοι, τοὺς μήτε εὐεργεσίας 

ΘΗΡ 91: 8.1.9. ἐσεγράψαντο. {5 ΟἹ, ἐνεγράψαντο, ατοὰ 
τη] οθαὶ Ῥούβοη., βίου ἀπεγράψαντο Βεἶβι, Αὖ νὰ. Ῥγροοορ. Β. ΡῸ Π 
Ρ. 46 (88). 

8. ὃ. πρεσβευσόμενοι. Μαϊο πρεσβευόμενοι. Οἱ, Υ 89. δ- 
δαίαπι Κύπδρ.. ἔογίαββα ἰὰ ἀοίθπ θη δ μι 6558. αἰοῖι, αἰ πρεσβεύεσϑαι 
0. ᾿πιθυ ΡΥ θίθηλι" [66 ἃ {πη 6556, 868 Ἰοραυ ΤΠ 6 Υ6 5. οἵ [Ἰ- 
οἱ Γαπρὶ, 

ΟἿ «ἄπ, ο. 19. -- μεσϑὦ πεί- 
ὅἍοντες. Οἵ. «ἀπ. 60,1. δίορῃ. ἴῃ 
ΤΠ65. ν. πείϑω εἰ τς Κτιιθο. 

ὃ. 3. ἡσαν γάρ --- Ηγροι- 
θαίοη ΠΟ δηπηϊαίαμη ΔρΡΡΘ αὶ 
ΑἸοχαηά. περὶ σχημ. ὙΠ Ρ. 482. 
Οἵ. Μαιῆι. αν. 8. 616 ». 1465 
Ἰηΐτα 6. 104. 185. 157 ἃ]. Ὁ} ]- 
ἰαίαν ἀπ 6 1, τ} 11Π} ᾿ΠίΘ  Ρ Ο5᾽ 1015 
βρη Τη6]1τ5 ΟΠ ἰαπίπν, αποά 
ῬΤΟΡίρυ [8}1ἃ Θχϑιηρὶα, αἀπᾶ]θ οϑί 
ο, 12, βυδάριὶ Κυιιθο., ἃ} ΤΊ] 1115 

δα ἸΠἸοϊαηέαν, απο, ααὰτη καί οο0- 
᾿ιϑουθαῦ ΟἸΠῚ ἔδοξε, ΘΟΙΠΠΊ6Π- 
ἄαι ΟἸ 455. Ῥοῖμάο ἐσεγράψαντο 
ξἑασυτοῦυς ἰ᾿πίουρυθίαυα 56 ἴῃ 8- 
ΟΡ 6 ἀο5 αν ΟΥ̓ ΔΗ. ΟἹ. 
ἢ 99, 9. - οὔτε ἐς τὰς 
᾿4ϑηναίων σπονδὰς οὔτε 
ἐς τὰς Λακεδαιμονίων. 1)6 
ἔοθάθυθ Αὐτῖοο δἰυβαιθ 5οοὶὶβ νἱά. 
ΒοροΚΙ, Θδοομ, οἷν, ΑἸ, 1 Ρ. ὅ28 

544. δἱ Κουίποιη, βραῦ], αν. Ρ. 
40 5344., 46. ἴοοάογα [.δοράδδπιο- 
Ὠἰογαπ βῖνα οἰν!ἰἀίατη ῬοΙορο- 
ποβίαοανατη Κουίαθμη, 1. 4. Ρ. 81 
544. οἱ Μ6}}. Τ)ον, ΤΡ. 118 544. 
Νοὴ τοί Βοίδηϊϊ 8 ἴῃ δαμποί. 
ἰγα ηβ]αύ. (8}1], ἀθ ἴοθάονο {Ἰρίηία 
ΔΠΠΟΡΙΠῚ 1 11, ἀτ10 ΘΟΠΟΘΒΒΙΙΠῚ 
6556, αὐ ΟΟγουγδϑὶ αἰτθυ αν] 500 16- 
(41 56 δἀϊπηρονθηΐ, 6. 8ὅ διάϊο- 
πλι8, οοσ᾽ίαῦ, --- ξυμμάχους. 
Οἵ. Μαμῆ. αν. 8. ὅ86 Δάη. Βυύίηι. 
8, 142 αἄη. 1, ἰηἴτα 58, 1.--- εὖ- 
οέσκεσϑαι, ᾿πρ ένα} 6, πἰ 
ο. ὅ8 οἱ ἃ]. 

8.8. ϑέσϑιααν. Οἵ. αἄη. 28,1: 
8.4. οὗ μὲν Κερκυραῖοι. 

Ηαπὰ ἄσπρα ρυϊηθορβ5. ᾿ορ αι! 15 
ΠΟΙΪη 6. ΘΘ(ΘΓΟΥΙΙ. τοιάδε, 
ΟἿ, ἀθ Τμπο. εἶδε, οοῃ, Ρ. 238. 

ὕὰρ. 82. Οὐμοῖο Οὐτογγᾶθο 
γαπι ρτδθίον οχογάϊαμι ο, 82. οἵ 

9 

᾿ϑηναίων 
ἐπικουρίαν 
αἰτοῦνται. 

λόγον οὖν 
ποιοῦνται, ἐν 



8 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟῪ ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ Α, 1β8'. 

οὗ τῶ προοι- μεγάλης μήτε ξυμμαχίας προυφειλομένης ἥκοντας 
παρὰ τοὺς πέλας ἐπικουρίας, ὥσπερ καὶ ἡμεῖς νῦν, 

δεησομένους ἀναδιδάξαι πρῶτον, μάλιστα μέν, ὡς 
χαὶ ξύμφορα δέονται, εἰ δὲ μή, ὅτι γε οὐκ ἐπιζήμια, 
ἔπειτα δέ" ὡς καὶ τὴν χάριν βέβαιον ἕξουσιν" εἰ δὲ 
τούτων μηδὲν σαφὲς καταστήσουσι, μὴ ὀργίξεσϑαι, 

μίῳ τα τὲ 
ἀποδεικτέα 
σημαίνουσι; 
καὶ τὸ ἑξαυ- 
τῶν ἐπιτή- 
δευμαὰ ψέ- 
γοῦυσι, καὶ 
τὴν αἰτίαν 

τῆς δεήσεως 7) 
δηλοῦσι. 

ἣν ἀτυχῶσιν. Κερκυραῖοι δὲ μετὰ τῆς ξυμμαχίας 
τῆς αἰτήσεως χαὶ ταῦτα πιστεύοντες ἐχυρὰ ὑμῖν παρ-- 
ἐξεσϑαι ἀπέστειλαν ἡμᾶς. τετύχηκε δὲ τὸ αὐτὸ ἐπι- 
τήδευμα πρός τὲ ὑμᾶς ἐς τὴν χ χθείαν ἡμῖν ἄλογον, 
καὶ ἐς τὰ ἡμέτερα αὐτῶν ἐν τῷ παρόντι ἀξύμφορον. 

ΘΕΡ ν 18:}1: 
προοφειλ., αυοα ἴονία5856 ρυδοίθυ θη πη}. 
οὐ Κσπθρ. δᾶ ἢ, |. 

Ὀγθν θη ΡΥ Οὐ ίϊοποιη 860,8 ἴῃ ἀπ05 
Ιοοοβ, τὸ ὠφέλιμον ο. 88 εἱ τὸ 
δίκαιον ο. 84. 85, αἰδοθυηῖταν, ΑὉ 
Αἰΐογο δὰ ρυϊογοῃ 58, ὅ οἱ 86. 1. 
2 ἰίὰ τϑάϊξαν,, τἰ ἰδ ηβ᾽ίπ5 δα Ρ6ν- 
ΟΥ̓ ΔΙ ΟΠΘΠῚ ῬΆΓΘΙᾺ. Βφοίθ ἰοίίιν 
5680). ,,»ἡ τοῦ Κερκυραίου“, ἴῃ- 
4υἷ, δημηγορία μᾶλλον τὸ 
συμφέρον προβάλλεται ἢ τὸ 
δίκαιον.“ ΠαΡΙίατη πᾶπο ογαίϊο- 
ΠΟΘΙ οὐ ΡΓΟΧΙΠΠΔΠ)] 6556 Ὡδρδί 
Ρίαῃ. Μαάαϊίαί. οὐἱΐ. Ρ. 14 54." 
οΟμίγα απ16 ΠῚ Ὀ6η6 ἀἰββουαῖϊ Ὑι- 
Β0Π6ν ἴῃ Μιιβ. Πρὶν. ἃ, 1859 γ. 
87 546ᾳβ. Οἵ, Τιαηρῥουί, ., Νυτη 
οὐαί. Τππο, γονοτα μαθϊίαθ βἰηι 
Ρ. 10 544. 

8, ’'» μήτε εὐεργεσίας 
-- προυφειλομένης. 1, ο. 
ΠῸῚ ΡΥαρθβίϊίο ἀπίθα θεπμθἤοϊο δά- 
᾿ππηοηΐονθ, ῬΓΟΡίου αποὰ 115. ογὰ- 
τὰ ἀδθοαίαν. 1)οϊμάθ οὗ ΤΑΣ τὴξ 
Βα πὶ 4111, αὖ βᾶθρο. οὐ θ᾽. } 15. (1 

609. 84) οἱ 5] Πρ] }}5 (8. 4. 11 81, 
ΝΙ 12), αὖ ΕἸπι8]. δὰ Ευν. Μοά, 
ἐπ  ρΠδιι8, Ππυἶτι5. νοοἷβ Ἰθθὶεαν, 
Τὰπὶ δὰ ἡμεῖς απάϊ δεόμεϑα. 
Οἱ. δἄη. Κὶ 44. -- ἀναδιδά- 
ξαι. ἀνά ἱπιορηάϊι. ΟΥ, ΠῚ 97. 
θκ. δὰ ΝΠ 86 οἱ ἀναπείϑειν 
1140. ---ξύμφορα δέονται. 
Ὁ, Μαοαι Ν.8, 88. δῦπ, 3. 
Κυπορ,, 8.40, ὅαη. 4 ει 47,10 άπ. 

Προυφειλομένης. ἴῃ οοαά, παπὰ ρϑποὶβ 
ΟἿ, ἰάθη ΜΆ]. αν, Ρ. 98 

117, ἰΐθαι ᾿πίνα 8. 4. Οείοραπη γτο- 
ΒΡΟΠαθηΐ ᾿πΐον 58 πρῶτον (ρνο- 
Ῥίον οο]] Οοα ΟΠ Τὴ β'πε μέν, ὌΝ 
61, 8. ΚΕΌΕ ἃ.) εἱ ἔπειτα δέ, 
πρῶτον υΐθ πη ΤΌΡΒΙΒ ἀϊνΊβατῃ 
δβὺ ἴῃ μάλιστα μέν εἰ εἰ δὲ μή, 
ἄς «αἶθὰ5 νἱὰ, Βυίιηι. αν. 8. 150, 
19. Κυιιθο. αν. 8. θ8, ὅ ἃἀ!. 19, 
Οὗ ὁ. 40. 

ς.. 2. μετὰ τῆς... θὲ Ν1η15 
ΘΘηἰἶν5 ἰτὰ ΘΟ] Οοαιϊ5, αὐ ἴθ, 4] 
6Χ ΔΙτθνῸ ρϑηᾶθαι, ρυδθοθᾶδί, υἱᾶ. 
δα. τηδὶ. οἱ Μαᾶν, ϑ'γηΐ. 8. 2 εἱ 
80. Βαυίίῃ. 8. 147 δαη. 8 εα. 21. 
-- καὶ ταῦτα... παρέξε- 
σϑαι, 586 ᾶθοὸ φυοαπο ἔἰτ- 
τηἃ γνοῦὶ5 ριδοβίαία 5 5᾽ν6 
56 πασα ὴ 4 παῖ ΓΘ σα τὴ {Ἰν- 
πᾶ πὶ νοΟ͵5 ΓἸΙάθὰ ἴδοΐαν 85 
6556. οοπἤ!άοπίοβ. Μοάϊυπηι 
παρέχεσϑαι ΒΙΠΉΠΠΤΘΥ Ἰορῖταν ἢ 
602, οοπνἃ ἐχυρὸν παρέχειν τί 
τιν. 1119, Οἷ. Κταορ. ατ. δ. 82, 
8 δαη. 2, οἱ δάη, 119. Ἴυπι δ δον. 
ὙΡν ΤΝ οἵ. ὅ6ῃ. 118,1. 

8. 3. τὸ αὐτὸ ἐπιτήδευ- 
μας ᾿ὰ δγὴ 50 τι π. ,))τῸ ἰδιο- 
πραγμονεῖν καὶ ἡσυχάξειν.": 
ΞΌΠΟ0Ι. οϊηάθ. δὰ ἄλο ον οἱ 
9 ᾿ - 

ἀξύμφορον 5ἴγιι! αὐάϊ ὄν. ΟἿ, 
Μαιϊΐν, αν, 8. 863,5 δ δάμη. 
Βαυίη. ὃ. 144, δάη. 7 οἱ ἢϊο 
ΒοοΙπι, --- πρὸς ὑμᾶς ἰπίενρε. 



ΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΑ. ([ 39) γῶ 

4 ξύμμαχοι τε γὰρ οὐδενός πὸ ἐν τῷ πρὸ τοῦ ἑκούσιοι 
γενόμενοι νῦν ἄλλων τοῦτο δεησόμενοι ἥκομεν. καὶ 
ἅμα ἐς τὸν παρόντα πόλεμον Κορινθίων ἔρηιοι δι᾽ 
αὐτὸ χαϑέσταμεν, καὶ περιέστηκεν ἡ δοχοῦσα ἡμῶν 
πρότερον σωφροσύνη. τὸ «ἡ ἐν ἀλλοτρίᾳ ξυμμαχίᾳ 

τῇ τοῦ πέλας γνώμῃ ξυγκινδυνεύειν, νῦν ἀβουλία 
ὅ χαὶ ἀσϑένεια φαινομένη. τὴν μὲν οὖν γενομένην ναῦυ- 
μαχίαν αὐτοὶ κατὰ μόνας ἀπεωσάμεϑα Κορινθίους" 
ἐπειδὴ δὲ μείζονι παρασκευῇ ἀπὸ Πελοποννήσου καὶ 
τῆς ἄλ λης. Ἑλλάδος ἐφ᾽ ἡμᾶς ὥρμηνται , καὶ ἡμεῖς 

ἀδύνατοι ὁρῶμεν “ὄντες τῇ οἰχείᾳ μόνον δύναμει 
περιγενέσϑαι, καὶ ἅμα μέγας ὁ κίνδυνος. εἰ ἐσόμεϑα 
ὑπ᾽ αὐτοῖς, ἀνάγκη καὶ ὑμῶν καὶ ἄλλου παντὸς ἐπι- 
χουρίας δεῖσθαι, καὶ ξυγγνώμη, εἰ μὴ μετὰ κακίας 
δόξης δὲ μᾶλλον ἁμαρτίᾳ, τῇ πρότερον ππρ 
ἐναντία τολμῶμεν. 

αὐποὰ δάνοβ αἰὐϊποί, γ650Ρ8- δ δα τ ες 
ὁτὰ νϑίγο. 

8. 4. ἐν τῷ πρὸ τοῦ. 516 
Ἰζθυιηι ΕΥ̓ 12. Βπλ τον ἐν τῷ πρίν, 
ἐν τῷ τότε, ἐν τῷ παραυτίκα. Οἵ. 
δα, τηδὶ. --- Κορινϑίέων. θε 
αὐίίοαϊο, 4πθηὶ πόλεμον δα αϊίατη 
παθοί, πορ δἀϊθοίο οἷ, δα, τηαὶ. 
βουρί, ἀἴβον. ΠῚ 106 οἱ Ξᾳργυὰ απ. 

ναυμαχίαν 
νιν ἀπεωσάμεϑᾳα Κοριν- 
ϑίους. ιοία 5αηΐ παρὸ δα 5ἰ- 
τη πα] θη νουθογ ἢ νικᾶν 
τοὺς πολεμίους μάχην (ΜαιΠι. 
αν. 8. 409, 8) οἱ ϑἰτη απ. (Οἵ, 
Καθηη. (ἀν. ἴῃ τι8. 5680]. ρα. ὃ 
280, 1. ε κατὰ μόνας νἱά. ἴι- 
ἴοῦρν. Χϑη, Μίοπι. 1Π| 7, 4 εὐ ἴντα 
ΚΑ: 112. 8. -- τ εἴς ΕΠ ἀ2ιν 

σωφροσύνη. φαινομέ- 
νη. τὴ αἰαίᾶ 65 ῃποδβίγα, 48 6 
Ῥτὶὰβ νἰἀορυαΐατν, Ργαά θη5 
ηοάοταίϊο -τ, αἀππ| ΠῸΠΟῸ 
᾿πηρτπἀ απίϊα οὐ ἴτὰ Ὁ 6 οἰ 1118 5 
6556 νἀ δαίατν, [[5ἰτατπ5. αἀἰοο- 
τοῖν ἐς τὸ φαίνεσϑαι, πᾶπι πε- 
ριστῆναι εἴς τι, ἰτδ ῃ5}γ6 8. 
τὴ αὐδᾶν ἴῃ «δἰϊαᾳυϊᾶ, αὐτὴ 
δΡιια 4110516ρἸεαν, απ ἀρπα ἼΠπο. 
Ἰρβϑύτη 1 1590 εὐ 116]. Ραν οἰρῖο 
ἰαηΘη. 51 Π} 16 αδὶ δαπὶ Ὠ]ΟΠ. 
Ηα]. ΡΙαῦ. Ῥροοορ. Ὑ]ά. οά. τηδὶ. 
Οδίθραπη ῬΓΟΡΥΪΒ ΠῸΠ ἰρ88 σω- 
φροσύνη, 5εὰ τὸ δοχεῖν τοὺς 
Κερκυραίους σωφρονεῖν τηπία- 
τὰ} 68. [)6 ΘΟ]! οοδίΊθη6 ΡΓΟΠΟ- 
ΠΔΪΠ15. οἵ. ἀάη. 144, 1 τῇ τοῦ 
πέλας γνώμῃ γα δαί. ΑΤ1Ὸ τα ΠῚ 
αὐ ῖτ ἃ τα, 

ἘΥ͂Τ: ξυγγνώμη εἰ 
τολμῶμεν. Εἰ μὴ τοπ, αἱ 
Ρἰθυυσηαιθ, πἰβὶ, 8δοὰ δὶ πῸ0ἢ 
β᾽σμἰ Ποδηΐ, οἱ βοραταῃάα διηΐ, Οὐ, 
Βίορῃ. ΤΠ65. ἴῃ εὖ, εἰ, πθ οὐ 
ΓΘαΟΪΤΙ Οχίβιίμηθβ, [6 μΊοϑίἢῃ. ὁ, 
Περί. 8. 3 ὁ. ΜΙά, δ. 109. ον" 
μὴ μετὰ κακίας --τὀ ἁμαρτίᾳ 
ΤΥ τολμῶμεν, εἰ 
οπιηὶαᾷ Ὀγονὶίου αἀἰοία ϑιηΐ ῬΓῸ ΠΪ5, 
ξυγγνώμη (οἴ. Κυπορ, αν. ὃ. 61, 
τ άπ. δ) εἰ (ὅτι) τῇ πρότερον 
ἀπραγμοσύνῃ ἐναντία, τολμῶ- 
μεν, εἴπερ. τοῦτο ποιοῦμεν μὴ 
μετὰ κακίας, 5. κακοὶ ὄντες, 
δόξης, δὲ μᾶλλον ἁμαρτίᾳ, 5. 
ἀλλ᾽ ὅτι δόξης ἡμαρτήκαμεν, 
«ποᾷ ἃ 5Ρ6 (ᾳπᾶτη ΘΟ ΠΟΘΡΘΓΆΠΊΙ5, 
ΠΟΒ 50οἰθίαίθ ΠῸῺῈ ̓ πἰτὰ αἰ οίο5 νἱὸ- 
ἴ0105} ἃ ΘΥΡΆΥ 11 8. Κακία 
εϑί πηδ!ἰτϊα, εἰ τὸ ἐναντία 



μετὰ ταῦτα 
διδάσκουσι 
πρῶτον, ὅτι 
μεγάλα ὦφε- 
λήσει 'ἣ σφέ- 
τερὰ μα 

χία τοὺς 
᾿Αϑηναίους" 

80 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟῪ ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ Α, λγ΄. 

89. Τενήσεται δὲ ὑμῖν πευϑομένοις καλὴ ἡ ξυν- 
τυχία κατὰ πολλὰ τὴς ἡμετέρας χρείας, πρῶτον μὲν 
ὅτι ἀδικουμένοις καὶ οὐχ ἑτέρους βλάπτουσι τὴν ἐπι- 
κουρίαν ποιήσεσϑε, ἔπειτα περὶ τῶν μεγίστων κιν- 

δυνεύοντας δεξάμενοι ὦ ὡς ἂν μάλιστα μετὰ ἀειμνήστου 
μαρτυρίου τὴν χάριν. κατάϑησ' ϑε, ναυτικόν τε κεκτή- 
μεϑα πλὴν τοῦ παρ᾽ ὑμῖν πλεῖστον. χαὶ σκέψασϑε, 
τίς εὐπραξία σπανιωτέρα, ῇ τίς τοῖς πολεμίοις λυ- 
πηροτέρα, εἰ, ἣν ὑμεῖς ἂν πρὸ πολλῶν χρημάτων καὶ 

ἀρ. 89. 8. 1. 
ταϑῆσϑε, αὐ εἶθ ᾿ὰ ὕδ55, Απρ, 
6ϑί. 
Αοοσθηΐ. ρ. 81, 
ἰδοίανα βου ρϑὶῦ Βοκκ, ΟΥ, δάη. 

τολμᾶν εε᾽ τὸ τολμᾶν ἄλλων 
ξυμμαχίας δεῖσθαι. Βεδροπάθῃι 
ἸΠίΟΥ 58 μετὰ κακίας οἱ ἅἁμαρ- 
τίᾳ, υὖ βϑᾶθρε βία. Οὗ 1 44, 
9... ΠΠ.82., 8: Κ᾿ 88 ἃ], 

ΟΡ. 89.. 8.1. ἡ ξυντυχία 
. τῆς ἡμετέρας χρείας. 

Ἦδθο ἴθηρθ 510 ἰῃίθυρυθίδῃβ: 
α ἃ δοῦν; υὐ δ ΧΙΠῸ 
νεαβίσο ἱπᾶϊφθατπηιι5. Οἵ. ΠΙ 
112. ὙΠΠ 98. ..ὈΡΙαι. ΤΙ. ασδοοῃ. 
6.“ ΚΆΤΙ (. Τὸ σϑηϊεῖνὶ οο]]οοἃ- 
τἰ0η6 οἵ, ἀεΤηυογὰ. ἰδέ. Θοτητη. ἢ. 
95.--τὴν χάριν κατάϑησϑ'ε. 
51 νυ]σαίδ ΒΙ Ποθγὰ οδί, δαί, 14 ατιοᾶ 
Ῥνδθίου 1105 παροὺ ΚΙοίΖ. ἴῃ Α4- 
πος, δὰ Τεναν, θοῦ. ΤΡ. 129 
ΘΘπϑε, ΘΧ ΘῈ Ρ ΟΡ ΟΥἾΠθτι5 ὅτι τὴν 
ἐπικουρίαν ποιήσεσϑε, πὶ, 4πο- 
αἰαῖ 00 ΟἿ ὁ 5ὰ5. ἴῃ τηα]. δ. 
ΒΌΡΡΙ. Ρ. 541 δχρ]ϊοαίαβ ὨΔΪΠ 15 
6 η6 ΠοὺῚ ν᾿ ἀοίιν ΡΌ0556., ΟΧ ἴρ80 
κατάϑησϑε τοροίοπ πὶ κατα- 
ϑήσεσϑε, αἱ ἴῃ νουθὶ5 Ῥφμ δι. 
ΟἸγ ΗΔ". 1 8, 21, 5 ὡς ἂν ἔχῃ 
Βου θῖταν, οχ ἔχῃ δ[οἱοπά πηι ἔχει, 
δύ. ἈΠῸ ἀριὰ ἀσαθοοβ. ΡΟ ΤΟΥ Πη 
ΘΠ ποι οπηὶ νοῦ ΟΧ βθοιη 
ἀἀΥ}15. οὐ οοτηραγαινῖβ, ΟἿ 1 82, 
ΠῚ 67. θτπὶ (απο ὡς νἱμι 
40 πὶ ο ἃ ὁ 6 5 5οηςοπεἶδο ὁδιὶ 
58 Πἰὸ ἀρίῖπ5. οὶ ορίαιν ο 601- 
ἰπιηρ ιν", τηδ] αππι5 κατάϑοισϑ᾽ε 
(8. καταϑεῖσϑε, αὐτοί (155. τὸ- 

καταϑησϑ!ε. 
ΟΙ. Ρα!]., 

ΟἿ, Βαυίίη, αν. πιᾶχ. 8. 107 αάῃ. 580, 564 οἰϊδη ἄσεῖα. Ὠοοίγ, 
ΗΙο πϑυίγιιη] ΥΘΥΙΠΊ νἱἀδίαν, εἱ καταϑεῖσϑε ἀ6 οοη- 

Οοπϊαηποίνιιβ αἰλΠΊ 510 ἃἢ κα- 
ΘΧδυΆπατι5. δἰ, ἀπθτη] 

ΘΘΡ᾽0) πὶ (ἃ Καιιθρ. εὐ ΒΟείμηι. 
ΡΡοθδίπμ) καταϑ'ήσεσϑε; πδηὶ 
Ῥίθμα ϑεπίθηϊία πᾶθο οϑύ, κατα- 
ϑήσεσϑε͵ (βἰνε κατάϑοισϑ'ε ἀν), 
ὡς ἂν μάλιστο: - κατάϑοισϑε, 
απ ταίϊοπε πᾶ χῖπι.. - ἰη- 
Θδύ15 ρυδύϊατα. Οὗ ΥἹ 51. Νδ. 
4π6. δηΐϊηὶ ἄν ἃγοίβ οἵπὶ καταϑ'. 
ῬΘΥ ΘΟΙΠΟΟΑ ΟΠ 6 ΠῚ γ ΘΟ ατη. 60}- 
ἰᾳαποοπάτππι νἱἀθίαν; Α]1π5. ΘΠ] 
Ὠδίμπταθ 5πη0 ΘΧΘΙΏΡΙα ἃ (855. 
ΘοΙπρᾶναία ΡΥ ΘΡ οἰ 1015 ἰἴῃ- 
ἰον ὅτι 5. ὡς οἱ βυρουϊαιίΐναπι ἰπ- 
ἰοΡροβίίαθ, 4 ααἰθι5 νἱα. δάῃ, 
08, 1. Χάριν κατατίϑεσθαι οἱ 
εὐεργεσίαν Ι 128, υὐἱ νἱᾶ, 
ναυτικόν τ ξ. Τὲ τοίουίαν αα 
πρῶτον μὲν -- ἔπειτα, αἱ1 121. 

8. 2. εὐπραξία. 51ο ΓΘ ΊΜῚ 
Π 89. ΑἸ εὐπραγία. ΟἿ, 
ΠΡῚΝ Ρ-. 84 οὐ 1,0». δὰ ὅορ!ι. Αἱ. 

. τῦ9. -- εἰς Οπιϊδβί πη πὶ ρδι- 
ἐρδιαῦ α (οἵ. Βαίαι. αν. 8. 182, 
ἀπ. 32), πἰϑὶ δι Θχ οἰ αἾβ586 60Π- 
᾿ϊοϊαβ. ἃΠ ον οχουβαηὶ Μίαν, αν, 
δ. 460 οχίγ, οἱ Ἐγιίζβοι, Ὁ αθϑί, 
πιο. Ὁ. 89 86... αἰϊίονυ. ἤθυμ. δ 
αν, ΑἸ, ν. 890, αἰτίου. ποππηι 
που ρυοίοβ ΤΠπον αἰ 415, αἱ τού 
ΔΙῚ τ} Ὁ 6. ΘΧΟΙ απ αἰ π Θὴὴ ἴῃ {61- 
᾿ρ θη πὶ, οὐ νουθὰ τίς εὐπραξία 
- λυπηροτέρα ῬΓΟΡΥΪΘ ἴῃ οΧ- 
{θη ΘΟΙΠ ΡΠ Θβίοπθ οΟ] οοα πα ἃ 
ἴαϊ58, 86, ααοὰ διπποϊαιῖο εἶ 
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χάριτος “ἐτιμήσασϑε δύναμιν ὑμῖν προσγενέσϑαι, 
αὕτη πάρεστιν αὐτεπάγγελτος. ἄνευ κινδύνων καὶ 
δαπάνης ϑιϑοῦσα ἑαυτήν, καὶ προσέτι φέρουσα ἐς 
μὲν τοὺς πολλοὺς ἀρετήν, οἷς δ᾽ ἐπαμυνεῖτε χάριν, 
ὑμῖν ὁ αὐτοῖς ἰσχύν" ἃ ἐν τῷ παντὶ χρόνῳ ὀλίγοις 
δὴ ἅμα πάντα ξυνέβη, καὶ ὀλίγοι ξυμμαχίας δεόμενοι 
οἷς ἐπικαλοῦνται ἀσφάλειαν καὶ κόσμον. οὐχ ἤσσον 
διδόντες ἢ ληψόμενοι παραγίγνονται. τὸν δὲ πόλε- 
μον, δι᾿ ὄνπερ χρήσιμοι ἂν εἴημεν, εἴ τις ὑμῶν μὴ 
οἴεται ἔσεσϑαι, γνώμης ἁμαρτάνει, καὶ οὐκ αἰσϑά- 
νεται τοὺς “ακεδαιμονίους φόβῳ τῷ ὑμετέρῳ πολεμη-- 
σείοντας, καὶ τοὺς Κορινϑίους δυναμένους παρ᾽ αὐὖ- 
τοῖς καὶ ὑμῖν ἐχϑροὺς ὄντας, καὶ προκαταλαμβά- 
νοντας ἡμᾶς νῦν ἐς τὴν ὑμετέραν ἐπιχείρησιν, ἵνα 
«ἡ τῷ κοινῷ ἔχϑει κατ᾽ αὐτοὺς (ξτ ᾿ ἀλλήλων στῶ- 
(εν, μηδὲ δυοῖν φϑάσαι ἁμάρτωσιν, ῇ χαχῶσαι ἡμᾶς, 

8. 2, δι᾽ ὄνπερ. (. Η. δι᾽ ὅπερ. Ατρ. Ρα]. διόπερ. ΑἸΙοτιι- 
ὑὐ 1} δἰΐδη} Τί. οἱ γαί, ἀποᾶ οχοιβαὶ (888. 

8. 8. κατ᾽ αὐτούς Απρ. ΡΑ]. οἱ ἃ Ῥὺ. πηδι. ΟἹ. ἴίθηι ἴε. Καί, 
αν. Ὁ. 1. Ταυν. Εν. Ὑαυϊσο οἱ ἽΒΕΚΚ. κατ᾽ αὐτῶν. Κατά οὐτπ ἀροιι. 
οοηΐγα αιϊάθη πὴ ψίοῖαν β᾽β ἢ ἤοανθ ΡΌ556, Ηἰβὶ ΠΟ δβὶ 6 γ8- 
ϑίοπθ. Οἱ, ο. 46. 48. 62. Π 80 αἷ. 51. τ] ροϑβί ΒοοΙιη. ἱπίθυρυο- 
ταίι15 ΓΟΥΠλα}8 1] το. οα . 6558 στ] ΟἸ]α55. Κυτιθρον νυ θα οι τῷ ἔχϑει 
ἔπ ΟΘ 5 Βούναίο αὐτῶν οΟαοία5 651 κατά πΠ 015 ᾿πο πιά γο. 

5 Α010Ππ6 ΟΡ θη] ᾿ππ Ρ] οὐ ἃ π.6). αὐτεπάγγελτος τυ] ΑΠ1ὰ 
ψεῦρα καὶ ὀλίγοι... παρα- δαάϊία Παθαι, ἀβηΒΡ δια 6556 

ΟΘηβθηΐ, --- φέρουσα ἐς τοὺς γίγνονται ϑυϑθθοία θεν υἱχ 
πολλοὺς ἀρετήν. Γἔεγθη 5. τηθῦ]0 οοηδίαν Κυιορ;. Οἱ, ΟἸ455. 
ἀρὰ ναϊραιῃ νἱνία 5 6χ- 8, 8. φόβῳ τῷ ὑμετέρῳ. 

ΟΥ, Μδ. αν. Οἵ. Μαια. τ. 8. 466, 8. Βαΐμῃη. 
8. 182 δάῃ, 1. Β μήΠτοι. Ρδα]0 
Ροβύ ἐς τὴν ὑμετέραν ἐπιχεί- 

5 {1 πὶ 10 ἢ 6 πὶ. 
ὃ. 480, 9 οχίν. Νάβρο]β}. Τμαΐ, 
50}10. Ῥγδθοθρί. Ρ. 48 εὐ βομοθηι. 
ἴῃ δά. γηδὶ.., αἱ ἴῃ δ0 οἱ {να θῖοο- 
ΓᾺΠῚ ΘΧΘΙΏΡΙα ἈΠ ΘΡαπέιν. Ῥιο τὰς 
πολλάς Οδηιρ. Ρ. ῶ9 τοὺς πολε- 
μίους ἔγαβδίγα οοηϊθοῖί. τς 
ἐς. «ΘΒ ΡΥΟΡΥΪΘΡ οΥοττ δᾶ. 
ν Ια ἀγγελίαν φέρειν ἔς τινας 
αἰοίπηιιβ, δὲ ἐς νϑυθὶβ Ἰοαᾳαθηαϊ ἃς 
ἀοπιοηβίγαηαϊ δαϊπηρίπιιβ. (- 
(ΘΓ ἔα τη ἃ ΠῚ πῃ ΡοΟΒύίθγοβ οἱ 
51} 8 οὐδ Ταοϊία5 αἰχὶι, Οἵ, 
Ηδμά. Τυγ5. ΠῚ ῥ. 21ὅ οὐ βιρνιᾶ 
ααη.0,2. --παραγέγνονται, 
ἀοοορασπί 5. δΔἀγνεπίπηι (16- 

Τῆυοσνάϊὰϊς ΝΟ]. 1, Εα, ΤΙ, 

ρησιν, δὰ πῃ ν ἃ ἀθη ἀ ἀπ 1 ν 05, 
Οὐ 0: 6... 2,8; 0. 191: ἘΞ πη ὺ-Ξ 
λεμησείοντας Οἵ. δάη. 90, 1. 
θεδυναμ. οἴ. 4π.18,1. --ὑὐμῖν 
ἐχϑοοὺς ὄντας. Ον Μορα- 
ΓΘη565. Ια. 49, 2. --- μετ᾽ ἀλλ. 
στῶμεν. Οἱ «ἀη.}159,2.-- μη - 
δὲ δυοῖν. ... βεβαιώσα- 
σϑαι. Ἢ --- ἢ ἰάοο ἀϊοίπηι εβί, 
ααΐαὰ πὸ ἀυσοθυβ οχοϊαδπί 
ἰάθη νᾶϊθπί αἰᾳιθ αὐ αἰίθυ- 
αὐραπ δαϊρ᾿᾽βοδηίατ. Οἵ. 
Ποῖ, δὰ ϑορῇ. ΕἸ. ν. 1812. οἱ 

ῦ 



ΕΠ) "»" 

ἔπειτα οὁτι ́
 

δικαίως δέ- 
ξονται σφᾶς, 

βήσονται τὰ 
τῶν μητρο- 

ἀποικιῶν νό- 

ΠΣ 

82 

ἢ σφᾶς αὐτοὺς βεβαιώσασϑαι. ἡμέτερον δ᾽ αὖ ἔργον 4 

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ͂ ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ, Α, λδ΄. 

προτερῆσαι, τῶν μὲν διδόντων, ὑμῶν δὲ δεξαμένων 
τὴν ξυμμαχίαν, καὶ ἀλλ πλ τ γ8 Ὁ1} αὐτοῖς μᾶλλον 
ῇ ἀντεπιβουλεύειν. 

84. Ἢν δὲ λέγωσιν ὡς οὐ δίκαιον τοὺς -σφετέ- 
ρους ἀποίκους ὑμᾶς δέχεσϑαι, μαϑέτωσαν, ὡς πᾶσα 

καὶ οὐ παρα- ἀποικία εὖ μὲν πάσχουσα τιμᾷ τὴν μετρόπολιν, ἀδι- 

κουμέ νη δὲ ἀλλοτριοῦται" οὐ γὰρ ἐπὶ τῷ δούλοι ἀλλ᾽ 
πόλεων καὶ ἐπὶ τῷ ὅμοιοι τοῖς λειπομένοις εἶναι ἐκπέμπονται. 

ὡς δὲ ἠδίκουν, σαφές ἐστιν" προκληϑέντες γὰρ περὶ 
᾿Επιδάμνου ἐς κρίσιν πολέμῳ μᾶλλον ἢ τῷ ἴσῳ ἐβου- 
λήϑησαν τὰ ἐγκλήματα μετελϑεῖν. καὶ ὑμῖν ἔστω τι 
τεχμήριον ἃ πρὸς ἡμᾶς τοὺς ξυγγενεῖς δρῶσιν, ὥστε 
ἀπάτῃ τε μὴ παράγεσϑαι ὑπ᾽ αὐτῶν, δεομένοις, τε ἔκ 
τοῦ εὐθέος μὴ ὑπουργεῖν" ὁ γὰρ ἐλαχίστας τὰς με- 

ΘΙΘΡῃ. Τη65. ΠΠ Ὁ. 1718 οἀ. τθ6. 
ἘΧ ααΐθιι ΘΧΘΠΊΡ]Ϊδ ΠῸΠ Υθοίθ 
ΟἸα55θηΐαπι ἡ. Ἢ Ρῖο μήτε. 
μήτε ροβί(πη Ἔχ βι{πιᾶγο ἀρρᾶτο- 
Ὀἷς, ϑοηίθηϊίᾳ ἰσίταν οι 5. θη αη- 
οἰαιϊοπὶβ πᾶθο δδι: Πδν6 ἄπο - 
5 οχοϊάδηΐ, 564 αἰίοτ- 
αὐ τὰ ἢ οὐΐπι5 ρυΐ πὰ 5. (ἀλη ἴῃ 
γῸ5 ἱπηροίπμη ἰδοϊαπῦ) οΟ0η56- 
αἰδηΐαν, αὖ δὰ ΠῸΒ Π18118 
Αἰ οἰδηῦ, αὖ 56 'Ρ505 Ο0Υ- 
ΡΟΡοΥ τ. ΑἸτουαίγπηι θηΐτη ον- 
Οὐ οἶδ ἃὰι ῬΟΡ 15. δὰ βιθὶ δά- 
ἴα οὐἿ5 δ δοῦν θα πΓ. “υοῖν Ἰ6ὶ- 
τὰν Ῥοηᾶοι ὃχ ἁμάρτωσιν, οἱ 
φϑάσαι, αιυοά πᾳ δοίον ἀο] οι 
ναὶ Ἄχ ἴῃ ΤΙπογά, ρΡ. 10, 81- 
θΟθ 5. ἰποῖϑὶβ Ῥυδεροβίίιηι οϑί, 
ααΐα δὰ αὐνιιαπο, ἢ κακῶσαι ἢ 
βεβαιώσασϑιαι, φονιίΐποι, δἰατιο 
δαϊαποίατη Πα θοῦ ᾿ῃ Πηϊνιιπ., τι 
ΠῚ 82. Οἵ, Μαι. αν. 8. ὅ58 δάη. 
2 ΟΧίν. οὐ ΕἸΙοπαι. δὰ Αὐὐὶ. 1 8, 
10. Ῥοηΐαυς ἀ6 βεβαιώσασϑαι 
σφᾶς αὐτοὺς οἴ, Μαι. αν. ὃ, 

492 " ». 1094, Βιυίί. ὃ. 180 
αἄη, 4. Βιρνα 91, 2, 

8. 4. ἡμέτερον ἀο Οοτογναοῖβ 
οὐ. ΑΘ ΗΘ ἢ 51} }115 5᾽ηγ8]} [π06}} 1} 6. - 
ἄππι. --- προεπιβουλεύειν. 
Αἰίοπᾶθ ὁμοιοτέλευτα οἱ παρο- 
νομασίαν νοὶ παοίσωσιν, αὐ8 1} 

νοοαί Πογπιοσ. περὶ μεϑ'. δειν. 
ΠΙ ρ. 421. Οὗ. 122, 4. 1Γ 62, 8. 
ΠΙ| 39, 2. ἀο Τίνας. [ἰδ Ρ. 714, αὶ 
Ρ-. 16 εχ. δα. Ηδλὶπι. δὰ (Οἴο. 
δι: 111, 217. Βροοῖϊ. ἀθ 5ΒορἈ]51. 
αὐί, Ἔν τ ἃρυὰ Το, Ῥ. 80. 

λρ. 84. 8.1. μαϑέτωσαν. 
1)6 πιὰ ᾿πηρογαιϊνὶ ΠοχΊοπ 6 νἱά. 
Μδίι. αν, 8. 198, 1. -- ἐκπέμ- 
πονται. Δαυαὶ οὗ ἄποικοι. ΟΥ̓. 
αάῃ, ο. 7. 

ὃ. 2. Προκληϑέντες... ἐς 
κρέσιν. νά, 28,2. Τα μετ ελ- 
ϑεῖν οϑύ ΡΘΥβθαπί. ΟΥ, ΒΙοΟοπΙΓ. 

8. τ ἀπάτη. ΠΌΘΟΝ 
γεσϑ'αι, ἐνα πάπα! ἐπεῖ5 νδὺ- 
0186. ἴῃ οδὐγούθην ἰὴ ἃ τιοὶ. 0): 
θη ὶ βΘη8 δα νου θα 6. (οἵ. ἀάη, 
ς.581) ἐκ τοῦ εὐϑ'έος, αποὰ 56- 
αἀαϊύαν, Ῥ θα αἰ πὶ οἱ ἀθ ἔθηι- 
Ῥονθ, τὖ 5ῖ0 5 δύ, οἵ ργῸ ἄν- 
τίκρυς, ποβίρο σού 6 οι δι 5, 
ϑσονυδάσζΖι; ἰῸ δυίθηι ἘΠΕ Ατα 

ν᾽ηλ δα ἱ δοίαπι οὐ ἔπ ρ 11} 6556 
ΟἸΠΠῚ δεομένοις, αὐ δος νὰ] θη 
το ΡΠ ΕἾ 5 ἴπ θ᾽ Θ τ τι 6, ΘΧ 60η- 
τὐανῖο ἀπάτῃ οορποβοῖμν, ΟἿ, 
ΠῚ 48 οἱ ρα. υτᾶὶ. -- μεταμε- 
λείας -- λαμβάνων. ἴὰν λαμ- 
βάνειν νονθὶ οαπὶ μεταμελείας 
νοοΘ ΘΟΠ πα Ποτϊ οὐ Ρ αγα}15. μετα- 
μέλειαι ὀχϑιηρ!α νἱὰ, ἴῃ ΒΊΘΡΗ, 

τῷ 
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ταμελείας ἐκ τοῦ χαρίξεσϑαι τοῖς ἐναντίοις λαμβά- 
νῶν ἀσφαλέστατος ἂν διατελοίη. 

Ὁ Ὁ; ύσετε δὲ οὐδὲ τὰς “Ἰακεδαιμονίων σπον- οὐδὲ λύσουσι 
δὰς δεχόμενοι ἡμὰς μηδετέρων ὄντας ξυμμάχους. 
εἴρηται γὰρ ἐν αὐταῖς, τῶν Ἑλληνίδων πόλεων ἥτις 
μηδαμοῦ ξυμμαχεῖ, ἐξεῖναι παρ᾽ ὁποτέρους ἂν ἀρέ- 
σκηται ἐλϑεῖν. καὶ δεινόν, εἰ τοῖσϑε μὲν ἀπό τὲ τῶν 
ἐνσπόνδων ἔσται πληροῦν τὰς ναῦς καὶ προσέτι χαὶ 
ἐκ τῆς ἄλλης Ἑλλάδος, καὶ οὐχ ἥκιστα ἀπὸ τῶν ὑμε- 
τέρων ὑπηκόων, ἡμᾶς δὲ ἀπὸ τῆς προχειμένης τὲ 
ξυμμαχίας εἴρξουσι καὶ ἀπὸ τῆς ἄλλοϑέν ποϑεν ὥφε- 
λίας, εἶτα ἐν ἀδικήματι ϑήσονται πεισϑέντων ὑμῶν ἃ 

αρ. 8ὅ. 8. 8. εἴρξουσι. εἴρξουσι Ατρ. [{. ,(Ἤϊ1Ὸ πυβαπδηι 
ΑΠΠον, ΡΙ ΘΓ πα τι6 ΘΟ ΒΘ η 6 ητ 115 Ν᾽ αῦ. οἱ ΡᾺ]. “" ῬΕΚΚ., 4υἱ πδαιραῦᾶ- 
416 ΒΡ υπῚ Θχ ῃἰ θαἰΐ, δίϊανὴ αὶ 6 χ οἱ πα δὺ 6 να]οῖ, αἱ Ἠϊΐο, ὁ. 62.61.1] 
8ὅ. ὙΠῚΙ 24. Τ0 ἃ!]., οἴβὶ γϑίθιοϑ ΘΥΑΠηπη οὶ ἤδο νἱ ἰθηὶ, ἱπο! αἀ θη αὶ ποτὶ- 
ΟΠ ΘΠ αἀππηὶ ἢδθθαί, ἀΒΡΘΡῸ δοοθηία ποίδυὶ πο ηῦ. 

Ναί 5 ἴανοι κατείργειν 1 16. ΤΥ 98. 
υᾶν6 να]ρ τιμὴ τητιία πὶ π 0 ρα αν [ΠΊ115, 

21. Τ,οὉ. δὰ ϑορῃ. Αἱ. ν. 758. 
ὙΠ 6Υ, 

ΤΙ ο5. οα, γθο. --- ἀσφαλέστα- 
τος ἂν διατεῖοΐίη. ϑἴται! ἀπαὶ 
ὦν. Οἵ, Μαιαι. οὐ Βαίί. 1. «ἃ 35,84. 
Βίον αὐἰάδπι 5αραιαϊν! σπᾶν 
ΒΙοοπιῖ, ΟΥ̓ ἱπίθυρι. Τὰς, (ἀθυιη. ο. 
80. 864 115 ἔανει ΥἹ 89, 2. 
ΟΡ. 8ὅ. ξ. 1. τὰς Δακε- 

ΔΛλαιμονίων σπονδας. Ἐοο- 
ἄθνἃ ὉΙΟΘΏΠΑ]Ϊα, οὐ 10: 

8. 2. εἴρηταιγαρ --. (Οἵ, 
ΜΘ], ον. Τρ. 194 8Δη. οὐ (06]]. 
δα ο. 116. Ταπι νοῦρθα παρ᾽ 
ἐ1 9 εἰ ν ἀἸϊοία Βαπέργο Ρ] Θπ] ον ριι5 
ἐξεῖναι ἐλϑεῖν (παρ᾽ ἐκείνους) 
παρ᾽ ὁποτέρους ἂν ἐλϑεῖν (τῶν 
5: πόλεων ἥτις μηδαμοῦ ξυμ- 
μαχεῖ) ἀρέσκηται, οἱ Ἰῃ5016ῃ- 
ΤΟΥ δύ πἰ88. ἴῃ Πηἰ Εἶν] ἀρὰ ἀρέ- 
σκεσϑαι, ΡΥγῸ 410 γοῦ00 βούλε- 
σϑαι αὖ ο. 40 500] υπιπὶ τη 8115, ἅ πὶ 
1Π0 5θυνϑίο παρ᾽ ἐκείνους ὅπο- 
τέροις, αποηΐϊδη ἀρέσκεσϑαΐί 
τινι (1 129. 11 68 41.) ἀϊεῖίαν, Νε- 
4π Θῃΐηι ἀραᾶ Τῆιιο. ἔδυ Ρ0556 
ΟΧ ἰ5πτηδηλι5 Ἠεγο οἰθιι πη] (ΝἹ 128. 
ΙΧ 19) ἀρέσκεται ῬΓῸ ἀρέσπει, 
ΡΙ δοού, πο ΟΟΥΡ Θ᾽ ΠΊ15 ἀρέσκῃ, 
δα, ἀ Παρ ΟΡ ΘΘΡΗ. .» ἀρέσκῃ αὐτῇ. 
ϑεᾷ ἀρέσκομαι οἴπὶ ἱἰηῆπίενο 

Οἵ. Ἐπϑι. δἀ θὰ-: 

5616] ὁοπίπηχὶί οεἴδ τ] ΡΙοίίη. ἀ6 
ῬΆοΙΪΝ. ς, 8 μεῖναι οὐκ ἀρεσϑ'είς. 
δ. 8. δεινόν, εἰ τοῖσδε 

μὲν -- ἡμᾶς δέ. ΟΥ, Με. 
αν. 8. 622, 4, πο5 δά Χρη. Ογγ. 
ΠΣ Θρ Ἰπίταν δὲν 121. οι ΣΤ 98 
Ῥᾷμ]ο ροβὲ αἰίεμάθ ἀπό αἀρυᾶ 
εἴργειν, ἀπο οὐπὶ Πὰς ῬΥΒΘΡΟ- 
βίοπμο Α΄ ὅ9, 8 ἀε!οία. οοπἰπησὶ 
Ῥοβθ8. δαποίδνθ ΠΘΡΊΤοχὶν Μαιί. 
αν. δ. 858, ὃ. εἶτα, υἱϑὶ 
νου δ ἀδρτῶν αἰ διιηΐ, ἀα1Π| πᾶἃ- 
τὰν 588 ΘΟ λ Παϊ ΒΘΥΤΉΟἢΪ5 
νἱπλ Πα λοαύ, ΟΟἸ  Οὐδίαμη δϑί ῬτῸ 
κάτα. Οἵ 514}. «ἃ ΡΙαί. ΑΡο]. 
ο. 10. θὰ πὸ βϑηίθηίἊδθ αυϊά θη 
σΟμν θηΐγα οδίθπα θα βίπαϑί Β.Δ}}. 
Κυποροῦ ἰοῖταν Ραποίο Ροβι ὦφε- 
λίας ροβῖιο εἶ τε εἱ ροβίθα δεόμε- 
ὅ)α, πολὺ δ Ἰ6ρ Θά τιπι 6556 ΡΓΟθᾶ- 
ὈΠῚῸΘΡ οοηϊθοϊί, Β ΒΜ τον ΡΠ Πρ τα5 
ἴῃ βομβά, οὐἷζ. ῥ.. 81 εὐ δέ βου] 
γοΙ αι, ἀοἰ μά θ ρα. 6η5 δέ. ΒΔ }- 
11π|8 ἀθηΐᾳιο τέ ΔΠΊΡΙΘΧτ5 ΠΟΟ θη ΠΗ - 
οἰ δύππ προ] οαΠἢ 5 ρΘυΊ ον ι15 65: 

εἰπθηβ πολὺ δέ. Πα ν ον ἐν ἀ δὲ- 
πκήματιϑησονται,οΥ τ ἢ 5 
Ιοφςροροπαοηύ, να, ΥἹρ. Ρ. 296 οἱ 
Βίορη. Τῆθ8. ἴῃ τύέϑημι μΡ. 2165. 

6 

τὰς Πακεδαι- 
μονίων σπον- 
δάς, ἄδικα 

δέ, εἰ μὴ βοη- 
ϑήσουσι, 

σφίσι, πρά- 
ιξουσι, καὶ 
ἅμα πολλῶν 
ξυμφερόντων 
ἀποστερή- 
σονται. 
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δεόμεϑα. πολὺ δὲ ἐν πλείονι αἰτίᾳ ἡμεῖς μὴ πείσαν- 4 

τες ὑμᾶς ἕξομεν. ἡμᾶς μὲν γὰρ κινδυνεύοντας καὶ 
οὐκ ἐχϑροὺς ὄντας ἀπώσεσϑε:" τῶνδε δὲ οὐχ ὅπως 

κωλυταὶ ἐχϑρῶν ὄντων καὶ ἐπιόντων γενήσεσϑε, ἀλλὰ 

καὶ ἀπὸ τῆς ὑμετέρας ἀρχῆς ϑύναμιν προσλαβεῖν πε- 

ριόψεσϑε, ἣν οὐ δίκαιον, ἀλλ ἢ κἀκείνων. κωλύειν 
τοὺς ἐκ τῆς ὑμετέρας μισθοφόρους, ἢ καὶ ἡμῖν πέμ- 
πειν; καϑ' ὃ τι ἂν πεισϑῆτε, ὠφελίαν, μάλιστα δὲ 
ἀπὸ τοῦ προφανοῦς δεξαμένους βοηϑεῖν. πολλὰ δέ, 
ὥσπερ ἐν ἀρχῇ ὑπείπομεν, τὰ ξυμφέροντα ἀποδεί- 
κνύυμεν,. καὶ μέγιστον, ὅτι οἵ τε αὐτοὶ πολέμιοι. ἡμῖν 
ἤσαν, ὅπερ σαφεστάτη πίστις, καὶ οὗτοι οὐκ ἀσϑε- 
νεῖς, ἀλλ᾽ ἱκανοὶ τοὺς μεταστάντας βλάψαι: καὶ ναυ- 

τοὺς... μισϑοφόρους. Υἰπα. Αν, Ομν. πὶ. τὰς... μεσϑοφοράς. Ο, άπ. 

8.4, πολὺ δὲ ἐν πλείονι 
αἰτίᾳ. Ὅς οοἸΠοοδίοπ 6 ΠΟΥ 
νά. .«α Χβϑη. Ογνυ. 1 6, 89 οἱ 46 
Τιαῦ. πὰ αι] ὁ Καρῃη. δα ΟΤο, Ταδβο. 
ΝΠ 80. (ὙΠ 86... 5. Π| 2909. ὃς 
Κυιδρ. αὖ, ἃ. 49, 7 ἀπ. 7, Βιοὶ- 
160. δὰ Χοη. Η6]1. 1. ὅ, 1. Ὁι- 
ὁθ μα] σοπὰβ ἐν αἰτίᾳ ἔχειν τινά 
ἔιδαιθῃ 8 οϑδί. Οἱ, δάη. 1 ὅδ, 1 οἱ 
Π 59, 3. - οὔχδπως. Ἀρυὰ 
ΔΑ ΙΘΟΒ ΒΘΠΊΡΟΥ ἢ ΟἿ 50] ᾧπἢ Π0Ἡ. 
για. ΡΒαίαμ. αν. ᾿ 150, 1. Κταθρ. 
8. ΟΥ, 14 δα. 8. ἰηἴνα ΠῚ 42 οἱ 
αἱ], --- προσλαβεῖν. περιό- 
ψεσϑε. Οὗ, Μαί. αν. 8. 588 
δάη. 2, Βαίίηι. 8. ὙΝΝ 6. ἰηΐνα 
86, 8. Π|.20. Ταῦι ἀφ νυν. ἀπὸ 
τοῦ προφανοῦς νἱὰ, ΜαίΠ. 
αν. 8. 518 Ρ. 1591. Οἷ( ο. 66. 1184 
4]. οὐ ἀθ δι ῃ] 5 δάη, 1 77, 8, 
141. 1. Κνπθρ.. αν. 8. 43, 4 ἀἄῃ, 
5. -- κἀκείνων κωλύειν 
τοὺς..-.μισϑοφόρους.ΡιορΥ. 
ΠΟΤ ΠἸΘΡΟΘΠ 08. 6Χ 
ἃρστῖθ νϑϑίυϊβθ ΟΟηΒΟΥΪΡίΟΒ 
ΡΓΟΙΊ 6 Υ 6, ἷ, 6. ΠΠ]οσ ατὴ απ 0 
απ 6 πλ} } 1 {π| ΟΧ ἄρνο νΘϑύῦο 
οοηάἀαοίίοη 65 1 προάϊτο. ΟἿ. 
ρα. γηδ]. 

8. ὅ, ὑπείπομεν. 6110], προ- 
είπομεν. Οἵ, ΤΊ οπι. Μὰρ,. δὰ ο, 
18, βεὰ οὐἶδηι Δ ε". δὰ Αὐϊβίοογ, 
8. ᾿68. -- ἦσαν. Μίάουαν ρτδο- 
86 118. σ᾽ ση ΠΟΙ δα, ᾿ρ88 

ἰᾶιθὴ. ἢΠοχίομθ ψϑὺθὶ 501α νοὶ 
ΡΥΔΘΙΘΡΙΟ (ΘῊΡ ΟΥ̓ 6 ῬΟΥΤΠΆΠΘΗ 5 
ποίϊο ΘΧρυΐηϊ. ὦτα οὐ ἰἰὰ 
βῖηι, ΒΙοομῖ, εἰσί !θοθπάσμι οοη- 
τοῦ οὐ νυ]ραίδηη ΟΡ 15 ποίαν. 
Ἡπΐτ5 ἀ οἰ δηβ᾽ Ομ θη τα ϊ γαῖ ἃ 06}. 
δχοορίαίαιη νἱὰθ ἀρὰ ἰρϑῦμῃι. 
Ἠδδοῖὶς οὐ Ἄτη. μῖιο τοΐθνιιηὐ πι511}} 
πὴ Ρ οΥ ἴθου απ, ἀθ πὸ ΘΧΡ ἰοᾶ- 
τὰηΐ Μαί. τ, 8. δ0ὅ, 2. Κυπθρ.. 
αν. ἃ. ὅ8, 2 δάῃ. ὅ, 5ῖ, ἀ6 αὸ 1ἴὸ 
ἀαθ αι, ᾽5. ἀ515. ρυϑθίου ἰδ] ΟΡ Ὸ5 
ῬΘΡΘυ θα, γθοίθ, πιο πΘ ὑ65ρὶ- 
οἷδύαν δα νοῖρθα ὥσπερ ἐν ἀρχῇ 
ὑπείπομεν (οἴ. ε, τηᾶὶ. ΠῚ ρ. 
708), 564, ὰ αποά ναὶ Καορπιρί., 
δα 88, 4 τοὺς Κορινθίους -- 
ὑμῖν ἐχϑροὺς ὄντας, καὶ πθ ο- 
καταλαμβάνοντας ἡμᾶς νῦν ἐς 
τὴν ὑμετέραν ἐπιχείρησιν, ἵνα 
ΠῚ τῷ κοινῷ ἔχϑει κατ᾽ αὐτῶν 
μετ᾽ ᾿ἀλλήλων στῶμεν. Ταπὶ ἀὸ 
ὅπερ νἱὰ. Μαιί. αν, 8. 489 οἱ 
418. Κυυθρ. 8. 61, 7 δάῃη, 4, -- 
πίστις, αἱ 5ᾶρρθ, 6δὲ ΡΊΘ Πα 5 
ἔπ ἃ οἱ. τος μξεταστάντας, ἵν ΕΣ 
ἀποστάντας. Οἵ, ο. 1017. Ὀῖοο- 
Ὀδπὺ δα θη ΟοΥἰα}ϊ ΟΟνο γᾶ 085 
ἀποστῆναι ἃ 56. Οἵ, ο. 88. Κυιο- 
θοῦ αυϊάθη 0 ἰαηϑυϊά απ γοοδί 
δὲ σομ οἷς μεταστήσαντας. 6 
πος ποὴ εβὶ ἀπώσασϑαι. Ηΐδη- 
ΠΘΟΪκΘ5. δι 6} Ὁ. 18. ν αἱὺ 6586 Π08., 
ϑὶ Γὰδ πὶ ν᾽ οἶδν ον πλι5, οἱ 
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τικῆς χαὶ οὐκ “ἠπειρώτιδος τῆς ξυμμαχίας διδομέ νης 
οὐχ ὁμοία ἡ ἀλλοτρίωσις" ἀλλὰ μάλιστα μέν, εἰ δύ- 
νασϑε, μηδένα ἄλλον ἐᾶν κεκτῆσϑαι ναῦς" εἰ δὲ μή, 
Ω ’ “Ἢ , " 

οστις ἐχυρώτατος, τοῦτον φίλον ἔχειν. 
) ἰχὲ Ψ, ᾿, ο 

80. Καὶ ὁτῷ τάδε ξυμφέροντα μὲν δοκεῖ 
μι Α ’ 

αὐτὰ πειϑόμενος τὰς καταστήσε- γεσϑαι ὃ φοβεῖται ὃ ἕ, μὴ δι 

λέ- ἧσσόν͵ τε γὰρ 
ἐς πόλεμον 

σπονδὰς λύσῃ, γνώτω τὸ μὲν δεδιὸς αὐτοῦ, ἰσχὺν σϑαι αὐτοὺς 
τοῖς “ακε- 

ἔχον, τοὺς ἐναντίους μᾶλλον φοβῆσον, τὸ δὲ ϑαρ- δαιμονίοις, 
σοῦν μὴ δεξαμένου, ἀσϑενὲς ὃν, πρὸς ἰσχύοντας 

τοὺς ἐχϑροὺς ἀδεέστερον ἐσόμενον, καὶ ἅμα οὐ περὶ 

καὶ πρὸς αὐ- 
τόν γετοῦτον 
τὴν Κέρκυ- 

τῆς Κερκύρας νῦν τὸ πλέον ἢ καὶ τῶν ̓ ϑηνὼν βου- ἐς Ἡ ἢ 
λευόμενος, καὶ οὐ τὰ κράτιστα αὐταῖς προνοῶν, ἔσεσϑαι. 
ὅτ᾽ ἂν ἐς τὸν μέλλοντα καὶ ὅσον οὐ παρόντα ἔπειτα οἱ ἐπί 

λ10γο ν ἅπὸ 
᾿ χῷ τὸ αὐτίκα περισκοπῶν, ἐνδοιάξῃ χωρίον 8. γ΄. 

ρα ϑθ 19: λύσῃ. Απρ, γᾶ. 6. ψδη, λύσει. ΟἹ, ἃ ῬΓ. 
Ἔτη: ̓ ξ δ. ὅ19, 8 εἱ 56. ΠΠ 72, ΙΝ ΤΙ: 

αὐτοῦ οριίπηϊ! ΠΥ] Π158. ψαϊρο οἱ Βοκκ. 0 ἀθίθυ!β αὑτοῦ. 

ΟἿ, δάη. ο. 17, οἱ 46 δυίϊσα!ὶ Φαιπαοε ρος Βουϊρί. αἴβου, Π|18, 1 τοὺς 

ΟἸα585. Π05, δὶ ἃ πηδίοσο ρᾶ- 
{γᾶ ῬΥΟΥΒ 5 ἀΘΒοῖν ΘΓ  Π118. 
- διδομένης. Οἢ δάη. 85,2. 
-- οὐχ ὁμοέα, ἡ͵ ἀλλοτρέω- 
σις} ,ν»,Οὐ ταὐτὸν ἐστιν ὑμῖν 
εἰς ξημίαν ναυτικοῦ τε καὶ 
πεζικοῦ στέρεσθαι.“ Ζ4ΟΥ- 
ΚΑΣ. Μίπιβ τθοίο τῇ οἰκειώσει 
5: πὰ} Δ Πα ΙΡῸ Ναυη ἢ Πιι Ρυιὰ- 
Π1015, Εἰχ ἢΪ5. Δ 6 ΠῚ οὐχ ὁμοία ἡ 
ἀλλ. «α ΒΝ οχίπηα ἀλλὰ μάλιστα 
μὲν... ἐᾶν ἀϊνογβιιπι νϑυθιι τὸ- 
Ρδίοπάσπι νἱάθίιν, δὰ δεαφέρει 
ΡῬνδθϑδίδι (ἃ Ηάδοκ. ), πὶ ξυμ- 
φέρεν (απο 5ιδᾶοι Ατπ.). (ΟἿ. 
Μϑδίμι. αν. 8. 684, 8. ΟἸαββθηϊαβ 
Ροίΐι5. 6χ τϑιηοίΐονο ἀποδείκνυ- 
μὲν βίπηι! απ! κελεύομεν. Κυιο- 
ΘΘΓ115 8460 ᾿πΠΠῊ}ἰν απ 1ῃ ΟΥ̓ 0 η 6 
ἈΙΔΟΙΙΟΤΟ ΔὈΒοΙαΘ. ροβὶία πὶ ἃν ]- 
ἰταίπαν, δἰ ἀθυηαῖιθ ᾿τη ρΟΥ Γν] πο- 
(ἰοηθ αὐ 9 ἀαἱ Βογηἢ. ὅὄγηί. 
Ρ. 868, 564 ἴΐᾳ οΥαίο ΠΟΡΪ5. ΠΪΠῚΪ5 
Δθταρία Ποῦ νἰάθιαν. χίεζ ἀπίο εὐ 
Ἔχοϊάϊββο οοηϊθοὶν Βαῖροθ. ,,Εὖ 
δύνασθε οΧρυπρὶι ὕοθοι, δὰ 
ΗΥΡΘῚ Ρ. 66, 564 ἴᾳτο {ΠΠ|ν. ὅ τη, 
ΠΡ. 80. {1015 ῬΙ ΟΠ ΒΠΙΪ5. ΠῸΠ 
οὔεηαϊεαγς, ΚΑ ΠΕῸ. 

(δρ. 96. 8.1. τὸ μὲν δε- 
διὸς. τὸ δὲ ϑαρσοῦν. 
ΟΥ. τῇ. αν, 8. ὅ7τ0. Βιείίη. 8. 
128, 2, 190, 2, 1 ὅ9, 8 8]. εἰ ἀ6 
ἱπηϊἑαίονῖθιι5. δα, τηδὶ. δὸ Κυιρα. 
ΠΑ δεδιεός (πιοῦν, πὸ γιπηρἃ- 
τὰν [Ὁ64115) ἀϊοῖμιν ἐσχὺν ἔχειν, 
βὶ ΟΟΡΟΥ 6 Ϊ5. Τθοθρ 5 ὁππὶ ορὶ- 
θ15 δουϊπαηοίιηι 5ἰ.. Τὸ ϑαρσοῦν 
οϑὺ ΠἸἀπι οἱ ἃ ἴῃ. ΡΟ ΟΠ πὶ Βύδ Ὁ 1- 
Πδῖο ροβὶία. --απἩδεέστερον 9Ρ 
οοπίγατία νεῦρα τοὺς ἐναντίους 
μᾶλλον φοβῆσον νἱἀδίιν νδ]οῖο 
τὴΐηπ5 [οΥπϊ ἀΟΙ] Ο5 απ, τηΪϊ - 
Πιι5 Του ἀαπάπι, Οἷ, ἀδ 
Πιδο γατίουθ νὶ Κυιθρ.. 80 ἀο φοβε- 
ρός ἀπ. 1Π 8. οἱ Ὑ ΆΙΟΙΝ. 86. 50. 
Αρτῖο. ὁ. 89. -- καὶ τῶν ᾿4ϑη- 
νῶν. Νοὴ Ορὰ5 [πἴ5586. ἰοῦ αν] 
περί ἈΡΡΆΡΘΡΙ. 6Χ ἄπ. Π 47, 4. 
-- ὅσον οὔ. Οἵ, Βαυίπῃ. ἄν. 8. 
160. 8. Κυιθρ,. ὃ: ΟἿ 14. δ: 
4, Ὅσον οὔπω ἰμ ἜΤ ΠΝ 
ΠΟΥ ΠῚ νου ΟΠ ροβαθυπηΐ Α ΡΡὶ. 
αν. ΚΝ 1856 οχιν. οἱ δἰ] ἂο ὈΊοη. 
ΗΔ]. ν. 46. Οἵ. ἰπίθρρυ. ΜΡ ΤΡ. 
131 οἱ οα. τηδὶ. --- ἐνδοιαξῃ. 
Ηος νουθαπὶ πο Βρυθνουιπί ἢϊ- 
Β[ουΙοὶ τϑοθητονοβ, ΥὙἱᾶ, ΒίΘΡἢ, 
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προσλαβεῖν, ὃ μετὰ μεγίστων καιρῶν οἰκειοῦταί τὲ 
καὶ πολεμοῦται. τῆς τὲ γὰρ Ἰταλίας καὶ Σικελίας κα- 

λῶς παράπλου κεῖται, ὥστε μήτε ἐκεῖθεν ναυτικὸν 
ἐᾶσαι Πελοποννησίοις ἐπελϑεῖν. τό τε ἐνθένδε πρὸς 
τἀκεῖ παραπέμψαι. καὶ ἐς τἄλλα ξυμφορώτατόν 
ἐστιν. βραχυτάτῳ δ᾽ ὧν κεφαλαίῳ τοῖς τε ξύμπασι 

τὶ 

καὶ χκαῦ' 

ἁγοιτε" 

[7 “"“. ἍἋ ᾿" , ὌΝ γα , 
ἕκαστον τῷδ ἂν μη προέσϑαι ἡμᾶς μα- 
΄ Ἁ “ ’, Ἵ τὰν Ὁ) 

τρία μὲν ὄντα λόγου ἄξια τοῖς Πλλησι ναυ- 
, ᾿ ΟΡ Ὅν Ἀερ ἧς ᾿ ἯΙ 

τιχά, τὸ παρ᾽ ὑμῖν, καὶ τὸ ἡμέτερον, καὶ τὸ [τῶν] 

» 5 Ω δὴν, -“»Ἥ δ “ . 

ἀγροὺς αὐτοῦ οἱ 1ιῖϊς Κυιθο., αὶ ἴῃ αὐτοῦ οἱ ἑαυτοῦ ρ᾽ΟΠΟΙΜΙ ΠῚ 
Ῥοβίτανα ᾿πτοΡ ἢ [60 65 οἰϊδηιὶ ἀρ ΑΔΊοο5 ν᾽ ο] αν [αίθίαν. 

ξ, 8. τὸ τῶν Κορινϑίων Π΄. ἢ... 
ἃ ν]6. οἱ ΒοΙτῖς, αθοδί τῶν. 

ΤΠ65,--- πολεμοῦται, ἴὰ ἴπηη] - 
οὰ γοάἀάϊίαν, οχ πολεμοῦν. 
ΟΥ1 7. Νὶ 98. Μοιγαη ΤΉ ποΥ- 
ἀἸϊάθιιηι ἀρ δΙ]δίτν ἃ Κυπορ, Αἰ- 
ἕδνίπν ἰδ] 6. ΠΟῊ 50] 1 ἃ Μίθρου, 
οὐ ΤΠουηὰ, 5οα ροβαϊ οὐΐαπη ὈΪῸ 
(Δ55. ΧΙ ὁ οἱ νἱ ἰγδηβ]αία 
Ῥμῖο. Απίρα καιρῶν 680 πτ0 - 
ΠῚ ΘΠ (18. 

ἘΣ ΤΉ δ: Σιπελέας 
καλῶς παράπλου μεῖται. 
ἀδηἰνιυ5 παράπλου, ΡΓῸ 4πὸ ἷπ 
5:1] 1015. ν 6.015 ὁ, 44 οχίν. ἐν 
παράπλῳ, Ῥεπᾶοί οχ καλῶς, οἵ, 
Μδί. αν. 8, 8388. Βαυτίῃι. 8. 182 
δη, 28 (ει 46 β μα θι5 ἐν καλῷ 
8. 147 ἴῃ ἐν αἰατο Χ ΘΠΟΡΙ.. Ηοί. 
ὟΙ 2, 9), σϑηϊνὶ τῆς ᾿Ιταλίας 
καὶ Σικελέας εχ παράπλου, οἴ, 
Μδιῃ, δ. 867 εἰ 380 δάῃ, 8. 
ΝτλΝΝ αὐϊάθηη ΘΗ ΠΝ ΠῚ ΟΧ. 
καλῶς 5506 Π51}ὴ 6556. ΔΙΡ ἰτὰ- 
τὰν Μααν. Οὔ βοῦν. βγηΐ. γ. 38, 
566 ποὺ πο ἀοοιί γί. 8... 49 
δάη. 2. Παράπλους τῆς ̓ Ιταλίας 
ΒΙ ΠΉΠΠ1Π16ὺ αἰαθ ἀπόβασις τῆς 
γῆς 1 108 οχίν, Χορ. 1. ἃ, 
ῬΥΔΘΡΟΒΙ 10} 61} 51 ΤΊ. 

δ. ὃ, τοῖς τε ξύμπασι 
καὶ καϑ' ἕκαστον. ΗἸ ἀκ- 
εἰν!, ῬΥῸ 4 ἘΠ]}15. θη ἰἶνο5. ἜΧΒρ6- 
Οἰθ5., διιΐ βιηὐ σοι οαϊ,, οἵ, δα, 
ὅ, 2, ἃ Ὁ Ο511| ΤῸ ΔΌΡ ΟΒΙ (0 611, 
ατιοὰ Κυιο σογο Ῥνο δίιν, ΤΠ τ π|- 
αι πα πι6 Ρ]αοοί, βιση  Ποαςαν 5 τιτὴ - 

Τὰ ορυϊπιϊβ οοαα, ἀθοϑί τό, 

πὰ ΟΠ Πἶὰ ἃ βῖπ ρα ]α Θ01ὴ- 
Ρ᾽οούθ 5. ὕδλίθ Δανθυ θα] ον, 
αποα ΟΙα55. ορὶπαίπν, ἀαιϊνὶ ἢ 0 
νἱἀθμίτι ῬΌ5568 6588 ΘΟ]]ΟΟΔ 1. Ἰδχο 
᾿οραίο ἄν οἵ. Βυίίμι. αν. 8. 138, 
20 οἱ δ. τηδὶ. δὰ 1 41, -- τρία 
μὲν ὄντα. ες ψαυτικαᾶ. Βε- 
Ρεϑίθ πποηίο ἂν μαᾶάϑοιτε 5. μά- 
ἅγετε, 564, π6 Ῥδυ οΙρΊ απ οἸδίοί, 
10} ἀἰβοθηαὶ, Ψ ΘΙ. ΘΟρποβοομαὶ 
5. γραία παὶ ποίϊοπο. (Οἵ. Μδιίῃ. 
αν. 8: ὅ80,.2 εὐ Ὁ49..5:. Βαϊ 8. 
144. 6. Β᾽μ1ΠΠ6ν ἀὐιίθυη ΑἸ] απο - 
ἀτι6, ΠῚ ἴῃ 4106 015. ποτ θΓῚ5. μα - 
οἰαίουιην. 118 6 νυ ΟΠ, 6Χ ααἷ- 
θτι5 ἴῃ ῬΥΪΟΥ 115. ΠΊΘΙῚ Ὁ ]5. ̓η ΠῊ]- 
εἰνὶ ροηᾶθηί, βρη Ποδίϊοηθ65 δαί 
γνοῦθα, αὐ] 115. ραν οὶρία δἀϊαη- 
Θαηίαν, οοριίαιύαν, ᾿πΠηϊἶνὶ ἴῃ 
Ρανοῖρία ἐραηβοιηί. Οἵ, ΝΠ 68. 
Τα ΠΟΙ Π δ οἰ 5. ααϊά οι ἴῃ ΙΔ Πη. 
ἈππᾺ]. 1858. ἴα5ο, 9.»., ,θ02. 5ἴὸ 
ἱπέθυ ΠΡ: τρία μὲν ὄντα λό- 
γου ἄξια, τοῖς ἜἜλλ. ναυτ. δἰ! 
ἀπά ῖθη5 ἐστί, ατοα πιᾶ]8 ρυοθαμί 
Ναῖίιη, οὐ δί8}}. νὰ. Βαίμῃ, αν, 
8. 129 ἀάῃη. 19 οα, 21. [ΤΙ ΘΡρΡα- 
οὐἴοθο πλιατἃ ἃία 16. Ραποίο ῬῬΟΒί 
Κορινἅ). δαθία το οὐϊδτι ΑΠ1Π ἸΟῸῸ 
50 ΘΟ ΌΡΙΟΡ ΘΟ. νου, γνοϊαΐ Βαν- 
Θόβ. 1, ἃν ν. 156, ααὶϊ ροβίοα τού- 
τῶν δεῖ, εἶ οουϊοοὶ!, οἱ Κυιθρ,,, 
{ΠῚ μέν οἱ δέ, βουίαβδ (Δ ἢ {1 Π|, "Ὡ 
ΟΠ ΡΑΥΪα ΠᾺΡ ῚΒ. ῬΡΟΠΊΘΥ ΘΠ ιν, ἀἂ- 
ἄϊια ρὸν ἀνακολουϑίέαν αὐυδπάλτη 
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Κορινϑίων. τούτων δ᾽ εἰ περιόψεσϑε τὰ δύο ἐς ταὐ-- 
τὸν ἐλϑεῖν, καὶ Κορίνϑιοι ἡμᾶς πφοχαταλήψονται, 
Κερκυραίοις τε καὶ “Πελοποννησίοις ἅμα ναυμαχή- 
σετε" δεξάμενοι δὲ ἡμᾶς ἕξετε πρὸς αὐτοὺς πλείοσι 
ναυσὶ ταῖς ἡμετέραις ἀγωνίζεσϑιαι.". 

οιαῦτα μὲν οἵ Κερκυραῖοι εἶπον" οἵ δὲ Κορίν- 
ϑιοι μετ᾽ αὐτοὺς τοιάδε. 

81. «Ἀναγκαῖον Κερκυραίων τῶνδε οὐ μόνον 
περὶ τοῦ δέξασϑαι σφᾶς τὸν λόγον ποιησαμένων, 
ἀλλ᾽ ὡς καὶ ἡμεῖς τε ἀδικοῦμεν, καὶ αὐτοὶ οὐκ εἰχό- 
τῶς πολεμοῦνται, μνησϑέντας πρῶτον καὶ ἡμᾶς περὶ 

ἀντιλογία 
Κορινϑίων, 
οἱ αἹ) ἐλέγ- 
χουσι τοὺς 

« Κερκυραίους 
ὅτι οὐ διὰ 
τὸ σῶφρον, ἀμφοτέρων, οὕτω καὶ ἐπὶ τὸν ἄλλον λόγον ἐέναι, ἵνα ἀλλ᾽ ἐπὶ κὰ 

τὴν ἀφ᾽ ἡμῶν τε ἀξίωσιν ἀσφαλέστερον προειδῆτε, κουργίᾳ καὶ 
καὶ τὴν τῶνδε χθείαν μὴ ἀλογίστως ἀπώσησϑε. φασὶ εἴ 
δὲ ξυμμαχίαν διὰ τὸ σῶφρον οὐδενός πω δέξασϑαι" 

ὃ, 8. ταῖς ἡμετέραις ΤΠ νῚ] 155. ῬΓ]ΕΡΙΏΐ οὐ ΟΡ Ϊπ}]. 160 οἱ Β6κκ. 
ταῖς ὕμετ. ,,1,6οε0 ἡμετέραις 1101} ΤΠ 115. 118 ΠῚ ΔΙ μα ΡΙδοοί, πὶ 51. 
ΒΘηΒ05: ΠΟΒΙΡΔΥΠΏ ἡδΥνϊα ἃἀϊπηοίϊ 0} 6.“ ΚΤΕΡΗ, Ρνδο- 
βίανθ δάθο ᾿ᾶ πη βου ρίαν απι ἀἰ(ον ΟἿ αὐ Ἰοα πὶ δ ἀἸζιηι, «τὶ [4 ο᾽α τ, τι 
᾿ᾶθο Ῥ6 δρϑχθρϑβὶῃ αἰοία βδ᾽ηΐ, ἀοοθὶ Βᾶκο ἴῃ ΒΙ0]. οὐἵτ, θαι, νο]. 1" 
Ῥ. 2δδ. Οἵ. ει, δα ΡΙαΐ, ΠῚ ν. 139. 1)ατίν την 4} Τη θη βιιγᾶθ. 56 
αἸΠΘΡ θη τα υοἹιηΐ 6586, 

6586 διιβρίοατιν, ΝΟΡὶ5 παθς οὰ- ἀλλ᾽ ὡς καί. 1. 6. ἀλλὰ καὶ 
αἶα που 1 }}1ὰ νἱάοπίαν, Ααἰ-ὀ (περὶ τούτου) ὡς. Θιιοά πὸ 5.8- 
οἰοπᾶα δύ θοῃἰθοίαρα ΟἸΟιΘΘΚἰΪ, τπθιθ οοβ δηλ, Κυιερον. τέ 56- 
41 ΡΓῸ ὄντα Ἰοσὶ νο εἶ: οἴονται. οἰτιϑὶε οὐ ρῦῸ 60 τὲ Ἰθρθηαιηι) 6556 
-- τὰ δύο. Ἢ Ἀν Ιθα10 οἵ. 10, 2 ΘΟΠΪΟΙι. [)6 τὸ οἵ. ππαχίπι 24, 2. 
οὐ 10] δἄῃ, -- ἐς ταὐτόν. (ἷ, -- πολεμοῦνται. Ἐχ Βοο 
ααη. Π] 91, 4. Ηἰο νἱὶ ἐγ 5] δ, Ῥάᾶββίνο, στπιοα ο. 08 οἱ 110] τϑᾶϊε, 
ὰρ. 817. Οτναῖο ΟοΥἸΠϊοντ ἢ 0] οΟΠ ρον. Το ἀἸάθη πολε- 

Ροβί Ῥγόνὸ δχονάϊιη (57, 1) {65 μεῖν τινα, υἱνοοθηιονοβ, αἰχῖββθ. 
Ῥϑυῖθβ σου ρ] θούϊιιιν, πάγη ρυῖ-ὁ ΟἿ, Βοῆοοηι. δα ΡΊ]αί, ΟἸΘοπι. ἀδι ἢ 
1ηἃ (87, 2---θθ ΟΧίΡ.) οδύ γοιὸ οὐ δρᾶ δύῃ, Τ 2, 4. 18. 
σα δ ΟΡ πὶ ἃ ΟΟΡογ γα οἷ ἈΠὰ- Ράμ]0 ροϑὲ ἀὸ οὕτως νἱά. ΜΆΊΝ. 
ΠΝ (ἔλεγχος Κερκυραίων); (ὧν, 8. ὅθ, 1. Βαίηι, ὃ. 144 
βϑοιηᾶα (6. 40) ΟοΥίπί!ϊο5. ἴα ἀΐῃ. 18, -- τὴν ἀφ᾽ ἡμῶν 
ΠΡ μλύποι (δυμιβεδήμοτε Κορ ἀξίωσιν, ποδί πὶ Ροβίυ- 
ϑίων); ἰουίῖα (41. 43) αἀάϊίαν Ἰαιτϊοι οι ἀθαιαπι. θὲ ἀπό 
Ῥοβίαϊαιϊο ΘΟΡΠΙΠ ΠῚ, ΤΙ Βύδεία οἵ, Μαία. ΟἿ᾽ 8: 980) δδπς: ὃ 

5101 γοίενα τιν (ἀξέωσις χάριτος ἰπίτα 11 39. 87. ΓΚ 108. ΥἹ 40. 
ἀντιδόσεως), οἱ Δἀπιομῖθο, πὸ Τὸ. ὙΠ 70, Ταπι τὴν τῶνδε 
ΑΤΠΘΠΙΘ565. Ὁ{1Π|8{15 βρθοῖδ 586. χρξεέαν ἱπίογργοίαν ἢ ΟὙ 1 Π 6- 
ἀθοὶρὶ μαι δηίαν. Οὐδ 5518 ἐθτῆ, 1. 6. ῬΥδοδδ, δὰ 

8. 1. Κερκυραέων τῶνδε. ατπᾶ5 Π0ὺ5 ποορββϑὶίαβ οοϑἷί. 
Οὗ Βιυίιηι. αν, 8. 127 ααπ. 10. --- 8.2, φασὶ δέ. διά, 82, 4. 

πλεονεξίᾳ 
υμμαχοι γε- 
γένηνται, 
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τὸ δ᾽ ἐπὶ κακουργίᾳ καὶ οὐκ ἀρετῇ ἐπετήδευσαν, 
ξύμμαχόν τε οὐδένα βουλόμενοι πρὸς τἀδικήματα 
οὐδὲ μάρτυρα ἔχειν, 
φεσῦαι. 

οὔτε παρακαλοῦντες αἰσχυ- 
καὶ ἡ πόλις, αὐτῶν ἅμα, αὐτάρκη ϑέσιν κει- 

μένη, παρέχει αὐτοὺς δικαστὰς ὧν βλάπτουσί τινα 
μᾶλλον ἢ κατὰ ξυνϑήκας γίγνεσϑαι, διὰ τὸ ἥκιστα 
ἐπὶ τοὺς πέλας ἐκπλέοντας μάλιστα τοὺς ἄλλους 

8. 2, παρακαλοῦντες. 1. ἴῃ γτηλτο;, ἃ]. τη. παρακαλοῦντας. αι. 
Α, παρακαλοῦντες, 56 ἃ 
ῬΥΘΘβὶί. 
Κυπθοθνο. 

Ῥιὸο δέ Κυιδροῦ δή [Ιοσθηάτηι 
σΟὨ ϊοΙ! ᾿ῖο δὲ ᾿ΐθυιπη ΠῚ 61, 16} 
ο. 87. Αἀνογβαίαν. ἰαηθη (8585. 
γὰὶς δέ ἀββιπιθηαὶ νἱπὶ {Ἰ Ὀτι ἢ 5 
οὐ οοηΐθγθηβ 82, 2, ὸ νν. τὸ δέ 
νἱὰ, Βυιίηι. τ. 8. 126, 4. Μδιι}. 
αν. 8. 2806. ΟἿ, ο. 81. 86. 87 ἃ]. 
Δὰ ἀδι, ἀρετῇ ΡΓΔΘΡ ΟΒἸ ΕΠ ΟΠ 6 ΠῚ 
τηθηΐθ γΘΡΘ.Ϊ ΟΠ οδί ἤπθοθββο, Οἵ, 
Μίβιῃ. αν, 8: 598 Ὁ. Βαιίίῃη), 8. 
184, 4 ο. ξυμμαχόν τε. 
Τέ εἱ οὔτε ἰηίθι 58 ΡΘΒΡ ΟΠ θη, 
αἴστιο ξύμμαχον οὐδένα οὐδὲ 
μαρτυρα θυκὰ5 θ6η6 ἰπιθρΡγεία- 
τὰν οὐδένα κοινωνὸν οὐδὲ μὴν 
ϑεατήν. Οἵ. δάπ, ΥἹ ὅ4. 1. Μαϊε 
ἰρίταν ΠοΡν. οὔτε μάρτ. ἰϑοἱ νο- 
Ἰαῖι. ᾽οἰβοίτη Κυτορ,. οὐδὲ παρ. 
ΒΟΥΒΟῚ ἰπ551{, ατἷδ, ἘἰδΙ οὔτε. 
τέ πίον 56 γϑίθυυὶ οοηδίδΡοι (ἐἴ. Ϊ 
δ 41.}, 1Ἰᾶοπι 46 τὲ... οὔτε ἀ6- 
Ὠ]ΟΠ ΒΓΔ ΠΏ ΔἸ Θ556.. ΒἈεβροπᾶοὶ 
ΟἸαβ55.., δυϊατηδὶ πο ἰδ ηὐπιπὶ ἀρτα 
Τιο, δῖ. Ἰορϑίιν, ἀ6 ἤδὸ οοπϊπη- 
οἴοηθ ῬδΡΟα] αν πη απ αν ἢ Ο ἢ 
ΡΟ556. Αβ:ῃμοβοϊ οουίο Νδᾶν. ὅγηΐ. 8, 
208, οἰβὶ γαυϊτ5 66] ἀἰοῖτ, αἴααο ἢϊο 
Ηοιδϑι. --τάἀδικήματα οἰἸαϊνο- 
ΟἸηἶδ οἱ ΠΊ ΔΙ ΟΥΘ5 ΘΧΡ ΘαἾ 1065 ΠΙΔΥΪ - 
{π|88 6556. ψ 11 Ν16}}. 6 ΟΟγο. "0. 
Ρ. 21.---οὔτεπαρακαλοῦν - 
τες αἰσχύνεσϑαι, πθαιῖο 
ῬΡιάονο βιυ[[ππὰϊ 110 Τὶ "ἢ 
δ Ὁ ΧῚ ΠῚ τὶ ΠῚ 1Π} Ὁ] 0 Υ ἃ 1 ἐ6 5, ΝᾺΠῚ δὶ 
ΔΠ105., τι 50ΟΪΪ δὲ ἐθ565 ὑϑυ μη 5118 - 
ΥἼ1ΠῚ Θβϑϑηΐ, θχοϊ ἰαββϑηΐ, πρηλῸ ἴῃ 

ΒΟΟΙΘία 6 1. {ΠΡ ΒΒ ̓ ΠΟΥ ΠῚ ΘΟ 5]- 
Του πὶ νϑηΐτο νοὶ] ἶββοί. Παρα- 

5. ξι Ηθο. παρακαλοῦντα, ᾳιοα ΝΆ} 6χ- 
Αὐὑΐ παρακαλοῦντας δὰ παρακαλοῦντα ποη ἀἰΒρ]ϊοοὶ 

καλεῖν ἀυίθμη ΠῸΠ ἰίᾷ ΤᾺΡΟ 6556 
ΘΌΧΙΙΟ νοῦϑΥ8 εὐ γοσδῖθ 
«ἃ οχροάαϊυῖϊοη 6 ΠῚ Θ ΟΥ̓  ΗΪ - 
6 ν᾽ ἕαοἴθη δα πὶ πι6} Ποῖ ταν χα 1 
118. 1196, Π| 178. Υ 6. Παρα- 
νομοῦντες [υἰϊϑύτα οοηϊθοὶς Ναιίπη, 
ἀθ Τππογά. Ιοο. Ὁ. 4 δἰαᾳπδ οἶδ 
δαδαοῖπβ νουθα ὑδηΐαὶ 5.8}, 

5. 8. αὐτάρκη ϑέσιν κει- 
μένη. ΟΓ. Μαί. αν. 8. 408. 
10}. Ρανὰ]. αὖς ΤῈ Ρ. 6106 εἰ ἰηἴνα 
ὁ. 112. πῃ" τ πα Ε ΕΔ ΠΝ 
γίγνεσθαι, ἴδοϊί (γΥ05) 
'ρ8505 ἰμηϊανίανατη, 488 
τὰ α} 015. (τινά, 50 τηᾶ ΠΟἢ 611) 
ἰηΐοναηΐ, ροίϊι5 δυθὶίτο 8, 
αὐϑιὴ αὐ 6Χ ρῥδούϊβ (δι) }}) 
οΟηΒ501{π8ηῖταν, ΤΠ ἤδθο ΘΧρΡΙἃ- 
ἡδηα ΠΟ ]5 ν᾽ ἀθηΐαν, Οἵ, δά, τηδὶ. 
ϑϑοιηδ ἜΧΡ]]οδίϊο δϑὲ Κυπθοονΐ, 
«αἱ «ἃ οι. Ὁ. 106 Πᾶθο Ἰηΐοι- 
Ῥυθίαίαν: οὔ οἷ, αὖ Ἰηἰατὶἃ - 
ται ΠῚ. 4 1} 5 1105 ἃ ΓἸοϊα ηἱ, 
μηδ οὶ5 αἀαᾶηὴ ΓοΘα ον οΟΠΪ- 
161 ΑΥὈΙΓτὶ δ᾽ η τ, Οπᾶτῃ ἰηίου- 
ΡΙΘί ΟΠ Θτὴ ὑπθίαι ἴῃ δύπά. Ἠἶϑι. 
ΤΡ. 217 5ᾳ. Τὰ ἢ κατά τοᾶᾶοθι- 
ἀυπὴ Ρτορυῖο ἀπ ηὶ ρο, Μιὰ. 
Κυιορ, αν. 8. 49, 4, εἰ 48 δὰ 
ΤΙ πον ἀἸάθο Βόοο πὶ, δὰ ΤΠ 50. 
Αἀνούβαίαν ΟἸαθβθη. Τονα ἀθηϊ- 
4 δηοάδιίϊο οϑί (Οο] θυ οὐ ΟἹαβ- 
561}. ατὐὐ νοῦν α νοϊαηΐ το]: οἵ - 
Γοῖ αγ α Ὁ Ὑ ἢ ἢ πιο ἃ πιστὴ, 4 πι 1 115 
Α11Ὸ05 ἃ οἴ πα αι ες ἰαϊοοβ ρΡο- 
εἶτι5 δῖηι, 4 πᾶ αἱ Γοθἀ Θνὰ 
πη ρα , ᾿Κατὰ ξυνϑήκας γί- 
γνεσᾶδαιν δυΐπι ΟΠ ραιϑ ἢ ΟἸΙΠῚ 

ΕΞ 
, 
υ 

ἥ 

“αὐτὰ 

ἥξουσι, 
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4 ἀνάγκῃ καταίροντας δέχεσϑαι. κἂν τούτῳ τὸ εὐπρε- 
πὲς ἄσπονδον. οὐχ ἕνα «ἡ ξυναδικήσωσιν ἑτέροις, 
πφοβέβληνται, ἀλλ ὅπως κατὰ μόνας ἀδικῶσι, χαὶ 
ὅπος, ἐν ᾧ μὲν ἂν κρατῶσι. βιάξωνται, οὐ δ᾽ ἂν λά- 
ϑῶσι, πλέον ἔχωσιν, ἢν δέ πού τι προσλάβωσιν, 

ὄ ἀναισχυντῶσιν. καίτοι εἰ ἦσαν ἄνδρες, ὥσπερ φα- 
σίν, ἀγαϑοί. ὅσῳ ἀληπτότεροι ἤσαν τοῖς πέλας. 

ὕδρ. 87. ὃ. 4. κἄν τούτῳ. Μα]} πομμμ}} ΠΡΡῚ καὶ τοῦτο. ΑἹ 
νἱὰ, δάη. 

ἔχωσιν... ἀναισχυντῶσι. Αὐρ, ΡΑ]. αὶ. Η, ἔχουσιν οἱ 
(455. Αὔυρ. (]. Ρα]. Η. ἀναισχυντοῦσι. Οαϊ ἱπάϊοδιιν! 115, 46 ἃ 
Βτοπηΐο δα Οἷο, ἀδ ΕἸ. 1 Τ εὖ 811Π|}5 4101 Ἔχ ρ!!σαία δαηΐ, ἀϑίθηαϊ Ροβδεπί 
(οἴ. δά. ὙἹ 18, 4), ηἰἶδὶ δἰΐδηι βιάξονταν ἴῃ ΠΡΥῚ5. Πη55. ΓΘΡΘΥ Γθίαν. 
ὕπα8 αἰέοειιπι ὅπως ἰδίηθγα ἴῃ ν Εν ἱρυΘρβ588. οομ οἱ ρο556 δυάδοῖας 
Βιιβριοδίῃν ΟἸα 55. 

κατὰ ξυστάσεις γίγνεσθαι 1 
21 εὐ β᾽ 1115. δα ἤδηο βϑηίθη- 
{ἰᾶτη ᾿πηρισιδί ϑία ἢ], 6 ἰοίο 
Ἰοοο ῥγϑθίον δᾶ. πιαὶ. οἵ, οἰϊδηι 
Οδιηρ. 1 Ὁ. 81 54 ,,ἸἸυνθήκας 
δ ΘΙῚ Τιογ αἴ 465 Ἰη16ΠΠρῖε Ῥδοίᾷ 
ἀ6 Πππ|0τι5 Ἰπίον οἷν αίο 5 ΡῸΥ ἀρ ὶ- 
{Γ08 ἰνπιθη 15... ΘΟΈΤ,ΤΊ, -- 
ἀνάγκῃ καταέροντας. 
Οπππὶ ΟΟνογγαοὶ Πα θαηΐ ορρὶ - 
ἀπ ορροτγίιπο ἰο60, απὸ 
Βᾶ6ρ6ε δάρδιπάπη 5ἰ{ παᾶανὶ- 
ΒΒ. 5, ΠΟῚ ΠΈΠΕ4 81 οἰϊ8 ΓΤ ἢ 6 - 
ΟΟββασῖο, ὸπί ἀθ Μοββαπα βου δὶς 
ΟἸσ τσ Ν εν ΕΥ̓͂ 9, 91. θὲ Ἰρβὸ 
κατ. οἵ, Βευδίπι. αν, 8. 180 δήη. 2. 

8.4. κἀν τούτῳ. ἀλλ᾽ 
ὅπως, δία τι ἢ 68 Γ6 (Ι. 6. ἴῃ 
δος ἐπιτηδεύσει, ψνε], 1 ψποὰ 
ΠΪΠῈ5 ῬΪασεί, ἴῃ ἰδία ἀνγ015 
5π86 ΟρρΡογίπηϊἐδέ6) {ΠΠπ|1ὴ 
(4τιεπ ἰδοίαγιιηΐ 82, 4) ἃ 6 ὁ ΟΥ̓ τ ΠῚ 
(γε ροίύϊπι8 βρβοϊοϑαπι, οἵ, ὁ. 
59. ΠΙῚ 11. ΥἹ 8 41.) πιο ῦ ὃ ΠῚ 
4 Ὁ Δ᾽ ΟΠ βοοϊοίδίο 8Ὁ- 
ἢ ονγο αἰὶ ργδοίθχ πουπηί 
ἢ0η (60 Θ0}51110)}, αὖ --- 588 
πὶ. ΑΔ καν τούτῳ Κτυπθο. δι 
ὄν νυῖξ βιθαπαϊεὶ δαὶ ᾿1Π9] ἃ 
σαὶ ξυναδιλ., ΠΟΥ Τα Π ΘΕ ῚΠῚ 
ΠΟΘΙ 5 σα θέαν βου Ρο556. Τὸ εὖ- 
πρεπὲς ἄσπονδον υἱ τὸ ἀνϑρώ- 
πειον κομπῶδες ΝΥ 18 εἰ τὸ 
ξύνηϑες ἤσυχον ΥἹ 34. Οἵ 1 
θ, 8 δέῃ, Βιοῖη, δα Αθβοῃίη. δἂν. 
Οἰεβ. 8, 80. οἱ ἄδθ Τιδιῖηἰ5. Νδο- 

Β6|5}. 1,80. Βου 10. ρύδθο. Ρ, 78. --- 
ξυναδικήσωσιν. ὕπε ἴη- 
ἰαγὶα5. ἴδοθυθπί, ἷ 6. ἴδοογθ 
οοσθυθηΐαν γν6] ἰπθογθηΐαγ. [Ια 
ΘΗΪΠῚ ᾿ιοο ἸΏ 06} Πρ 6 πά πὶ οβδέ, αἱ 
νοΡθἃ οὐχ ἕνα -- ἀλλ ὅπως οὔτι 
προβέβλ. οοἸαθνογο ροβϑίῃί, αποὰ 
Π6 [δοϊθ πα τιη 510, ἌΝ ΟΧ ἴῃ ΤΟΥ - 
ἀἸα 615 Ρ. 8. 544. ᾿δᾶδο ᾿00 ἸΡδηῚ 
γουθτπ ἄεἰει. --- κατὰ μόνας 
οὗ. δάη. 82, ὅ. -- καὶ ὅπως 
οοί, Ῥ ϊπιτπὶ ΤΠ ΘΠ ΤΠ ἐν ᾧ οοί. 
ΔΙΓουΪ, οἰβὶ βυδιηπηδιῖοα ρδΡ, ἴο- 
8166 51:0] 6ΟἔπιπΊ 6588 68 Γ110Π6, ατιᾶ 
μὲν.. δέ ροπὶ ᾿πέογάππι νἱα]- 
τη1|5, οθηϑοὺ εχ |, ἃ. ρ. 59; 564 
ἰά, ρυαθίθυ 8 πὶ απο ἴῃ αἰ ν 515 
ψΘΡΒΟΥ ΠΤ. ΘσΟη ΟΥ̓ ΠΟ 15. ΔΙ δ] 
ἴα Ἰοᾳυϊίαν ΤἬμποΥ ἀ14 65, ργορίου 
(ΘΓ ΓΠῚ ΠΏ ΤΠ ΘΠ. ΠῚ ἤ0η δαπηϊίεη- 
ἅἄπιηι νἱάθειν, --- οὗ δ᾽ ἂν. 
ἀναισχυντῶσιν, δὶ νοότο 
Ιαὐπονϊπέ, ἔγδπἀθ οἰ γα πὶ - 
νϑηΐδηΐ, ΒΟ Ὁ] σψοῦὸ δ8]]- 
αὐἰὰ γαρὶηΐβ 51π|8 δάϊβθοο- 
ΥΪηΐ, τη ρ τἀ 6 πη 665 56 Ρτδ8- 
"Ὀρδηΐί. Πλέον ἔχειν 65. πο- 
βύγατῃ ἀθου ν οΥ ΤΠ ΟΊ Π6η. Οἷ, ο. 
Ὑ{{0 

8. ὅ. ἀληπτότεροι. Ῥτορτ, 
"8 515 ΠΟΘΙ ΡΥ ΘΠ 6 51 1165 
(ΡΙ1η.}). πὶ ἢ πι5 ΧΡ ἀρ 8 0 1165. 
ΟἸΠΏΪηΟ ΠῚ Πι15 841115 ΟὈΠΟΧΊΪ. 
ΟἿ, ὁ. 82. 148, Τιηι ἀ6 ἐξὴν 
νὰ. Μαί. ὅν. 8. 5608 δάῃ. 5. 
Βυίαη: “8; 5189. “δη, 59: - 



καὶ ὅτι ἄποι- 
κοι ὄντες 
σφᾶς ἄλλα 

τε ὑβρέζουσι, 
καὶ Ἐπίδα- 
μνον ἀφελό- 
μένοι ἔχουσι. 
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τοσῷδε φανερωτέραν ἐξὴν αὐτοῖς τὴν ἀρετὴν διδοῦσι 
χαὶ ϑεχομένοις τὰ δίχαια δεικνύναι. 

88. ᾿4λλ οὔτε πρὸς τοὺς ἄλλους οὔτε ἐς ἡμᾶς 1 
τοιοίδε εἰσίν, ἄποικοι δὲ ὄντες ἀφεστᾶσί τὲ διὰ 
παντός, καὶ νῦν πολεμοῦσι λέγοντες, ὡς οὐκ ἐπὶ 
τῷ καχῶς πάσχειν ἐκπεμφϑείησαν. ἡμεῖς δὲ οὐδ᾽ 2 
αὐτοί φαμεν ἐπὶ τῷ ὑπὸ τούτων ὑβρίζεσϑαι κατοι- 
κίσαι, ἀλλ᾽ ἐπὶ τῷ ἡγεμόνες τε εἶναι, καὶ τὰ εἰχότα 
ϑαυμάζξεσϑαι. αἵ γοῦν ἄλλαι ἀποικίαι τιμῶσιν ἡμᾶς, 
χαὶ μάλιστα ὑπὸ ἀποίκων στεργόμεϑα. χαὶ δῆλον, 
ὅτι. εἰ τοῖς πλέοσιν ἀρέσκοντές ἐσμεν, τοῖσδ᾽ ἂν μό- 

νοις οὐκ ὀρϑώς ἀπαρέσχοιμεν, οὐδ᾽ ἐπιστρατεύο- 
μὲν ἐχπρεπῶς μὴ καὶ διαφερόντως τι ἀδικούμενοι. 

9 τοσῷδε. τόσῳ δέ Ἰεοὶ νὰ] Ἠθυηοῖη, ἴῃς Οὐμημηθη, δητῖαιι. 
βίπᾷ, ἃ. 1841 ρΡ. 395 «υἷα ΄τοσύσδε. εἰ ὅδε, γοϊαιῖν 5. πο ροβίροπαίαν, 
564 ἴρβ6. αἴδενι Χρη. ὕγνυ, ὙΠ δ, 6. Ῥαιβ, ΤΥ 9, 8, οἰδὶ ᾿ᾶθο 4ιοαιθ 

διδοῦσι... δίκαια, ἀδάϊιο 
᾿π 06. ΟἿ 41115 αἰδοθρύδη 40. 
Τὰ δίκαια --Θ δίκας (τῶν δια- 
φόρων) 1140, 2, τυῖ᾽ νἱά. ἀ4π. 
πὖ Βα ΡΥ ὁ, 28. 

ὕδρ. 88.8.1. ἀφεστᾶσι διὰ 
παντός. Οἱ, 28, 8 54. οἱ Ἠενοά. 
1149. Ῥεϊηάς ἤοχῖο νευῦθὶ ἐκ- 
πεμφῳϑείη σαν 5ὶ ουἱγηϊηιῖπ Ατ- 
{ἰοἃ νἱάοϑίαν, ΘΟΠΊρΡΟί ΟἸΙΩῚ 
σφαλείησαν 11 48, πεισϑείησαν 
ΠΙ| 42 4]. ΟἿ, Μαιίῇι. αν. 8. 204, 
8. Ἰη λέγοντες... ἐκπεμφϑ'εί- 
ῃησαν τοβρίοῖαιν δἂ 84, 1. Μι|ι- 
ΤΠ. Διο Υἱά ον] ΓΕ ορίαι- 
γατῃ ἀρτὰ ὡς Ροδέ ῬΥΡΆ 6565. ΠΟῚ 
ΠΙδύου  οπ Ρ Οβ᾽ (ππὶ 6556, αποὰ ἴίὰ 
δχοιιβαί Κα] θπιθηὴ5. ΤΥ}, ΘΟ ΔΙΠΠ,. 
Ρ- ὅ, αἱ λέγοντες ΠΡΟΥΓοΟ ιἰ Ρᾶν- 
τ οἱ πὶ νοςοῦ, 

8, 3, τὰ εἰκότα ϑαυμά- 
ξεσδαι. ϑαυμ. εβὶ οοἸΐ. Δο- 
Οὐδ ιν 5 ἰιὰ Ροβίιι5 οδί τἰὸ 1} γν. 

τιμᾶν τινά τι. ΟΥἮἨ Αὐϊβυϊα. Τρ, 
190 πόλεως τὰ εἰκότα τιμω- 
μένης, Κυιορ. αν, 8. 52, 4 δάῃ. 
8. Βα ρ νὰ δὰ δ, θ δῃ. Ουδὸ βἰηΐ 
τὰ εἰχότα, οχ ο. 35 οἱ ἴθ] κἄῃ. 
ὩΡΡδιθί, 

ὃ, 8, .αὗ γοῦν. τιμῶ - 
σιν ἡμᾶς. Οἱ. 25, 4. 

ἃ, 4. ἀρέσκοντές ἐσμεν. 
ΟῚ 

ΟΝ 11 ἀκμάξοντες σαν οἱ ἰθὶ 
δάη. --- οὐ δ᾽ ἐπιστρατεύο- 
μὲν. .ἀδικούμενοι. Ηδεοο, 
5] ἐκπρεπῶς, πὶ Ιου πα 6, νἃ- 
Ιου 1 στον, βιση ἤοαη 6 - 
416 5016 185 ὑ 611 απὶ πῃ ἴοννα 
οχίμηΐ δ (1. 6. ΟΧΊ 15. ΔΡΡᾶνδί- 
Ὀ1τ5}, ἰδ] οὐϊᾶη ἢ 5ὶρ Θ᾽ 
«ΠΤ απ πὶ τα δΔοοοΘρὶ- 
1115. ΑτπΓ, αποα την Κυιιθο,: 
ἢ Θ απ 6 (ππ0}) 61} ὰ πὶ τη Γϑυὶ - 
15 ΘΧ  ἶὸ ᾿η πι18ἃ ἰη διρηὶ 
πὴ ἃηίθα δἃοοορίᾷ (,,0Π 8 6 
᾿ οι. ἰπ} 6} Διι5Θ ΖΘ ΘΠ ἢ οὐ 
ΘΙοιάϊου σὰ βοὴ“ “). 6 νὶ 
Ἐεθι Ρ δοβοηι5 ἀδικούμε- 
γοι Ὁ Μαν.: αὐ 8... δ04ς. Ὁ: 
Κυιθρ. 8. ὅ8, 1 Δάη. 8, ΠῚ 68 οἱ 
ἘΠΕῚ τὰ Τλιοὶ, ΤΊτη, δ. 1. Αἱ 
1Π|ν. δ ν μι}. οὐ Ρ.3 544. ἐπεστρα- 
τεύομεν, 4 ατιοὰ οχ Βιρουϊονῖ- 
"ὰ5 ὧν γήθηῖο δι νθροθίθπάπηι, ἰθρὶ 
ἰπι5511, αιοὰ γθοθρὶν ΟἸΆ55, οοπίο- 
γ8 5 γ θὰ Κὅ0Π0], εὐ μὴ ἠδικού- 
μεῖδα περιφανὼς. οὐκ ὧν προ- 
δήλως ἐπεστρατεύομεν. ΟἸ πὶ 
ἴων 15. πιθα θν δ ἷβ ἐπιστρατεύοι- 

ϑ 

4 
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ὄ καλὸν δ᾽ ἦν, εἰ καὶ ἡμαρτάνομεν, τοῖσδε μὲν εἶξαι 
τῇ ἡμετέρᾳ ὀργῇ, ἡμῖν δὲ αἰσχρὸν βιάσασϑαι τὴν 

θ τούτων μετριότητα. ὕβρει δὲ χαὶ ἐξουσίᾳ πλούτου 
πολλὰ ἐς ἡμᾶς ἄλλα τε ἡμαρτήκασι., καὶ ᾿Επίδαμνον 
ἡμετέραν οὔσαν; "κακουμένην μὲν οὐ προδεποιοῦντο, 
ἐλϑόντων δὲ ἡμῶν ἐπὶ τιμωρίᾳ ἑλόντες βίᾳ ἔχουσιν. 

1 99. Καὶ φασὶ δὴ δίκῃ “πρότερον ἐθελῆσαι κρί-- προσέτι δὲ 
νεσϑαι" ἣν γε οὐ τὸν προὔχοντα καὶ ἐκ τοῦ ἀσφα- »Ὲ γε οὔτε 

ι δώικῃ περὶ τῶν 
λοῦς προκαλούμενον λέγειν τι δοκεῖν δεῖ, ἀλλὰ τὸν διαφόρων ἐξ. 
ἐς ἴσον τά τε ἔργα ὁμοίως καὶ τοὺς λόγους, πρὶν δια- Πτος τος 

ΘΧΘΙΊΡΪΔ (θαι, δὲ ῬΥἾτι5. σου 8 πητ τα ππὶ οϑέ ἃ ΠΙ πα. 564. οἵ, Κυπρα, αν, 
δ: 51,7 χά. 9᾽ Ἠφυ Θ᾽ ἢ 1 ΠΔ ἰη6 ) βϑοιίαβ οϑί ΟἸὰ 55, 

μὲν 50} 106 θαίτν, Τὰ Π0 ἸηΔ] 1] 
ΡΡΘΙΙαί Κυιερ. Αὐ νυἱά, ΟἸα 55. 
Οδίθυιι πη ἐκπρεπῶς [ιϊὸ εἰ ἐχπρε- 
πέστερον ΠΙ δὅ 4111 νοἱϊτιπὶ 6558 
ἔξω τοῦ πρέποντος. ϑεᾶ νἱά, 
ΒΊοΡη. ΤῊο5, 
“8.5, καλὸν δ᾽ ἦν. .«τοῖσ- 
δεμὲν.. «ἡμῖν δὲ αἰσχρόν. 
ϑουῖρτον ἴϊὰ ἰποθρῖῦ, πὶ 5ὶ, αὐὰ 
ἘΓΊ54 6 ΡΟ]ΟΠ απ δβϑϑοΐ, αἸοίαντιβ 
ἐβϑεί, νϑλι ἡμὲν δὲ μὴ βιάσα- 
σϑαι, 586 Δ4α1α1 ἀφῖηαε αἰσχρόν. 
Ὁ 8115 ΟΥ̓ΔΙΙΟῊ 15 πη πηι !ϊ0 ἴγο- 
ΘΠ 1551Π|8 δϑύ Ροϑύ τέ. Οὗ. δάμι. 
116. δε νν. καλὸν ἣν 5ῖμε ἄν 
Ῥοβίτβ νἱά, δά, 57, ὅ. 

8. 6. πολλὰ... ἡμαρτή- 
κασι. Οἱ, Κιιθρ. α΄. 8. 47, 14 
δάῃ. ὅ. Βιμνππιου 586 06. ἃρπᾶ 
ἁμαρτάνειν (εἴ. ο. 89. 1ΠΠ| 87. ΓΥ 
δὅ οἱ δᾶῃ. 1 65) εἰ 5] τη 11 γουθθα 
(εἴ. απ. 1 69, ὅ. 122, 1 οἱ δὰ 6, 
6). Ῥααὶὸ ῬΡοβί ἀδ νν. ΤΥ ΤΝ ντες 

ο. ἔχουσι νὶἱὰ, ἀαη. 29, ὅ. 
ὅδΔΡ. 89. 8. 7 καὶ φασί. 

γα. 84,2. --- ἥνγε. δο- 
πεῖν δεῖ, αὖ ποη θη, αὶ 
ΒΈΌΡΘΥΪΟΙ οἱ οχ {πο 8δἀ ἀἰ5 0 6- 
Ρίδιϊο θη ρον σαί, ΟρΡΟΥΓοί 
νά οΥὶ δἰϊαιϊὰ ἀϊοονθ. (Οἱ, 
Κυιοο, αν, .,8. 80,19 αάῃ. Ἐδὶ ὅ9, 2 
απ. 8:3 ἥν 5οϊνεπάσμ ἴῃ ἀλλὰ 
ταύτην (οἵ. ΜΔ. αν. ὃ. 417, αὉἱ 
πὰ ἀλλά δααἀθηατπη), οἰρϑηᾶοι ΕΣ 
προκαλούινενον, εἴ. Μδίῃ. αν, 8. 

Ἐἰ9 ᾿ν- οὐ Βυίιη. ὃ. 131, ὅ. 6 
. λέγειν τι νἱὰ. Μαί, αν. ὃ. 

187, 5: στηθο;, 8. 5. .,16 δ, 18, 
46 οοηϊπιποίίϊομθ προὔχοντα καὶ 
ἐκ τοῦ ἐρφαιουβ δάη. δα 68, 1 οἱ 
ΒΕ] Π, --- τὸν. «λόγους. 
πε ας ὙΊροτι᾿ 8. 98 
ἢᾶ 60 5ῖ0 Θθχρ]ϊοαι: α αἱ Ῥᾶνὶδ ἴἃ- 
οἰδαῖ ἀϊοία οἱ ἔδοίδ, 1. 6, 4υἱ 
ΟΠ Θ ἢ ΨΘΥΡΟΥ ΠῚ ἔἰἀ 6 ἔὰ - 
οὐϊβ ᾿πρ] νου ϊί; ρτὸ αιἰ- 
Ῥτι5 4} ἀϊοπηΐ: 4 ἔα οἷα ν 6Υ- 
015 ἀραιδί. αὶ γθριρηδγο νἱ- 
ἀδηίαν ρανγίϊοιϊαο τὲ ὁμοίως. ΠῚ 
ἰϑῖταν ϑθηςθη απ ἤᾶπο ἀϊοιπί 
6556: 4π|ὶ οὐ [δ ο.15 οἱ ἀϊο 5 
ῬΑνιίον ἀραυϊζαίθιη γρίϊπηθί 
(ριορυ. 4] ρδγιέθι οἱ δοίᾶ 
οὐ αἰ οτα ἴῃ δ ϑαπαπη ἀΘα ποῖ); 
οὐ ΘχρΙδηδίϊοηὶϊ ΟΥ̓ 551 ΟΠ 6 ΠῚ 8}- 
{16 Ὰ}} 411 Ῥαίαπὶ οὐβίανθ Ὁἰέγὰ- 
46 οποάδίϊο οθυίθ τηθ ον Ηδἃ- 
βίαηα: ααἰ ἀδάπο ἱπάϊοϊο οἱ 
Γ65 οὐ νϑῦρὰᾶ ΒΌΒΊΊΟΙΥ, αποὰ 
ΠῸΠ ῬΟίΘϑ( 6586 ἐς ἴσον χαϑιστά- 
ναι.--- πρὶν διαγωνίξεσϑαι 
ΠΟΠΠΆΠῚ ἱπίθιργυοίαηίαν ΡΎἾτ5 - 
απδπὶ πα !οῖο ἀϊ5 οορτεέ, δἰ 
4παπὶ ΟΡΡΟΠϑέτιν ὁ προὔχων, 5ι1ι:- 
ῬΘΥΙΟΥ ΥΓΙΪ5, οἱ γοϑρομῃαθαηΐ 
πρὶν πολιορλ.:. {14 ἀοθθηῃΐ νά ]θῦ δ 
ΡΥΪα Βα τα τη ΔΥΤΪ5 ἀθοοτπδί, 
πὖῷ ΨἼΠ 40 εἰ ἃ]. Νβϑαῖθ ὑ]]Π τη 6χ- 
ΘΠΊΡ ΠῚ ἀδτ1ι5 ΤΟΥ Θἢ515 ᾿πηοίϊ γὺ- 
μὶ δχβίδί ἴῃ ϑίθρῃ. 1168. 
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τοὺς '4ϑη- γωνίξεσϑαι, καϑιστάντα. οὗτοι δ᾽ οὐ πρὶν πολιορ- 2 
ναίους ἐπικα- 

λεῖοϑαι. κεῖν τὸ χωρίον, ἀλλ ἐπειδὴ ἡγήσαντο ἡμᾶς οὐ περι- 
όψεσϑαι, τότε καὶ τὸ εὐπρεπὲς τῆς θίκης παρέσχοντο. 
καὶ δεῦρο ἥκουσιν οὐτἀκεῖ μόνον αὐτοὶ ἁμαρτόντες, 
ἀλλὰ καὶ ὑμᾶς νῦν ἀξιοῦντες οὐ ξυμμαχεῖν, ἀλλὰ 
ξυναδικεῖν, καὶ διαφόρους ὄντας ἡμῖν δέχεσϑαι σφᾶς᾽ 
οὕς χρῆν, ὅτε ἀσφαλέστατοι ἤσαν, τότε προσιέναι, 8 
καὶ μὴ ἐν ᾧ ἡμεῖς μὲν ἠδικήμεϑα, οὐτοι δὲ κινδυνεύ- 
ουσιν, μηδ᾽ ἐν ᾧ ὑμεῖς τῆς τὲ δυνάμεως αὐτῶν τότε 
οὐ μεταλαβόντες τῆς ὠφελίας νῦν μεταδώσετε, καὶ 

τῶν ἁμαρτημάτων ἀπογενόμενοι τῆς ἀφ᾽ ἡμῶν αἱ- 
τίας τὸ ἴσον ἕξετε, πάλαι δὲ κοινώσαντας τὴν δυνα- 
μιν κοινὰ καὶ τὰ ἀποβαίνοντα ἔχειν. 

ὕαρ. 89. 8. ὃ. χρῆν. (]. δι, αν, ἐχρῆν, οοηΐγᾶ ΠΠΟΤΘΠῚ 
ΤΗποΥ αἰ 15. : 

ἀπογενόμενοι. (4855. Ρᾳ]. ἄπο Ἡ πριν ΟἿ, τὰπγθὴ ΒΙοουηΐ, 
κοινώσαντας. Απρ. Ρᾷ]. ἴδῃ. 1. αι, αν, οὐ ἃ ρι. τηδῇ. (Ἱ. 

κοινωνήσαντας, χαρὰ Οἴα55. 
δ ἐκείνους τε καὶ ὑμᾶς. 
Ἰᾶπῇ ΘΓΘΡ ΙΝ. ΠΔΘΡΘΠΊΙ5. ᾿ΐὰ ἴῃ Δ ΟΟΊΙ8. τὴν δύναμιν. 
οἱ οορὶτη αἰ ουτο ἃ Βαίίμι. αν, 8. 182 δάπ, Τ ΘΧροβί (ἃ. 

ἔχ εἰν. ϑεαπαηίαν σα] 5 0 νουθᾶ ἐ κλημάτων δὲ μόνων ἀμετόχους 
(ἴῃ ἀϑϊουϊοτίυυς ΤΠ }}5 ἀμετόχως)οὕύτω τῶν μετὰ τὰς πράξεις τού- 
τῶν μὴ κοινωνεῖν, 46 ἴῃ ΟΡ ΙΠΗΪ5. 11}0}15 Τη55. ΟΠ} 588. δὺ ᾿πθρίθ ἀἰοίἃ 
ἀοἸθνὶν ΒΟΚΙΚ. Πουπηδ ΠΠΪ ῬΡΙ5 1 81} ΘΧΡΙ ΘΔ ΙΟΉ ΘΗ" οἱ ΑἸϊὰ5. νὶὰ, ἴῃ δά. 
πιδὶ, Ῥοβίθα Πθυτηδηπιιθ. ἴῃ ΘΟ πο άονν. Ρ]]]0]. 2 Ῥ. 869 βου- 
λεσϑὲε Ῥοϑί μή ν αἷς πίον ρομὶ. Κυπορον γθοορίο ἀμετόχως ἰοο οἰιπὶ 
τῶν... τούτων ἱπιευρυθίαιαν ἀπ βοπα! ἀρ δὴ ἄθη ΒοΙρ θη ἀν Θ᾽ 
Ηδπάϊππρ θη. Αὐ νἱᾷ. Βουθοῦρ. Εχρ]ο, Τμῖο. 8. Ρ. 8, πὶ ἀμετό-. 
χῶς ΠΟ 6850 ἸΠΒ50}} 16, 51} Δα 61, τὸ ἀθθ θα Πλιι5, ΧΡ ΔΗ ΘΠΊῈ5 
ἀὩ ΘΠ ΘΙ Π 160, ΒϑῃἰθΠ Άπι ΨΟΙΆΠῚ Π0ὲ 6588. ΟΒ(ΘΠΑΪΙ. Ιρ886 μόνων 
Ροβί οὕτω ἴασαι ΘΟ] οοανὶ 5ἷο ἰηἐουρυοίδηβ: νὴ οἴη θη ΨΟΙΚ, ἀδὰ5 
βῖ9}) δὴ ἄρῃ ψ ουρθῃπηροη πἰομέ "6. 1 Πρ .6, Κη πιδἃ ἢ 

ΠῚ τέλος αἰ τοίοναί ποὴ δᾷ οὖς, 568 
δ εὰ πθο Π)00 ΘΘΠΒΘΠΊΙΙ5 ἢ θυ] Ὁ 0556, ϑὐ αὐ 

Οἵ, δάη. δὰ ὙΠ] 8 

νου] δηρ 6}, ἄα55. 65 ἀϊθ δ] ββϑὴη ΒΟΙροὴ ΠΟΥ Ηδαά- 

8. 2. οὐ πρὶν πολιορκεῖν. οἰδίονία οἵ, δα, 88, 4, ἄς οὐ 
Πρίν οὐτὴ ἰηΠηϊιῖνο οἰϊαη ροϑί Βίίῃ. αν, 8. 148, 2, 9. Κυιιορ,. 
πΠορδηΐθ5. πιο αἰ ΟΠ 65. 5815 ἴτο- 
46 Π5. δϑύ δρυᾶ ΤΊπιο. ΟΥ, ο. 68 
αοοάν. ὅὄγηί, πιοᾶ. οὐ ἰθπρ. 8. 
106 "οί, ὃ. -- τὸ εὐπρεπὲς... 
παρέσχοντο, 5Ρ6οὶ 6) ἀϊ85- 
1}: (ἴὰ ἀἴο14}}5} 
Ῥτοία] να πὶ. Ὡς εὔὐπρ. νἱά. 
αάη. 87,4, ἀ6 παρέχεσθαι δ΄ῃ, 
ΠῚ 86, ἰδηαν. τ ξυμμαχεῖν, 
ἀλλὰ ξυναδικεῖν. Ὅς ἤριτνὰ 

8. 67, 7 δἄη. 8. (λᾷ ἀξιοῦντες, 
«ποὰ νὰν Ὀιανι. ϑγηῦ. Αὐὐ, 8. 
844 «ὔῃ., Ῥ6. οΟ]]ΟΟδ ΟΠ ΘΠ 5Ρ6- 
οἰδῦΘ ῬΌ8586. ΠΟῚ ν᾽ ἀθίιιν. » ΤΩ 
διαφόρους δἃᾷ σφᾶς τοίονοη- 
ἄππὶ ἰδησιίαιη νοοᾶί Κυιιθρ, 
Αἰ ππηο, αἀππηὶ ΔρΡΘυίθ ἀϊ5- 
ἵππον ἃ ΠΟΡῚ5. (οἱ οἃ ἀθ οδιιβἃ 
π΄ {ΠῚ 076) δ1η Ὁ, ἰΠιοΓρυθίδί αν 
ΟΙα 55. 
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40. Ὡς μὲν οὖν αὐτοί τε μετὰ προσηκόντων β) τὰ δι- 
ἐγκλημάτων ἐρχόμεϑα, καὶ οἵδε βίαιοι χαὶ πλεο- 
νέκται εἰσί, δεδήλωται" ὡς δὲ οὐκ ἂν δικαίως αὐ- 
τοὺς δέχοισϑε, μαϑεῖν χρή. εἰ γὰρ εἴρηται ἐν ταῖς 
σπονδαῖς ἐξεῖναι παρ᾽ ὁποτέρους τις τῶν ἀγράφων 
πόλεων βούλεται ἐλϑεῖν, οὐ τοῖς ἐπὶ βλάβῃ ἑτέρων 
ἰοῦσιν ἡ ξυνϑήχη ἐστίν, ἀλλ ὅστις “μὴ ἄλλου αὑτὸν 
ἀποστερῶν ἀσφαλείας δεῖται, καὶ ὅστις. μὴ τοῖς δε- 

ξαμένοις., εἰ σωφρονοῦσι, πόλεμον ἀντὶ εἰρήνης 
ποιήσει" ὃ νῦν ὑμεῖς μὴ πειϑόμενοι ἡμῖν πάϑοιτε 
ἄν. οὐ γὰρ τοῖσδε μόνον ἐπίκουροι ἂν “7ένοισϑε, ᾿ς 
καὶ ἡμὶν ἀντὶ ἐνσπόνδων πολέμιοι. ἀνάγκη γάρ, 
ἴτε μετ᾿’ αὐτῶν, καὶ ἀμύνεσθαι μὴ ἄνευ ὑμῶν ἐδξα 

Τὰπρ θη 50 οἰπ8ὲ ΝΥ οἰίθυ δ πίο]ι ἐ {Π| 61}. μετόχους ἀδαίατϊιο 
Ιϑοὶ ναὶ {116΄. ἴῃ ὅπη. Νον. ἅππα]. Ρ}}]. ΠΧ ΧΧΊΠ--Τν, ἴαβο. 8, απὶ 
τϑάαϊι γϑυθ δ: Αὔ ον πα Ὀ!ο55θη Νονν νοι ἀν !Ὰ}6 ἢ 516 θα τ6 
υνγὶθ 66}... ΠίηΠ]6Ρ {Π6.} πῃ τη θη ἰ 556}. θδιηηδηΐ νοῦθᾶ 
δΧχριποία οὐαὶ Νίθμι. Ρ. ὅ. Πουθδὺ ,γΖιμι Κι. “ΚΡ. 8. 544. Βοβῖηι, 
ΟἸ 55. 

αρ. 40. 8.1. μαϑεῖν χοή. ὕ58. Ατιρ.. ΟἹ. ν΄ 6η. χοὴ μαϑ' εἶν. 
[πὶ ᾿ἰβάθηι ὃ. 2 ἀποστερῶν ἑαυτόν. 

οΟαρ. 40. 8. 1. ἐρχόμεϑα σωφρονοῦσι. ϑἴπιι! δαὶ οἵ 
ἀϊοιαμι ΡΓο ἥκομεν. δεξάμενοι εἰ ἴττπρ6. ΘΟ Πα ΟΠ θη 

8. 2. εἰ γὰρ εἴρηται --. ποη πη 5010 Ρανθοῖρίο τοῖς δε- 
Αἴ, 86, 2. οὐ [01 δά, 4 ἄγραφοι 
πύλεις 101 βρη Ποδηζν γ ΘΙ 5 
τῶν Ἑλληνίδων πόλεων ἥτις 
μηδαμοῦ ξυμμαχεὶ, 'ι, ὁ. αἵτι- 
νὲες μὴ ἐσεγράψαντο ἑαυτὰς 
μήτε ἐς τὰς ᾿Αϑηναίων σπονδὰς 
μῆτε ἐς τὰς «“Ἰακεδαιμονίων 
ὁ, 31. ---αὼΟῆῦ τοῖς. ἐοῦσιν. 
Ενρὸ πὸ Οὐγο νυ οῖ5 φαϊάθπι ἐπὶ 
βλάβῃ Οονϊπεμίονιμι ἐοῦσιν. --- 
μὴ ἄλλου αὑτὸν ἀποστε- 
ρῶν, ἃ 4ΑἸ1ῖ0 56 ποῖ βιράα- 
668, 8] ΟΥ̓ ἢ ΠΡ ΘΥΪῸ οἵ 
ἃιοίουϊθαι 56 Π0 510 {νᾶ - 
6 η5. ΟἵἉ, Κιιθηη, δα Χϑη, Οομηη. 
1 ὅ, 8 ο(6τ. ̓ῃ 8, 5010]. 64. 8. 280 
δάμη. 8.4. --καὶ ὅστις. Πδθόμοη 
οὐπὶ τοῖς ἰοῦσιν, πὶ να]θαπί καὶ 
οὐκ ἐκείνῳ ὅστις, ατοὰ {ΠΠ|Ὶ| 6}. 
ϑυπῖρ. ΠῚ Ρ. 834 νἱάθίιν ὁθη56 0, 
56 οὐ ἀλλ ὅστις ΘΟΠΔΟΙΘ 6 
αἰχ σπίαπατη ἀυθίθτη οὐϊε, --- εἰ 

ξαμένοις ((τιοὰ 51 ἰδοϊοπάτπι 
οϑϑϑί, Ομ {Π|Ρ ἢ, ΒΟΥ ΘΠ πη 
δϑϑοὶ εἰ μὴ σωφρ.» ηἶδὶ, αποὰ 
ΟἸαββ. ἴροιθ, δπιιηοϊαί οηοσα ἰὰ 
αὐοπ πῸ0Π [δοϊθηῦ ἰηύθυι οὶ 
ΡΟ5586. ΘΧἰ 58 1115), 864. οὔπὶ 
τοία 5ϑηϊομτία ὅστις. «. μὴ ποιήσει. 
ψαϊθηΐ διίθηι γοῦρὰ ΘΠ 5186 
(απ ππηὰ ἔν 51 6} ΠῚ 1Ὶ Μ 551 - 
σαηρ νου αν θη, θΘΒΟΠΉ ΘΠ 6 
Νἃ βϑιραπο ΘΟ δομίθη, ΟΝ, 
Π| 44. ἵν 60. ΘΙ ἃ]., ατᾶ6. 60|16- 
οἷν ὕΠν. ν. 33. ΕΡαβίνα ἰθηΐαι 
Ναίίαι. Ρ- 7 οἱ ΒΊΔΠΙ. - ἢ Ι ς, τὸ 
πόλεμον ἀντὶ εἰρήνης ὑμῖν 
ποιηϑῆναι 5. γίγνεσϑαι. 

8. 8. ἐνοσπόνδων. Νοῆ 5πηϊ 
5001}, 5864 11, πὶ ΓΟ Θα οΥ θῖι5 ἰδ 6 ηι 
(Εἷς υὐὶσθπηα 0115) ἰοποπίπν, Οἷ, 
Ν 28, Αρρὶ. ΥἼΠΙ 68. Εοοαογαίο5 
[ονβίίδη τ πεῖν οι ο. 81. 
ἀνάγκη. ἀμύνεσθαι. 

« 

καιώματα, ὰ 
ἔχουσι, λέ- 

γουσιν. 



04 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΤΓΤΓΡΑΦΗΣ Α, μ΄. 

, ΑΤΠΑ 
τους. καίτοι δίκαιοί γ ἐστὲ μάλιστα μὲν ἐκποδὼν 4 
στῆναι ἀμφοτέροις, εἰ δὲ μή, τοὐναντίον ἐπὶ τούτους 
μεϑ' ἡμῶν ἐέναι, (Κορινϑίοις μέν γε ἔνσπονδοί ἐστε, 
Κερκυραίοις δὲ οὐδὲ δι᾿ ἀνακωχῆς πώποτε ἐγένεσϑε,) 
καὶ τὸν νόμον μὴ καϑιστάναι, ὥστε τοὺς ἑτέρων ἄφι- 
σταμένους δέχεσϑαι. οὐδὲ γὰρ ἡμεῖς, Σαμίων ἀπο- 
στάντων, ψῆφον προσεϑέμεϑα ἐναντίαν ὑμῖν, τῶν 
ἄλλων Πελοποννησίων δίχα ἐψηφισμένων, εἰ χρὴ 
αὐτοῖς ἀμύνειν, φανερῶς δὲ ἀντείπομεν τοὺς προσ- 
ἤκοντας ξυμμάχους αὐτὸν τινα κολάζειν. εἰ γὰρ τοὺς 
καχὸν τι δρῶντας δεχόμενοι τιμωρήσετε, φανεῖται καὶ 
ἃ τῶν ὑμετέρων οὐκ ἐλάσσω ἡμῖν πρόσεισι, καὶ τὸν 
νόμον ἐφ᾽ ὑμῖν αὐτοῖς μᾶλλον ἢ ἐφ᾽ ἡμῖν ϑήσετε. 

»τούτους οἸϊΘοίιηι 65, Π0Ὶ 510- 
ἰθοίιηη. «.- Αὐάϊοπάνιπι ἡμῖν «ἃ 
ἀνάγκη 5611 ἡμᾶς 86 ἀμύνε- 
σϑαι.““ ΠΕΙΜ. Νεαῦο Θπΐπι, ἰά 
ατιοὰ π05 ϑίδίμπογαμηιβ, αἀὐύνε- 
σθαι Ραββίντιι πιθα  ὶ ν᾽ α οὺὶ ΑΠ}0] 
6558 Δάη. Κύιθο, 

8.4. δίκαιοί γ᾽ ἐστέ. Ο. 
Μδῖ. αν. 8. 291. Βείίηι. 8. 151, 
11. Τιι τοὐναντίον οϑι ο08 - 
{τ (4π|ἃ πὶ Οἵα ΠΏ 11Π1 δάνου- 
5115. 05).--- ἕν γ ε. Οἱ, δὰ Χρη. 
γε. ΠῚ, 16 οἱ Βιιίηι. δα Ὦρηιϊ. 
Μι|Ιά. Ῥ.: 48..- δὲ ἀνακωχὴς 

. ἐγέν εσ 9. Ηδθο ἰία αἰοία 
8886, αὐ δι᾽ ὑψῶν; εἶναι 1 18 οἱ 
Αἰὰ ἃ Μδί}. 8. ὅ80 ε οι 
Κζγιιθρ,, 8. 68, 22 ἜΣ 2 οοἸθοία, 
Ραίδης Αὐη, ΒΙοομπιί, Βορἤμη. 
Νῖβ: ἴονίς ἔνσπονδοι δχ βιιρονῖο- 
Υἶ 115 ἰῃ 06} 18:6 η τ} δϑί, Ο ἱρϑὶτι5 
γοοὶβ ἀναπκωχή τϑπὰπὶ ΤΉοΥ αἰ 65 
ἃ Ῥίοη. ΗΔ]. τθρυθηθηβιβ οϑί, Οἵ, 
ο. πιᾶὰὶ Τιοσιηίιν ἀρ θὰ ἴθ ἴῃ 
Βεκῖς, Απροά. Ρ. 400 »ἀνοκω- 
χὴν διὰ τοῦ ὁ τὴν ἀνοχὴν λέ- 
γουσι, πολὺ δὲ ἔστι παρὰ Θου- 
κυδίδῃ.“ Ετ κατοκωχή πιῖιπὸ 
6 ὭΡΩΝ οϑί ἀριιὰ Ρίαι. Ῥμπαράν. ρΡ. 
245 Α οὐ ἴοπ. ρ». ὅ8ϑ0 Ο. Οἢ, 
Βιιίίπι, αν, πιᾶχ, 8. 85 δάῃ. ὅ. 
Δα ἴῃ Πθν18. Τιναον ἀϊ 4 18. οοηβίδη- 
(ον Ἰορίτιν ἀνακωχή Ἰιῖο, ο. Θ6. 
ΠῚ 4. ΤΥ 38. 117. Υ 26. 56, 894]. 

εὐ διακωχή {Π|817, ἀίᾳιϑ ἤᾶ πο 50}}- 
Ρύανατα. Ομ ΠΡ πδπΐ ΠΊ0η. Ηδ]. οἱ 
ΘΌΠΟΙ, Αδϑοῃίη. -- ὥστε. Ργὸ 
πος ὡς δεῖ νἱάδιιν ἀοβίονᾶῦο 
φθ1ι. ἱἰπ Νον. δηπα]. ΡῈ 110]. νο]. 
ΤΧΧΧΙΧΙΧ ἴαβο. ἴ, οἰβι ἱρ56 οοηι- 
ραιδί ΠΠ 48, 1.1 120, 2. 

8, ὅ. Σαμίων ἀποστάν- 
τῶν. διά. ο. 116. -- ψῆφον 
προσεϑέμεϑα ἐναντίαν 
ὑμῖν, Ῥτορῦ. (ἢ ο5 ται} οΑ] - 
οαϊαπ δααἀὶαίπηι5, οοπηίτγᾶ- 
γἰ πη ΝΟ 5. ἰ. 6. 51 ἔν ἃ ρϑύϊ 
5115 5ϑηϊζοηίϊδθ σνοθὶ85 
οοπίν τ. Οἷ, ο. 30 εὐ 1186. 
-- ἀντεέίπομεν... κολά- 
ξειν, Θοπίνα ᾿τ|551}}1185. 5110 5 
4 τὶ 6 ἢ. ἃ τι 6 (ΤΡ 511}}}80 οἷ 05 θὲ - 
ἢ ἷν 6. -- αὐτόν τινα 510 ζουιμηι 

48, 1, οὶ προσήκοντες γοοσδηίιν 
σφέτεροι, οἱ ἹΊ 81. 11. Οἷιν 51. 
᾿πα]οανουῖηνς. ΟὐΥηθ 11, απδουῖί 
ΤῊ 4}1, Πῖβι. αν, ΠΡ. 458. 

8.6. εἰγάρ --. Αἴδυαιν ἃ]- 
[οὰ οδιιθ τοῦ τὸν νόμον μὴ 
καϑιστάναι, ὥστε... 
δέχεσϑαι. ΟΥ ΠῚ 2. οἱ Κυιορ, 
αν. 8. 09, 14 «άη. 2. Δὰ τιμω- 
ρήσετε 5ἰπιι! ἁιαϊ αὐτοῖς. ΟἿ, 
αἀη, 11, 2 οχίν, -- α ΡγῸ τηᾶβοι- 
[πὸ ἀϊοίπιη. Οἵ, Μαί, ἅτ, 8. 

442. ὅ. Ῥεϊπάς ἐπέ εϑ0 ὁοπίνἃ. 
ΟΥς ο..102. 124. 1Π| 68. 98. ἘΝ 
7 αἱ. 
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[Ὁ] 

ΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΑ, (41. οῦ 

ἼΠ, “ικαιώματα μὲν οὖν τάδε πρὸς ὑμᾶς ἔχομεν, 7 
ἱκανὰ κατὰ τοὺς Ῥλλήνων νόμους, παραίνεσιν δὲ καὶ 

ἀξίωσιν χάριτος τ τοιάνδε, ἣν οὐκ ἐχϑροὶ ὄντες, ὥστε 
βλάπτειν, οὐδ᾽ αὐ φίλοι, ὥστε ἐπιχρῆσϑαι, ἀντιδο-- 
ϑῆναι ἡμῖν ἐν τῷ παρόντι φαμὲν χρῆναι. νεῶν γὰρ 
μακρῶν σπανίσαντές ποτὲ πρὸς τὸν Αἰγινητῶν ὑπὲρ 
τὰ Μηδικὰ πόλεμον παρὰ Κορινϑίων εἴκοσι ναῦς 
ἐλάβετε" καὶ ἡ εὐεργεσία αὕτη ἐν καὶ ὴ ἐς Σαμίους, 

τὸ δι᾽ ἡμᾶς Πελοποννησίους αὐτοῖς «ἡ βοηϑῆσαι, 
παρέσχεν ὑμῖν “ψινητῶν ωὲν ἐπικράτησιν, Σαμίων 
δὲ κόλασιν" καὶ ἐν καιροῖς τοιούτοις ἐγένετο, οἷς 
μάλιστα “ἄνϑρωποι ἐπ᾿ ἐχϑροὺς τοὺς σφετέρους, 

ἰόντες τῶν πάντων ἀπερίοπτοί εἰσι παρὰ τὸ “ικᾶν. 
φίλον τε γὰρ ἡγοῦνται τὸν ὑπουργοῦντα, ἣν καὶ 

ὕκρ. 4. 8.1. δικαιώματα 
51ιπ| ἴτπ|ι501{18ἃ ὁ οἃ πι58ἃ 6 {Ἰ Ὁ τη ἃ - 
πηθηΐα, ΒΘοΙ 5 ον πα 6, ΟΝ 
97. ΥΠ19. Ῥετῶδε οἵ, 8Δ4π.1 
145, ὅ. Τυηὶ Πα 6 πλι 5 (ἃ ἰ 6 1 
τἀ τη οπἰ το π 6η αἰχὶθ ΡγῸ ΠΪ5, 
᾿ὰ θη τι5 ποὺ ἰτ5 νοὶ πᾶπο 
γα ΟΠ ΘΠ] νοὺ5 δαπιομποηάᾷί. 
Βιοηγϑῖτπι5 Ὁ. 196 πἴὸ βιθβίαῃιϊνα 
ΡΟΒΙΤα 6558 νυ] ΡΓῸ νϑυ}} 8, 56ά 
Ρᾶστιπὶ γθοίο, --- ἣϊν τοῖον. δα χά- 
ριν. --- ἐπιχρῆσϑαι αὐ 
βισπἰἤοοῦ, ΟΒΟτσιι 6ϑὲ. Ν᾽ θέον 5 
ΒΘ μη τηδϊοὶ ΘΧΡΙΟδΠς πολλάκις 
χρῆσϑαι, ῬΘΟΘΗ ΟΥ̓ 65 δπύ τι], 
ἰι5ί0 5ϑθρίτβ αὐ (,,Ὅθου 
ἀαορνάμν ἴῃ ΑἸΒΡΥῸΟΝ πΠ6}- 
6, ῬΤΟΡΥ, νοὶ, ἀθ ον ἀ θη 
οἱ ραπε! το οη ἅν οοῖκ Πἰ πᾶτ5 
ΒΟΡΥ δ ΟΠ 6 η “ ΟΙ,Α55.), δι 
ἔδυ! αυὶ τον α{1, δὰ νὶοὶβ- 
5᾽ πὶ πι{1. ΑἸ τ π5 ΟΡ Θὰ ΡτῸ - 
Ρίευθα ττ1, 4τποἃ {π 1086 οἷ 
ἃπίθαἃ Ορδϑύδιη ἀθάθυΐβ, πὶ 
τὴ απ οοηδβιοίπαϊπθ. τπἰὶ, 
νοὶ] δά6ο οὗ οἱ οὐ τι πὶ Ρ ΘΟ. 1τι - 
ταὐ]οη θη [ἰοῦ απ ροϑίι - 
[41}6, δἰ ̓ ἰβαῖιθ πη 5. 

δ... ὃ: ψεῶν.. .. ἐλᾶβετε. 
1) 6 τὸ νὰ. Ἠονλοά. ΥἹ 89, 46 "6110 

ἈΑδριηθίίοο ρυηο, ατοὰ ἃ} ἃ. 
ὅ05 τϑα4τ6 δὰ 491 οϑϑβίιπι οϑβί, 
Ῥαηοῖς, Ηϊβὲ. ας. ΤΥ ν. 484, Ο᾽, 

ϑιρνὰ 14, ὃ οι 1δὶ δύῃ, -- ὑπὲρ 
τὰ Μηδικά Κυαορ.., ατιοά ἀτίῖ- 
Οὐ π|8. πο δἰῦ ἰΐθύαίιιθ,, οἵ ὑπέρ 
οοπίνα οΟΠϑιιθί πα Π 8 η1 ΘΤῸ «πρό 
Ιοσδίιν, τιποῖβ ἱποιβὶ!. --- ἡ ἐς 
Σαμίους, "6 πη ἴϊοιϊ τ  5Ρ6- 
οἴδη5 δα ϑαπιῖοϑ, οἷ, 40, 85. 
Ἠεῖπαε ον. ἐπέίκράτησις,αποά 
ἀατνίτι5 μαῖαι ΡΟ ΠΧ, νι. 1,090. δά 
ῬΡῃγγη, Ρ. 861. ϑίθρ!ι. ΤΙ 65. δα, 
γ860, π05 46 Τῇιο, ᾿ἰδύ, Ρ, 91 54. 
ΑἸϊαποίϊο5 δὲ αδχρι ρηδϑύϊΐο. 
Βιση ποι. απίθηλ πο οὐπὴ Θ6η. 
Αἰγινητῶν νὶοίιονίατῃ 46 Α6- 
σἰπουῖβ τορονίδίδηι. Ο᾽. Ηε6- 
το, ΨΙ 92. Οἴιὰ Θχρ]ϊοδιοη 8 {0]- 
1πππιν οὐἰπη πιο Μη ον} Α Θοίη. Ρ. 
118. 

8, 8. τῶν πάντων ... νι- 
κᾶν, οἴ πᾷ πεοροίϊριπί 
(ρτορυ. ποῖ οἰ Γού  5Ρ} ᾿οἰ ππ|0) 
ῬΥϑοίου νἱποθηάὶ ο5τπα ἴπιη. 
560], ἀπερίοπτοι" ἀἁπροορατοι 
ἢ ἀνόητοι. ᾿ὕΧΘΗΡ]ὰ νοοἷϑ νἱά. ἴῃ 
δα, ταὶ. τ παρά ἅπ| δ Ρ Γᾶ Θ οὺ 
(εἴ. Μαι, αὐ, 8. ὅ88 ὁ ἡ) δυϊ 
δα, 1, 6. ΘΟ ρϑιαία οἴη, 
Ρῦδο (ἰὈ14, ε). ῬΡεορίθν ποϊϊηι 
γϑααϊ, φιατη ἤᾶπὸ νη Πα ΘῺ5ΠῸΠΝ 
ΘΟΠΒΙΠΠαηλ τοὶ σουθηδθ, 884 οδιι- 
581) βϑοϑίδε 5] βού, Οἱ. 1,141 
οἱ ἰδὲ δάπ. -- ἣν καὶ πρότε- 
ρον ἐχϑρὸς ἦ, οἰἶα πιϑὶ δ ηὺ- 

γ) ἕπεται 
παραίνεσις 
καὶ ἀξίωσις 
χάριτος 

προυφειλο- 

μένης 



ἔπειτα ἀπό- 
δειξις, ὅ ὅτι οὐ 
δεῖ ὠφελίας 
λογισμῷ πα- 
ράγεσϑιαι. 

ΠΟΒΊΠῃ. 

00 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟῪ ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ Α, μβ΄. 

πρότερον ἐχϑρὸς ἡ ἡ; πολέμιόν. τε τὸν ἀντιστάντα. ἣν 
καὶ τύχῃ φίλος ὦν, ἐπεὶ καὶ τὰ οἰχεῖα χεῖρον τίϑενται 
φιλονεικίας ἕνεκα τῆς αὐτίκα. 

42. Ὧν ἐνθυμηϑέντες, καὶ νεώτερός τις παρὰ 
πρεσβυτέρου αὐτὰ μαϑὼν ἀξιούτω τοῖς ὁμοίοις ἡμᾶς 
ἀμύνεσϑαι, καὶ μὴ νομίσῃ δίκαια μὲν τάδε λέγεσθαι, 
ξύμφορα δέ, εἰ πολεμήσει, ἄλλα εἶναι. τό τὲ γὰρ 
ξυμφέρον, ἐν ᾧ ἄν τις ἐλάχιστα ἁμαρτάνῃ, κάλιστα 
ἕπεται καὶ τὸ μέλλον. τοῦ πολέμου, ῷ φοβοῦντες 
ὑμᾶς Κερκυραῖοι κελεύουσιν ἀδικεῖν, ἐν ἀφανεῖ ἔτι 
κεῖται, καὶ οὐκ ἄξιον ἐπαρϑέντας αὐτῷ φανερὰν 
ἐὐθθν ἤδη καὶ οὐ μέλλουσαν πρὸς Κορινϑίους κτή- 
σασϑαι, τῆς δὲ ὑπαρχούσης πρότερον διὰ εγα- 
θέας ὑποψίας σῶφρον ὑφελεῖν μᾶλλον. ἡ γὰρ τελευ- 
ταία χάρις καιρὸν ἔχουσα, κῶν ἐλάσσων ἢ, δύναται 

μεῖζον ἔγῳλήμα χῦσαι. μηδ᾽ ὅτι ναυτικοῦ ξυμμαχίαν 
μεγάλην διδόασι, τούτῳ ἐφέλκεσϑε. τὸ γὰρ μὴ ἄδι- 

68 ἰπῖπιἰοι5 ἔπουϊε, Οἵ, ἀπᾶὸ 8. 3, τὸ μέλλον τοῦ πο- 
Ὁ πάρος οἱ 5110 115 ἀοοθηί λέμου, αὐταγὴ ΘΙ Πα ηὶ οΥἷ- 
δτδηιηηδιοὶ. --- ἐπεὶ καὶ ... ἀγα δἰ πόθο, Οἵ δᾶῃ, 
τίϑενται, πᾶτι 60 τ65 
ἀοπιοϑίϊοαβ (ν6] 518) ρμεὶτ8 
Οα δὴ, τ 

ὅαρ. 42. 8.1. ὧν ἐνθυμη- 
ϑέντες. διμλΠπεν. ΨΙ 60 (αὶ 
ν᾽, οα, τηδ].), Ιβοοῦ, Ῥᾷπ, 8. 12 
οὐ δριιά ἃ|1085. Οἱ, Κυιιθο. αν, ὃ. 
47, 11 δἀη. 1. Ῥεϊηᾶθ 5ῈΡΟΥ 
αὐτά οἴ. αάη. Π 4, ὅ. ϑ8εα Πὶς 
ΡΤΟΡίον ΠΟΙ ΐη ἐν τη Τητι ἃ {11ΠῚ 

πλιὸ γοαίνὶ πᾶσ ]5. ΠΘοοΒ8ᾶἃ- 
γα αϑί. --- ἀξιούτω ἴι 51 ΘΠ] 
Ῥοβίτιμι οδύ ΟὉ ὉῪ ἜΡΙΣ νεώτερός 
σῖρ, Οἱ. Καθερὶ αὐ. 9. 65; Ἔπ- 
τοῖς ὙΤΣ ΠΝ ΣΕ ᾿ἀμύ- 
νεσϑαι --Ξ ἀμείβεσϑαι (Ῥε- 

μερί. 8. θ), Ρᾷγ ρῥϑυιυὶ 
γοΐθυγθ, ρῶν ΠΟΡΪ5 οἵ ἃ- 
(ἃ ἢ το θεν, Οἱ, ΠῚ ΟἿ οἱ 1 θη- 
Π6Ρ. δὰ ῬΠΔΙ]. Ερ. 48. --- εἰ πο- 
λεμήσει, 5ὶ θ61Πππὶ δεϑβίι- 
Υῖι 5. 51}, 851 ΒΘ] Πὰτὰ 1081 56- 
τθη ἀπιτη βΒὶὉ 0} ὑγἃ δαοοάδε- 
πιοηΐο85. Ηϊο αποαιιθ 5 πριν }5 
δὰ τὶς τοὶαίιιθ ὁδί. ΟΥὗἮἉἍ ΤᾺῪ 10. 
ΥΠ| 88, 

80, 1 εὐ Υὶρ. Ρ. 366. --- ἐν ἀφα- 
νεὶ ἔτι κεῖται. Κεῖται νεῦῦο 
515} }Π|| 6} πιὐ αν Τποὶ. Πουτηοί. 20. 
5ῖ. οὔγηΐϊᾶ, αἀὰὯὸ νοηΐαγἃ 
5Βπηΐ, ἴπ ἱποονίο ἰδοθηῦ ὅθῃ. 
ἀ6 Βνηονῖέ. νἱί, 9, ϑδορίαβ ἴ ἴπ- 
ΟαΥίο 6556 ἀϊοϊίαγ. ΟἿ, Β80}). 
αα. Το. 1 Ρ. ΧΧΧΥῚ ΠΗ οὐ (οἰίβοι. 
αν. 8.118, 4 ἀἄη. 8. --- δεὰ ΜΜε- 
γαρέας. Οιυοά ΜοράΡΘη565. ἃ 
ΟΟΥ 115. ΠῸ]Π0 Ῥγοβδδὶ δα Αἰπὸ- 
ΠΙΘη565 ἀρ δοθυδηΐ, οὐ ἃ [ἰ5 γὸ- 
οορίϊ εὐ ἀεΐθηβὶ ᾿ουϑηΐί. ΙΓ Ὶ 
108, 108. 

8. 4, μηδ᾽ ὅτι --. Βοβροι- 
ἀρίαν δ 6, ὅ οἱ 86, 8. -- τὸ 
γὰρ μὴ͵ ἁ δ. ἐοι. Θ᾽ ΜΔ Π16ν τὸ γὰρ 
μηδὲν ἀδικεῖν ἰσχυρὰ δύναμις 
ἴοβ. Δ. 1. ΧΙ ,.1. Ῥαῦϊο ροβὲ 
οἵ ὅμοιοι 5 ΡἃΥ 65 Ρούθηιϊᾶ, 
ἀΘ4αὰ6 Εἰ 6] οὐ δϑὰϊ ἰαγὶϑ 
(9 οἴη 65 αἸ οὶ ἢ 6 ἢ). Εχίγοηηᾶ ἴῃ 
ἴᾶθο οοηνουίθηδα: 418 ἢ Ρ .8 6- 
56 η1ὶ Βρθοῖο (βῖνα δὺο, απο 
Βίατιι οὐ ρα ἰὴ τὰ ἴῃ οΟα}08 
ΠΟ αν 11) οἰᾶτοβ σαι Ρ 6} ]1- 
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" Χ ς ν , ’ Ἃ "» 3 
χεῖν τοὺς ὁμοίους ἐχυρωτέρα δυναμις ἡ τῷ αὐτίκα 

ὧν 

φανερῷ ἐπαρϑέντας διὰ κινδύνων τὸ πλέον ἔχειν. 

4:5. Ἡμεῖς δὲ περιπεπτωκότες οἷς ἐν τῇ Δακε- 
δαίμονι αὐτοὶ προείπομεν, τοὺς σφετέρους ξυμμά- 
χους αὐτόν τινα κολάξειν, νῦν παρ᾽ ὑμῶν τὸ αὐτὸ 
ἀξιοῦμεν κομίζεσθαι, καὶ μὴ τῇ ἡμετέρᾳ ψήφῳ ὠφε- 
ληϑέντας τῇ ὑμετέρᾳ ἡμᾶς βλάψαι. τὸ ὁ᾽ ἴσον ἄντ- 
ἀπόδοτε, γνόντες τοῦτον ἐχεῖνον εἶναι τὸν ᾿ καιρόν, 
ἐν ᾧ ὃ τε ὑπουργῶν φίλος μάλιστα καὶ ὁ ἀντιστὰς 
ἐχϑρός. χαὶ Κερκυραίους τούσδε μήτε ξυμμάχους 
δέχεσϑε βίᾳ ἡμῶν, μήτε ἀμύνετε αὐτοῖς ἀδικοῦσιν. 
καὶ τάϑε ποιοῦντες τὰ προσήκοντά τὲ  ϑράσετε, καὶ 
τὰ ἄριστα βουλεύσεσϑε ὑμῖν αὐτοῖς." 

44. Τοιαῦτα δὲ καὶ οἵ Κορίνϑιοι εἶπον. ᾿4ϑη- 
ναῖοι δὲ ἀκούσαντες ἀμφοτέρων, γενομένης καὶ δὶς 

ὅδρ. 43. 8. 8. καὶ Κερκυραίους τούσδε. ψυϊρο καὶ Κερκ. 

Θ]15. (ρτορῦ. Ρ6᾽ ρϑυΐοα]α, εἔπομεν. Μίά. 40, ὅ. Πεϊπάς 
δάδαπαο ρεδυΐοι]ἃ) θη 011- 
τῇ Θ ἢ {1 ΠΆ 6γ 6. Αὐίϊοα 5 τὸ 
δὰ ἔχειν ρδὺ δᾶπι ψνϑυθουιιτη 60110- 
Οδ(ΙΟΠ6η1, ἀθ απᾶ νὶὰ. Μαίῃ. αν. 
ἃ. 279 δάη. 2, τοίθυθηάιιβ ν᾽ ἀδίαν. 
Νϑηι 5] ΘΠῚ ἐᾷ πλέον γὙη8}}5 5ρ6- 
οἴδγο, αἰ τὸ πλέον 5: ροιίοτν ἴο- 
Ου5, ΤΠΠΘΊΙΪΟΥ οοηάἐεῖο, .»0}- 
βίδί, φαρα οἱ οοπίναυίιη τὸ μὴ 
ἀδικεῖν ατιϊουϊαπι φοααῖ, οἱ 
πλέον οὐτῃ ἔχειν ᾿αποίιη) οἰιηὶ ἃ - 
αἴταμη ἤθη 50[οὺ ῃᾶῦοιο. “ 5ΤΆΗΙ,. 
Οειίο πᾶ. ἔ. ἐΠΆΠα ΑἸτου ἀἰοία πηι 
οί ἘΡΡΩ δῖ, 4 

ὕάᾶρ. 48. 8.1. περιπεπτω- 
κότες οἷς. , ΘΙ παρ] τοῖ μον Γ6501- 
νοπάθπ ἴῃ τούτοις ἅ, ατοὰ ἅ εχ- 
ΡΙΪοαίαν γοθ]5 ΠΟΌΡᾶ60 ἰθπΊθ 8 
ΒΌΒΡΘΟΙΪΒ τοὺς. ον κολάξειν. σε 
ΝΊ6η.. 1. ἃ. Ρ. 7, 4αὶ γθάα! νου ]5: 
90) ἃ ψὶὺνγ ἴῃ ἀὰ5 φσουδίμθη 
βίηἀ, ψὰβϑ8 ννῖὶν 856]0 85 ρτο- 
ΟἸαμϊτίθη (ἀκ ἀδθν αταυπᾶ- 
βΒδίζ, ἄθη ψὶῖν βοίυβδί ἴῃ 1,8- 
οοἀδτηοη ἃ 55 ΡΥ Δ ΟΠ ἢ, ͵ οί 
δα απ 5 ἀπ οπάαππρ ἤἰη ἃ ε{), 
ἀΔ55 Ἰδάδθι βεῖπε Βιπάθϑ- 
ΒΘΠΟ556η δ5ίγδἕο. προ- 

Τυσγαϊάϊς ΚΟ], 1, ἘΠ ΠῚ 

δὰ ὠφεληϑέντας βίην! δα] 
ὑμᾶς. 
ΣΡ. 

0) 6 ἱπῆη. 
δάῃη. 2. 
Οἱ, 69, 8. 

8:8: 

γνόντες... εἶναι. 
οἵ, Μαϑιί. αν. ὃ. 549 

Κύιιθρ. ὃ. ὅ0, 7 δάῃ. 9 

βίᾳ ἡμῶν, πον 8 
1 θυ Οἱ ΘΒ. ΝΕΘΘΤν ΦἹῈ 
ΘΙ]. Χοπ, ἰβοοῦ, (νά. δα. 
η181.} Το οβίμ. (ναῦν δάν. [μϑρί. 
Ρ. 412.) Τγ5. (ἴῃ δρὶ τα ρ}..) ἃ]. Ἐ41- 
Ἰἴσαν ᾿ϑτιι᾽ ΒοΡπἢ.. ϑγπί. Ρ. 102. 
Ὰρ. 44. 8.1. τοιαῦτα δὲ 
«εἶπον. ὕτι δηία ΟΥ̓Δ ΠΘΠη, 

στον δδουιηι Ιοσιιηΐαν γοῦρα οἵ 
μὲν Κερκυραῖοι: ἔλεξαν τοιάδε 
ὁ. 81 ̓ δαθὸ ἤπ ἃ {πι ΓΕΒΡομάθηΐ 
τοιαῦτα μὲν οἵ Κερλ. εἶπον ε«. 
80 οχίγ., ἰΐὰ νϑυθὴβ 1014. ογϑθϊοηὶ 
ΟΡ πα ον πὶ Ῥ Δ ΘΠ, 5515 οἵ δὲ 
Κορίνϑιοι μετ αὐτοὺς τοιάδε 
Τοβροιάθηΐ Πᾶθο τοιαῦτα δὲ καὶ 
οἵ Κορ. εἶπον. Οἷ ο. 172 ἴηϊῦ. 
αι 79 ᾿ηϊΐ., ὁ. 85 οχίν, οαηὶ 87 
ἴἰ{., ττ6τὴ 1ΠΠ| 49 ἴα, ΠῚ 08 1ηἰ{. 
ὟῚ 88. --- γξ νομένης καὶ δὶς 
ἐκκλησίας. Ὁ καί νἱὰ. Κίε551. 
δα Τας, ειτη. ο, 82, Ηδυι, ἀο Ραι- 

Ἷ 

ἐπίλογοι. 

᾿4ϑηναῖοι 
ἀκούσαντες 
ἀμφοτέρων 



ἐπιμαχίαν 
ποιοῦνται 

Κερκυραίοις, 
οὗ αἱ αἰτίαι 

λέγονται. 

0 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟῪ ΞΥΓΓΡΑΦῊΣ Δ, μδ΄. : 

ἐκκλησίας, τῇ μὲν προτέρᾳ οὐχ ἧσσον τῶν. Κοριν- 

ϑίων ἀπεδέξαντο τοὺς λόγους, ἐν δὲ τῇ ὑστεραίᾳ 

μετέγνωσαν Κερκυραίοις ᾿ξυμμαχίαν μὲν (ἡ ποιή- 

σασϑαι, ὥστε τοὺς αὐτοὺς ἐχϑροὺς καὶ φίλους νο- 

αίξειν" Π γὰρ ἐπὶ Κόρινθον. ἐκέλε ΨῸΡ ἡ τὸς οἵ Κερ- 

κυραῖοι ξυμπλεῖν, ἐλύοντ᾽ ἂν αὐτοῖς αἵ πρὸς 11{πλο- 

ποννησίους σπονδαί") ἐπιμαχίαν δὲ ἐποιήσαντο τῇ 

ἀλλήλων βοηϑεῖν, ἐάν τις ἐπὶ Κέρκυραν ἴῃ ἢ ̓4ϑή- 

νας ἢ τοὺς τούτων ξυμμάχους. ἐδόκει γὰρ ὁ πρὸς 

Πελοποννησίους πόλεμος καὶ ὡς ἔσεσϑαι αὐτοῖς, καὶ 

τε τοὐσδε. 

σᾶρ. 44. 8. 2. ὥς. 
1. α ν. 116. Βυίαμ. ὅτ. δ. 149,1. 

το. ἴρ Ἰπ ν ὦ Πρ τὴ 
μὲν προτέρᾳ. )Πὲ ρΡύδθροϑι- 
ποτε πο δαάϊία οἵ, Κύπον. αν, 8. 
49, 2. δἄη. 9, 46 προτέρᾳ οἱ 
ὑστεραίᾳ Ἰῃϊον 58 ῬΘΒΡΟΠ ΘΗ ])115 
10}. ῬαυΠο]. 6ἴθμῃ, 1 ρ.409. --- ἐν 
τῇ ὑστεραίᾳ κ5ἰσυϊβοοηίπα 
ροβιίνὶάϊο, ΘΟποῖοπ δ Ροβίοθιο 
αἴ6 πα ῖτα, δη ΟΠὨΊΪηΟ ροδΒίθ- 
τεἴοτο οοποίοηο, ἀπθίταιαν, ΟἹ 
6. Δαη. ὙΠ 11 οὐ. 16 νὶρ. Ῥ. 
120. Τ|π πο05 ρυοθαπηι5, αποά 
ὑστεραίᾳ ἰοοϊίαν, ΟἿΌΝ 46. -- 
ἐπ πε Ἐ Οὐ. Μβι. τ 

. 634, 8. ᾿πέοῦρι. Χρη, Ογνυ. 1. 
-- ξυμμαχίαν μὲν τ 

τῶ ἠσασϑαι. .ἐπιμαχίαν 
δὲ ποιήσαντο. 
ξυμμαχίας εἱ ἐπιμαχίας, 46 αἴ 
νἱ ἃ, Ατηπηοη. οἵ ἃ, ν οίθυθβ β Δ Π] 1.» 
αἰΐαπα ὁχ ραυίο αν ἴρ50 Τίνπο, 1|- 
᾿αδίναίαν, Ξυμμαχία οῃϊηὶ, οἰϑὶ 
Ῥυορυῖο ν σα]! αγὴ ΘΘΠ 6.15 ϑβί, οἱ, 
4 απ ΠῚ. αΠΔΤηνἢ5 5οοἸ οί το πὶ βίσηϊ- 
ἔθου, οὔἴατι ρυὸ ἐπιμαχίᾳ ἀἰοίταν, 
βίου: Ν᾽ 27, ΥἹ τὺ αἰ. οἱ ξυμμα: 
χος ἀθ ἐπικούροις 6.88. ΠΙ70].:; 
τὰ πιθη αὶ ἐπιμαχίᾳ ορροπίμιν, 
68: Γοοἂπ5 βίτη αἱ οὐ Δα πο 5165 
ασονοάϊοηοβ οὐ δ ἔἴ 65 
τποπὰο5 ἔα οἷαι ἢ, 5 ἢ απ ὑΖττπιὴ ἃ 
Τιυισοί πα αἰ 55: ἐπιμαχίᾳ 50- 
Τὰτὴ ἃ ἃ ἔἰ ἢ 65 ΛΓ 405, 5 πα 2- 
νη ἀπὶ55, ΔΝ ομβυραηα, Οἱ, 
Ν 48, 2. Κουίιθηι. ΒΡ]. Ρ. 39. 

Δ δοῖιβην. Απεΐαι, αν, Τρ. 178, -- 

Του 6 ᾿ 

Τά ἴῃ πομπι} 15. οι ΐἷ5 ΠΠ ἰβ. Π1585. οπλϑϑαηι ἀο᾽ ον ΒΘ, 

Κερκυραίους δέ 0155. Αὔτρ. Δ η. Οἵ. 
Ῥαᾳ], ὡς 1ιῖο εὐ ὁ. 14. ΟἿ ρίίζη. ἃ, ΠΟη]. 

ὥστετοὺς αὐτοὺς ἐχϑοοὺς 
καὶ φέλους νομέίξειν νοῦ- 
υ"ἷϑ δοβϑάθιη δηϊοο5 δἰᾳ4π8 
1 ἴ πλῖ6 05. (ΑΠ 1001 1 0 5165) Π 0 6 ν8 
οχριοϑϑῖρ Πἷν, ΧΧΙΧ 25, ΧΧΧν 
ῆ0. ΧΧΧΥΠ 1. Βἰπρα!αιῖθι5 δᾶ- 
αἰιο ἀαίῖνο πϑι5 οϑί ΡοΙγυ. ΧΧῚ 
1, δ. ΟΕ ΦΧ εας Ἤν ἬΠῚ Θ ΟΝ 

, 206. ἈΑρυά Το. δα οηη, γ6ι})ἃ 
ἀξ εν Π|78; αὐ ΠῚ ΤῸ τοὺς αὖ- 
τοὺς ᾿Δϑηναίοις φίλους τε καὶ 
ἐχϑροὺς νομέξζειν οἱ 510}}Π1Π|6 
ὙΠ 858, ρῦὸ 4105 Υ 48 τοῖς 
αὐτοῖς πολεμεῖν καὶ εἰρήνην 
ἄγειν. Οἷ. ΡΟ] 1 169. 6 Ῥὰμ|. 
Ἔγυκλ. παιδ.ν. ΒῸ 64 5.--- ἐκ ἐ- 
λευον σφίσιν... ξυμπλεῖν. 
Οποπίαηι ἀϊοθηαὶ δθηι8 κελεύω 
σοι πλεῖν ὑοὰχ ΤΠπογάϊα θυ πη οἱ 
[οὐταβθο. ΟὨλἾ10. ποπ ΔΙοατη οϑὶ 
(οἴ. Βαυιίιη. αὐ. 8. 188, 2 ο οὐ Π05 
δὰ Χεη, ὕγυ. 1 8, 9), σφίσιν εχ 
ξυμπλεῖν Ρομάθιο οὐ. ῬΙ ΘΠ ΠῚ 
οΥ̓ατΙ ΟΠ θη Πᾶπο 6556. ΟΧἰβυϊπηδη- 
ἄστη οϑύ: δὲ γὰρ οἵ Κερκυραῖοι 
ἐκέλευον αὐτοὺς (τοὺς ᾿4ϑην.) 
ξυμπλεῖν σφίσι (τοῖς Κερκ.) 
ἐπὶ Κόρ. οι ἰσίταν Μϑι. 
αὐ. 8. 882, 1. Ἢ ἱπηρ ον δοιΐ5 ὍΝ 
αᾶη. 19, 4 οχιυ. - τῇ ἀλλη- 
λων. : ΟΡ. ΝΜ}. τ, 8. 680, 1. 
Βαίί. ὃ. 126, ὅ. Το. 1 16, οἱ 
142, 4. 148, 2. Π.20. Π114.1Ὁ 

δ. 91 5ᾳ. ἡ 1 8]. 
8. 2. καὶ ὡς. Οὗ Μαιιι. ἄν. 

ὃ. 6028, ὅ οχίν, Βαίί, 1. ἴῃ δουρί, 



ῷ 

τ 
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τὴν Κέρκυραν ἐβούλοντο «ἡ προέσϑαι Κορινϑίοις 
ναυτικὸν ἔχουσαν τοσοῦτον, ξυγκρούειν δὲ δ τι μά- 

λιστα αὐτοὺς ἀλλήλοις, ἵνα ἀσϑενεστέροις οὖσιν, ἤν 

τι δέῃ, Κορινϑίοις τὲ καὶ τοῖς ἄλλοις [τοῖς] ναυτικὸν 

ἔ χουσιν ἐς ̓ πόλεμον χαϑιστώνται. ἅμα δὲ τῆς τε Ἰτα- 
λίας καὶ Σικελίας καλῶς ἐφαίνετο αὐτοῖς ἡ νῆσος ἐν 
παράπλῳ κεῖσϑαι. 

45. Τοιαύτῃ μὲν γνώμῃ. οἵ ̓ 4ϑηναῖοι τοὺς Κερ- ἔπειτα δέκα 
κυραίους προσεδέξαντο, καὶ τῶν Κορινθίων ἀπελ- 
ϑόντων οὐ πολὺ ὕστερον δέκα ναὺς αὐτοῖς ἀπέστει- 
λαν βοηϑούς. ἐστρατήγει δὲ αὐτῶν “ακεδαιμόνιός 
τε ὁ Κίμωνος καὶ Διότιμος ὁ Στρομβίχου καὶ ΠῸὸω- 
τέας ὁ Ἔπικλέους. προεῖπον δὲ αὐτοῖς μὴ ναυμα- 

χεῖν Κορινϑίοις, ἣν μὴ ἐπὶ Ἐπερίουθαν πλέωσι καὶ 
μέλλωσιν ἀποβαίνειν. ἢ ἐς τῶν ἐκείνων τι χωρίων᾽ 
οὕτω δὲ κωλύειν κατὰ δύναμιν. προεῖπον δὲ ταῦτα 
τοῦ μὴ λύειν ἕνεκα τὰς σπονδάς. αἱ μὲν δὴ νῆες ἀφι- 
κνοῦνται ἐς τὴν Κέρκυραν. 

8. 2. τοῖς ἄλλοις τοῖς. ΑἸίονιπι τοῖς ἀο ΒοκΙκουὶ οοπϊθοίαγα ἰπ- 
ΒΡ αἰπη5, Οἵ. Κυαθο, αὐ, δ. 80, 9 δάη. 2 ἨΘρΘε ΟΠ ΘΙ (ΔΙΊ 6 ἢ ἈΡΈΟ 1 

Βορτη. οἱ (155. Ἰάθο ποῖ προθϑβανίατη. οχἰϑιπηδηΐ, ααἰαὰ ναυτικόν 
ἔχοντες. παηΐὰ5. ποίϊοπἶβ νἱπὶ παροαηὶ. (ἷ. 5Ξα. ο. ὅ06. Τιοσίπιι5 οουία 
ἜΣ ἐπιτήδεια ΤΥ 69. 

ὕδᾶρ. 45. 8. 8. χωρίων. δυϊρο χωρίον, «πο οομίνα ΡΠ ΡΙΠΊ0- 
γαπι δὲ ορυϊπηουτπι [Πρ Οὐ τι. 1158. ἃποιον τα θη τϑίϊη ταὶς Καιιθρ᾽. Οἵν δά. 

αἴδβον. ἃ. οἱ ΠῚ 681. 
ναυτικὸν. τοσοῦτον. 

ααῃ. τα Πωγ8. ΑφοιΒ, Νίοοη,. 8. 14. 6 
βἰῃρι αν ἐστρατ. οἵ. τά. 29, 2. 

Οἷ, 26,4. --- ξυγκρούειν ἀλ- 
λήλοις, οΟΙ ἀν 6 (ἰ. 6. οοτὰ- 
Τὴ 06 Υ 6). 16 Υ 56, Οἵ, Μον. 
δα Ιβοοῦ. Ῥϑη. ο. 87. Βυϑῃ. δᾶ 
Π)6ηλοβίῃ, 46 ὕου, 8, 19, 

8, 38. τῆς τε... παράπλῳ 
κεῖσϑαι. Οἱ, 86, 23 δάμη, 

ᾶρΡ. 45. 8.1. δέκα ναῦς 
ΟἿ ΡΙι, Ῥουῖο]. ο. 39. Ὀίοάα. ΧΙ 
99. (πο πο ρ᾽τν 65 ̓λϊββαθ βἰηΐ, 
νἱταροναί Νῖο. Ηϊβε. δος. Π ρ.80.; 
Οαπβ8 Π δἰ 115. τοὶ ἃ ΡΒ]. 1, 4. 4ΠΠ|8- 
τὰ ηι ἱπιρνοθαΐ ανοί, Ηϊβέ. Ἱ ρ. 88. 

8. 2. Κέμωνος, οἰανίβϑίμιὶ 
Ῥουβαγητη νἱοίουῖβ. ΟἿ᾽, ΡΙας. ΟἸπ,, 
ο, 16, Ταηι ἃς Πιοίίπιο νἱὰ, ΒΡθμη, 

Δαα. ΑἹ, 1 αἱ. 
8,8. ἐς τῶν ἐκεένων τι 

χωρίων, ἅπι δἀνοιβιιβ δ ϊ- 
αποὰ 6δχ ἱ{ΠΠογὰ ΟΡ ρἰαϊ5. 
Οἢ ο. 58 οὐ Μδίι. αν. 8. 219 δάη. 4. 
Ηδπὸ 5υμίαχὶη ργΟΡΥΪΘ Τοπίσδτῃ (οἵ, 
Βαίίῃ. αν, 8. 12ὅ δά. 1) ἁραά Ατ- 
(ἰο05. ρύοθαΐ Καιιθρ., ἰπ θυ 1 
Βϑυναίδη) 6556 ραῖαὺ ΟἸ455. [51τ|π| 
Ηδνοάοίθιιη. αἰβιϊησιϊ ΒΟΘΠΠ,. 
ΘΟ ρανδη5 Ὁ 82,6. {Ππ|ππ0 60 δἐΐδηι 
Ῥγοοορ. πὶ Β. (6,19. 18 οἱ 886- 
Ρἰβϑίηθ. ,γἠἐνέττεται ᾿Ἐπίδα- 
μὠνον.“ 8610]. Ρυδϑίθνθα 46 ρᾶυ- 
νὶβ ἴπ 5115. Οὐνογταο ῬΥΟΧΊΠΪ5. οἵ 
ἀδ Ῥϑιίδᾶθα οομεϊηθητ5 (ΠΠ 88) οο- 
οἰΓθ5. 

ΥῈ 

ναῦς ἀν τοῦτ 
πέμπουσι 
ηϑοὺς ξὺν 
προρρήσει 

τινί. 
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στόλος Κο- 40. Οἱ δὲ Κορίνϑιοι, ἐπειδὴ αὐτοῖς παρε- 1 
ρινϑιίων ἐπ Ἷ 
τὴν Κέρκυ- σκεύαστο, ἔπλεον ἐπὶ τὴν Κέρκυραν ναυσὶ πεντή- 
φαν, οἵ ὁρμί- χογταὰ καὶ ἕχατόν. ἦσαν δὲ ᾿Ηλείων μὲν δέκα, 
ἕονται ἐς Χει- 
μέριον. λέ- Μεγαρέων δὲ δώδεκα καὶ Δευκαδίων δέκα, ᾽4ω- 
γεται περὶ πρακιωτῶν δὲ ἕπτὰ καὶ εἴχοσι καὶ ᾿ἀνακτορίων 3 
ἐκείνης τῆς ᾿ 

χώρας. μία, αὐτῶν δὲ Κορινϑίων ἐνενήκοντα. στρατηγοὶ 
δὲ τούτων ἦσαν μὲν καὶ κατὰ πόλεις ἑκάστων, Κο- 
ρινϑίων δὲ Ξενοκχλείδης ὁ Εὐϑυκλέους πέμπτος αὐὖ- 8 
τός. ἐπειδὴ δὲ προσέμιξαν τῇ κατὰ Κέρκυραν 
ἠπείρῳ ἀπὸ Δευκάδος πλέοντες, ὁρμίζονται ἐς Χει- ἃ 

μέριον τῆς Θεσπρωτίδος, γῆς. ἔστι δὲ λιμήν, καὶ πό- 
λις ὑπὲρ αὐτοῦ κεῖται ἄπο ϑαλάσσης ἐν τῇ Ἐλαιά- 

Βοκῖς, 6 οοὐᾷ. ποπημ! 5 ἀπό. ΟἿ, 54. ὕκρ. 40. 8. 4. ἄπο. 

γψ οι. Ο. Ε, Ἐλιάτιδι. ΟἹ, 4. 
: 
᾿Ἐλαιατιδι. 

Ῥγορυηη. ὁ, 12, ρθη ἔστι 
ΒΙοοπιί. ἱπ|θΡΡ ὑθία αν {ἢ οὐ τς 
αὖ ΑΥπ. 411}, ἀαπηὶ ἐνταῦϑα νοὶ 
51 116 νοο]α] 1} ΠΟῸῚ 510 δἀαϊ- 
{π|Π1.. ΒΕ ἸΘοίιιπ νοΐ 6586 τὸ 
Χειμέριον, αὐ ρογίι5. ΟΠ μην  πτὴ 
ἃ ῬΓΟΠΙΟΠτΟΥΪΟ αἰδίϊησπαίαν, Εἰ 
Ρονίαπη ΟΠ πηθυ απ ἃ ἽΤμιο, 8ἰ- 
ΘΗ Ποανὶ ᾿ρ515. γθυ]5 ὁρμίξονται 

ΟὰρΡ. 40. ὅ. 1. ἐπειδὴ αὖ- 
τοῖς παρεσκεύαστο. Ο. 
Μϑίιῃ. αν. 8. 297 δάη. 2. Κύυυθρ. 
8. 61, ὅ δᾶιι. 6, ἰηἴνὰ ο. 48. ΠΠ| 22 
4], ἴῃ Ἰ6χ. Βοίδηί. Αρραν αύαντΤον, 
Επὰη. ΠῚ ὅ, 35. 6 Οουϊπίπϊουαη) 
5005 οἵ, ο, 27 δάη. 

8. ἢ. Ξενοκλείδης. ΕΞ ε- 
νοκλείδας ΠΠ|114. Ταὶϊα ΘηΪπὶ 
Πουϊοηβίαση. ἡοηλϊηα πο 0 ἰῃ ἧς, 
πιοᾶο ἴῃ ας ἀδεϊηπηΐ, τῷ Ρουβίοδ, 
ἀθ αυΐϊθι5 νἱά. δὰ Χθη. Ογν. Ρ. 
ΧΧΧΥΎΙ. -- πέμπτος αὐτός. 
Οἵ. Μϑι. αν. 469, 9. Βιιίῃ. 
8. 127 δά. 2. 

8.8. προσέμιξαν, Δοο65- 
Βούπηΐ, δΔρρΡιορὶπα παν. 
ΟΕ Βυ θυ: 2. 
1Π122..29, 81 4]. θεοϊηἀα ἀ6 κατά 
οἵ. 54. 88, ὃ. ΟΥ1 186, 1 τὴν 
ἤπειρον τὴν καταντικρύ. οἱ δᾶη. 
41, ὃ. ---δρμίξονται ἐς. 5ῖς 
Τπυδ, Ρᾶθης οοπδίαπίον, Οἱ, ΠῚ 
10: ὙΠΙ 11. 92. 4]: εὐ 46 σγεῖν 
δάι.1110,4. Οὐδ θναι ΡΟ Π- 
ἐν ταῖς ᾿᾿Ἀργιννούσαις ΡοΟΙΥ"}. 1 
44. Οἵ. Ἰὰ, Π 16. Αἰᾳὰθ ἴρ56 
ΤΊνιο. δρμίξονται. κατὰ Ἐρινεὸν 
τῆς ᾿ἀχαΐας ἐν τῇ Ῥυπικῇ, εἰδὶ 
μᾶθο ναθηὶ τὸν ἐν τῇ Ῥυπ. 1184. 

8. 4, ἔστι δὲ λιμήν. 86. 
αυΐτιν ἔκφρασις. Μιὰ. ΔΡΠΙΠομ, 

ὃς ἴτπνὸ οχἰβύϊμηαι Οἷα55. Ρουίαπη 
Ποάϊο 5... Τομαμηἶθ ποιιϊηδυὶ, ἃ 
ΡΟΡαΪΟ ἰᾷπιθη [ον ἃ 558 οἰΐδηι Πλυ- 
κὺν λιμένα ΔΡΡοΙ]αίαμ 6556, 5668 
ΒΘ ΡΟ ποῖ Ρ. 324. Ποὺ ἴῃ ΠΟΙ ΪΠ6 
ν᾽ δ. } θύραν Ραίαί Βανβία. ἄταθο. 
ΓΡ. 38. Νᾷμῃι Βιναθοηὶβ Γλυκὺν 
λιμένα 6556. 4τἰ νοραῖαν Πποάϊα ἃ 
ΠΟΠΠ1Π|5 ὙΠ Κὶ, ἃ Τιραῖκ, αταᾶρο, 
δθρί. ΠΙ ῥ. 4 84ᾳ. οἰ Τρ. 282. 
ϑΡΙδηΖα 561. Ῥοῦίο Εδπανὶ. --- 
ὑπὲρ. .ϑαλάσσης. ῬΡῸ Πἰ8 
ΠΣ 854, ὑπέρκειται τούτου 
τοῦ κόλπου ἂς ἘρΠγ τα βου ιθῖι, ---- 
Ἔλαιάτιδι. --- Ηᾶδο ρᾶγβ. Τ|ι6- 
ΒΡΡΟΙΪδ 6 ΠΟΙ. 6 ΠΡ Ρ 6 ρίαν Δ 
ΕἸαθα 5. ΕἸοα ρονία, αθηι οοτη- 
τηθηϊοναί ϑογίαχ Ρ.. 11 Κ. 80. 
ὕπηλ νἱοῖπι Πλυκεῖ 6586 ναὶ 
Ῥοπαιον. ανᾶρο, ΠΡ. 2 ἡ .» δαη- 
ἄἀοηι ἃίαιιο Γιλυκύν ἴιδαϊο. 1. ἁ. Ῥ: 
9 Π0ὴ ἃπάθη5β ἀθοθῦπθ 6, ΡΟ: 
μϑοὶ (Π| 14, 5) ΕἸαθα βἰίηθ ρᾶ- 
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τιδι τῆς Θεσπρωτίδος ᾿Ἐφύρη. ἔξεισι δὲ παρ᾽ αὐτὴν 
᾿Ἰχερουσία λίμνη ἐς ϑάλασσαν. διὰ δὲ τῆς Θε- 
σπρωτίδορ. ̓ Ἰχέρων ποταμὸς δέων ἐσβάλλει ἐς αὐτήν, 
ἀφ᾽ οὐ καὶ τὴν ἐπωνυμίαν ἔχει: ῥεῖ δὲ καὶ Θύα- 

Ἐφύρη. γυ]9 0 Ἐφύρῃ, ΒΕΚΙΚ, 6 οοἀα. ποπηι}}}5 Ἐφύρη. Ἐκχ- 
ΒΡ ΘΟΙ68 Ἐφύρα. Ἂι »» ΟἸΟΘ ΡΟ θΟΒοιι5 ἴῃ ΒΕΚΚ, Απροά. Ρ. 1178 ση- 
μειοῦταί τινὰ ὃ Ἡρωδιανὸς ἐ ἐν τῇ καϑόλου μὴ ἐξενεχϑέντα διὰ 
τοῦ α, ἀλλὰ διὰ τοῦ ἡ᾿ εἰσὶ δὲ ταῦτα... Ἐφύρη, ὄνομα πό- 
λεως; ἡ νῦν λεγομένη Κόρινϑος. Α 4ι0. 5118 5|Π|0515586. ν ἀθίαν 
ΘΥΆΤηπι. ἴῃ ΟΥαπιοὺῦὶ Αηθοά. νο]. 1Ὁ Ρ, 117, 3.. Βρίπι. Ηοπι, ἴῃ Ονὰ- 
ΠΟ Απορά. γο]. 1 Ρ. 169, 18 Ἐφύρη, ὄνομα κύριον ϑηλυκόν, 
τὸ τέλος Ἰακόν, καὶ τὸ αἴτιον ὅτι τὸ ρ μαχρὸν ἃ αἰτεῖ, Ἥρα, 
πήρα, Ἔφύρα, καὶ καϑόλου τὰ εἰς ῃ Ἰακά ἔστι, χωρὶς τοῦ 
᾿Εφύρη παρὰ τῷ Θουκυδίδῃ" οὐ γάρ ἐστιν Ἐφύρα.““ ὈΙΝΌΉ. ἴῃ 
5.ΘΡ1. ΤΙ65 ἢ. γ, Ἐχ Πἰ5 γθοθηιίουθβ συδιηπιδίϊοοβ ἀρια ΤΙσΟ. Ἔφύρη 
ΒΟΓΙΡΕΠΠῚ ΓΘΡΟΥ5858. 58η6. οοηδίδί, ὅρα ἀπ ΤΟΠΙ ΘΔ ἢ ΟΡ ΠΊΔτη Π6Ὸ 
ΘΟ θ0 ν8] 5ίθρ!ι. ΒΥΖ. ν6] 411} Αὐοδθ αι ΘΟΙΠλ11η15. ἀϊ δ] θοῦ βουὶρίο- 
ΓῈ5 ΤΟΙ Πα υἸηἿ, οὐ ἃ Το, 6χ Ἠουηουὶ ον ηἶθ 5 ἀορτοπιρίαπι 6558 60 
ΤΉ Π115. γΘΡΙΒΙ Π1116 51, αἀποά Ἰθὶ 46 θαάθιη ὑγθ6 ἃοὶ ποπ οοηδβίαί, ἤθγο- 
ἀϊαπαβ ἀθηΐαπθ ἀ6 Οονϊπιμὶ ΠΟΙΪΠ6 Ροθεῖοο ΠΝ Ἰοατιαΐαν, βου ρύαγα 
βαρ θοία Ππηδηοί. Νοαιιθ δηἰ πὶ 51 π|}}6 οϑί ᾿ἄφύτιος ὁ. 64, τ] νἱὰ. «ἄπ. 

ἔξεισι. Ἰ)οίουϊονοβ ΠΡυὶ τη55. ἐξέησι, αποά ββ6116, Ρἰαοοαί. ΟΥ̓. 
ΙΝ 108. Π 102, Μαί. αν. 8. 495 ρ, 1108. Βείίπι. δ. 180 δάῃη. 
(τι τηΐητι5. ἰδ Π]6 ἢ ΓΘΟΙρ ΘΥ ΘΠ 15, ΤΠ] ΘΙ ΙΟΡ πὶ Εἰ ον τη νϑυθοιηάϊα ρυ ἢ Ϊ- 
ὈΠῚ βαπηιδ, Αἰάιιθ αἰγιιπηατιθ οὐϊδ πὶ ἀρὰ Αὐὐὶ πππὶ οὐ 8|105 Ἰορὶ δά- 
ποίαὐ Κυιρρ,. 

ἄθπι ἂμ αἴνοιδα, --- Ἐφύρη. 
Ροβίρᾳ Κίχυρος. Οἵ, Βδίνα0. ΨΠ 
Ρ. 824. ,,ἸἸἴἸἴε νϊἀδίαν, ργορο τπο- 
παβίθυ! πὶ ὅδ, ΤΟ ΠΠΪ5... ΦΟΔίΠΟΥ 
ΤῊ]. ἃ ρονίι Εαπδυ]. ἦς. Τιρακ.]. ἃ, 
ΙΝ ρ. 78. θυδη ἱπιρυρηδν ΒανΕὶ, 
Ι. αἱ Ρ. 29: (γᾶν οεταία τη 
δβδύ ἴῃ Ρᾷμ]. Ἐγκυκλ. παιδ. ν. 
ρηγτα, 6 8115 ΕΠ τὶ νἱὰ, 
Ξ0Π0]. Ηοηι. Π|. ΧΠΠ 801 οὐ 560]. 
Ριπά. Νϑῖι, ΥἹΠ ὅ8. --- χερου- 
σία λίμνη. Οἵ, ϑίταρ. 1. ἀ. 
δαηί βίαρῃηδ ΠΠΔΥΪ Πα 561 Δ ΓΠ5 
γαϊοηάουδοᾶθ ποὸη οΟη απ 6η4δ8, 
1ᾷ αυοα οἸ πὶ [οί πὶ οϑὲ Ρτορίοι 
Θ γΠο.ῖ5 νου ΔΙ᾽ τὰ ὁ ᾽4χέ- 
ρων ποτ. ῥέων ἐκ τῆς ᾿άχερου- 
σίας λίμνης εἱ ἴαϊπα ΡΊ]Ίη, Η. Ν, 
ΙΝ 1, 4, ομπὶ πηθα θυ 6 ἰδοιι 
ΤοΔΠΒΙ ΠΟΥ τ οὖ Τιαρβίβία, Τ)6 {Πὰ 
Ρδῖπᾶο νἱά. 1 θαὶς, 1, ἀ. 1 ρ, 238 54. 
οὐ ΕΝ Ρ. ὅ8. 94 544., Θ΄ 51 ρν. 
401 οὐ ΤᾺ τ. 188 564. Εγγαύ ργδο- 
[6 8|105 Μαηηθῦί, ἄφθορυ, ὙΠ. 
680 54. Οδίθυιηι αὐ α πὶ δὶ δα αϊ- 
{π ΤΠ 8}15 αἰ ἀραιὰ ϑίσαρ, (οὗὨ ΤΥ 

108 ἡ Βόλβη λέμνη Ἵ δάνοτγδδίιιν 
Ἐπβίδι, δα, Οα. Ρ. 1667 "͵ἷ5. -- 
διὰ δὲτῆς Θεσπρωτίδος. Ἐκχ 
ΜοΙ!οβδίά 6 ῥρτὸ Πἰβ Τἰν, ΝΠΠ24, 
παπὰ ἀπ 16 ΡΡΟΡΙΘΓ πη αίο 5 ἤπ65 
αὐ! π5α 116 ΡΕΘΊΟΗΪΒ. --- Ἀχέρων 
ποταμός. Ηοάϊο δα! οσαπι ἔπι- 
νἰπ5. βῖνθ δΌ]Π] οὗϊοο, ἀρ οβίϊιπι 
Ἐαπαυνῖτοο, οὐΐαπι ααν]α. ΟἿ, Τιθαῖς. 
Ι. ἀ. (Τὴ ΚΙοβά θη! σθοσν. 110.1149 
πη 16 Μανγοροίδηηοβ.) [6 υίΐου!ο 
Πϊο οὕ Ῥαι]ο Ροϑί ἤθη «ἀάῖίο οἵ, ἀάῃ. 
44 116, -- ἐσβάλλειν, ΡΥ 4πὸ 
ἐμβ. ϑίταν. 1. ἃ. οὐ ΡΙαί, Ρῃδθάοη. 
110. ΡΥ 15. ΒΟ 68 Πυν 5 
τη 8 16. τϑιϊοῖ. ΤΠ ΟΠ] 5 Μαρ. ἴῃ ἐκ- 
βάλλει. σῇ. Χερι. ΑΠΔ8. ἘΦ; 
- ῥεὶ δεκαὶ Θύαμις. Τηγα- 
ἰὴ, 46 αιο νἱᾷ, ϑ.γ8}0. 1. ἃ., ρ[6- 
γα οχἰβιϊ ηδηΐ 6586 ΟλΙδιπᾶμι. 
Αἱ ΒΙοοηνί. 6Χ ΒΡ ον Ἰονῖθιι5 τηθηία 
ΛΘΡΟΙΘἢ8 ἐς αὐτήν (τὴν ᾿ἀχερου- 
σίαν λίμνην) ΒαΒδδπι να] 6556. 
το ποιηΐηθ ἰουίαββθ ἀρρε δαί 
ψινό 5'νθ Ραγδη ΐαθ Πανίατη, 
αἰ ἰαίον ΔΟΠουιιβίαπι ραϊ θη οἱ 



ἀντιπαρα- 
σχευὴ Κερπυ- 

ραΐίων. 

109 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΎΓΓΡΑΦΗΣ Α, μᾷ΄. 

ἱἰς ποταμός, ὁρίζων τὴν Θεσπρωτίδα χαὶ Κεστρί- 

νήν᾽ ὧν ἐντὸς ὴ ἄκρα ἀνέχει τὸ Χειμέριον. οὗ 

μὲν οὖν Κορίνϑιοι τῆς ἠπείρου ἐνταῦϑα ὁρμί- 

ἕονταί τε καὶ στρατόπεδον ᾿Τ σπ τυ: 

41. Οἱ δὲ Κερκυραῖοι ὡς ἤσϑοντο αὐτοὺς 

προσπλέοντας ἐ πληρώσαντες δέκα καὶ ἕχατὸν ναῦς, 

ὧν ἢρχε Μεικιάδης χαὶ 4ἰσιμίδης καὶ Εὐρύβατος. 

ἐστρατοπεδεύσαντο ἐν μιᾶ τῶν νήσων, αἵ κα- 

λοῦνται Σύβοτα" καὶ αἱ ᾿ἡττικαὶ δέχα παρῆσαν. 
ἐπὶ δὲ τῇ “ευκίμμῃ αὐτοῖς τῷ ἀκρωτηρίῳ ὁ πε- 
ζὸς ἣν καὶ Ζακυνϑίων χίλιοι ὁπλῖται βεβοηϑη- 
κότες. 
πολλοὶ τῶν βαρβάρων παραβεβοηϑηκότες. 

ἦσαν δὲ χαὶ τοῖς Κορινϑίος ἐν τῇ ἠπείρῳ 
οὗ γὰρ 

ταύτῃ ἠπειρῶται ἀεί ποτὲ αὐτοῖς φίλοι εἰσίν. 

Οἀρ. 47. 8. 2. Λευκίμμῃ: 
5ηυο., 90: 

ΤΠ} 6 ΟἿ ΟΠ ΘΡΟΠ 6 56 ΘΟῊ 160. 
σ'οα 5, 4υἱ ἴῃ Ῥαϊπά θην ἴῃ Π 6 6 
Ῥᾶγιηι γδοί ἀἰοαίαν., [θα ]τ]0. οϑί 
Οοογίι5, ΤῊ 115 Οδ]αηαβ.. [)6 
Οοδίσπο οὗ, Τιθραῖ. ΙΝ τ. 78. -- 
ὧν 8 ἈΘΠΘΡΟπίθ ἢ] οἱ ΤῊ ΔΠ]]Π), 
01] 84 ΤΠοΒρνοι ἄθιη οἱ Οδβίν- 
161, Τοίουθπάηι 6556 ἀοοοὶ ὅο- 
5.165 δὲ ΟΠ  Π] υ} βα5. ΟΠἰμπι6- 
ΤΊ ἢ ΡΥΟΠΙ ΟΠ ΟΥ̓ τι ἢ οαϊο Ν᾽ αὐ]άτηῃ 
ΠΟΙΊΪ ΠΤ (ργορ6 ΑΥρὶΖαμὴ 5[{π|}} 
ἀοοοί [,681κ. 1. ἃ. ΠῚ ῥ. ὅ 54. ΑἸ!- 
δῦ, τ ν᾽ οίαν, Βα 5]. 1. 4. Ρ. 28. 
θ6 οΟ]]οοδιῖοι}6 ν θυ ονιμ ἡ ἄ κ ρα 
τὸ Χειμέριον! οἱ 51Π}}}} ο, 47 τῇ 
Δευκέμμῃ τῷ ἀκρωτηρίῳ 
οἵ. Κυυορ αν, 8. θ0, Ἶ αἄῃη. ὃ οἱ δὰ 
Ἡ. 1. σομίγα ἄκρα Ἰαπυγία 5ϊ)6 
αὐ, αἰοὶ βοϊοί. νὰ, ΥἹ 80 δάιη. -- 
ἀνέχει οδὲ οϊη οί, αἱ ΤΥ ὅ8. 
ὙΠ 84. Οἵ, Μαίι}). αν. δ. 496 ρ". 
1102, Βιυιίίην, ὃ. 180 δά. 2. 

Οαρ. 47. δ. 1. ὧν ἦρχε οει. 
θ 6 ᾿προγδίου 5 ΟΟΓΟΥΡ ΘΟ ΙΩῚ 
Ἁγ αΐαί αν ΜΙ 6}}]ὸν 6 ἤθρ. Οοτογν. 
Ῥ. 68. -- Σύβοτα. ϑιαῦ. ΝΠ 
Ρ. 824 εἰσὶ δὲ νησῖδες τὰ Σύ- 
βοτα... κατὰ τὸ ἑῷον ἄπρον 

γαϊοο οὐ ΒΕΚκ. “Μευκίμνῃ. Οἱ 

τῆς Κερκυραίας τὴν Δευκίμ- 
μὴν κείμεναι. Ποάϊο ὅ8ι. ΝΊοοΙο 
αἱ δινοία, -α δέκα. ἨἩιυῖαβ ᾿ἰ6- 
γα. ΟΠ ΘΧ ὁ. 40 ἰδ ρῸ 481} 6556 
ορ᾿παίτβ Κυπθο,. παν δέ. ὅουϊ- 
Ῥίον ἜΤ 185 Γπ5568 ἀΠΠ σθ- 
ἴον ν᾽ ἀθίαν π05 ν 6 Π]}6 Π] ΘΠ} 556. 

.. ῶ, Ζακυνθίων. πο 
1ιὶ ϑυσουγγουιηΐ ΟὈγογν ἰδ, Ρὰ- 
ΒΠΔΡΘ ν] ἀθαύαν ΟΠ ψ ΟΡ 5. ο. 81 

ἦσαν γὰρ (οἵ Κερκυραξοι) οὐδε- 
νὸς Ἑλλήνων ἔνσπονδοι. Ουὰ 
6 τὸ οἵ. βὰ, πηγαὶ. ---- βὸ ἡ 8 εῖν Πϊο, 
αὐ ὁ. ὅ0 οἱ 410], ναϊοὺ δ Χι] 10 
γ ΘΗ ΓΘ. 

ξ. 8. ἐν τῇ ἠπείρῳ. λὰ 
ϑγθοία. ΘΟΠΕΠΘητ5, ἰα, 80, 8. 
τῇ ἠπείρῳ --Ξ ΞΞΞ- τῇ κατὰ Κέρκυ- 
ραν ἠπείρῳ 40, 8: ηδῃ} ΤΊ πον αἱ - 
αἷβ αρίαίθ ἤοο νοοα θα! αηλ ἢ ΟΠ ΠῚ 
δὐδὺ ΠΟΉΙΘῚ ΡΤΟΡυΙαη. Οὗ, δδοκ. 
δα 1Π 8ὅ4. πο5 δὰ Π1|94 οἱ ἀτγοί. 
Ηϊβι. Π|Ρ. ὅ56. Α Κυπορ, Πᾶθο ἰη]- 
Ρυρηαία ἀοίδπαϊ: ἤθυμα. ἴῃ Β 6} οἱ- 
ον. Ρ]10]. 1 ὃ Ρ. Δ γ2..". ΒΝ 
οὐἴαπι Ομ Ρανία 1115 ἐπὶ τῇ Λευκ. 

οἱ ταύτῃ ἠπειρῶται. 
Ομδοηθ5. Ῥύδθοῖραρ, Οἵ, 80 οἱ 
«(ἰη. 68, ὃ. 

σι 
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1 48. Ἐπειδὴ δὲ παρεσκεύαστο τοῖς Κορινϑίέοις, ἀντιπαράτα- 
λαβόντες τριῶν ἡμερῶν σιτία ἀνήγοντο ὡς ἐπὶ κι θθο 

3 ναυμαχίαν ἀπὸ τοῦ ΔΧειμερίου νυχτός᾽ καὶ ἄμα τὸς Χειμε- 
ἕῳ πλέοντες χαϑορῶσι τὰς τῶν Κερκυραίων ναῦς βότωνιυ 

8 μετεώρους τὲ χαὶ ἐπὶ σφᾶς πλεούσας. ὡς δὲ κα- 
τεῖδον ἀλλήλους, ἀντιπαρετάσσοντο. ἐπὶ μὲν τὸ 
δεξιὸν κέρας τ Ἐπ Υπἢ αἵ ᾿“ττικαὶ “νῆες, τὸ δὲ 
ἄλλο αὐτοὶ ἐπεῖχον τρία τέλη ποιήσαντες τῶν 
νεῶν. ον ἤρχε τριῶν στρατηγῶν 

χέ 

4οὐτὼ μὲν Κερκυραῖοι ἐτάξαντο. 
ἑχάστου εἶο. 

Κορινϑίοις δὲ 
᾿ ν ΄, δ , τ εὐ τὸ μὲν δεξιὸν κέρας αἵ εγαρίδες νῆες εἶχον καὶ 

9 ’, 

αἵ 4μπρακιοτιδες" 
’ ς , 

ξύμμαχοι ὡς ἕκαστοι" 

ν 4 

χατὰ δὲ τὸ μέσον οἵ 
ΦΨΝ 

εὐώνυμον δὲ κέρας αὐτοὶ 
ἄλλοι 

τ ᾿ ΠΈΡΑΣ -" » , ᾿ 
οὗ Κορίνϑιοι ταῖς ἀριστα τῶν νεῶν πλεούσαις κατὰ 

᾿ Ε ᾽ 
τους 4ϑηναίους 

εἶχον. 
μ- , , 49. Ξυμμίξαντες δέ, 

Ἁ ᾿ -“ ΄᾿Ἰ 

καὶ τὸ δεξιὸν τῶν Κερχυραίων 

; ᾿] Ν “- δ ’ ἐπειδὴ τὰ σημεῖα ἕχατέ- 
" ΠῚ ᾽ νὴ τ ἢ, Ἁ Α ς ὌΠ - 

ροις ἤρϑη, ἐναυμάχουν πολλοὺς μὲν οπλίτας ἔχον- 
9 » ’, 

τὲς ἀμφότεροι ἐπὶ τῶν καταστρωμάτων, πολλοὺς 

αν. 48. 8.1. ποιῶν πες Ἰά 6 πὶ να ἰδὲ δίψα εἶναι κ. τι. Οἱ, 
υἷον ΠΡ ΈΤΕ ΟἿ Μαιί, αν. 8.815, [Ιπ4. Χϑη. Απᾶν. ἴῃ ἔχειν. Ὅδ 
1. Κυπιθο. 8. 47, 8 84η. 1. νυν. ὡς ἕχαστοι νἱά. άπ. 1 
μος Ὁ πρ νθλκγσαηε πελα- 8, 4. -- εὐώνυμον κέρας. 

γίους.““ ὅ60]. Οἵ 1 52. 1191. ΠΙ 
98 4]. Βαέπῃ, αν 8: 125.,0. 

4.-.-ὃ. τὸ δὲ ἀλλο. ΑἸτε- 
Ῥα]η ᾿ΠΓΘΡῬΥΘΙΔ ΤΙ Ῥογίι5, εἰ τὸ 
ἄλλο 386 τὸ ἕτερον ναϊοὶ 1Π 
1017 οἱ [ονίαβϑβθ ΥΠ| 42. ὅ6 Πἷς 
Ῥοίϊα5 Θ᾽ 14 πὰ ΠῚ 5 ἃ {1 τη}, 18 
᾿ϊᾳ α 8 ἢ ΔΟΙΘΠ 5 ἢ Ποαῖ; ΠδΔ ΠῚ 
Οογοντδοὶ ργδθίθι 51 ΠΪ 5.11 ΘΟΥΠᾺ 
οἱ πηθα δ πὶ δ οῖ 61, 5] α δ η} 5᾽ πὶ 
Ἰάυθηὶ Πα θαπΐ, οἱ ραγίοιη ἀθχίνὶ 
ΘΟΡμτ15. (οἵ, 49, Θ 54.) οθεηΘθδηῖ; 
ἰᾷ δηΐμπὶ οϑὶ ἐπεῖχον, πὶ 1ΠΠ 107, 
ΟἿ, άπ. ΨΙΠ 108. --- τέλη 511 
ἀϑηΐηᾶ, ἀΘβοθννδᾶον, ΟΥ̓ ἢ 
81. 142. Τιὰι τῶν τριῶν οοὨΪϊϊ- 
Οἷᾶ5. ΡῬγορίον ο, 47. 

δ. 4. κατὰ δὲ τὸ μέσον. 
Ἔτάξαντο οχ ἃ. 8 ἱπέ 6} 6.6 Δ 1] 
Ραίαὶ ΒΙοονηί, ΝΙδβὶ ἔονιδ ἤσαν 
ἀπαϊοηάπη (οἵ, ΤΥ 958), ἅπ|, φιοὰ 
ἸΏ 115. ῬΤΟΌΔΌΙ6, ἔχειν κατά τι 

Β1π6 ἀὐέοιο τῷ δεξιὸν κέρας ΤΥ 
95: ὙΠ 6.1. ὄ Ὁ. 8. 18} 19:8. 
Καυθο, ατὐ' 8. 40, 2 “πῆς 9: 
Ραμ Ροϑί 46 οο]] οοαίϊοη 6 νοῦ ο- 
γυτὴ ταῖθ... πε ο Ὁ δ νἱὰ, 
Μίαᾶν. ϑγηΐ. δ. ὅ0 ἀἀῃ. 

ὕαρ. 49. 8.1. ξυμμέξαντες. 
ΑἸΙΡῚ δἷς οὐἴδιη προσμέξαντες 
ἀἰεῖσαν (οἵ. ἀπ. 1 111), 568 586- 
Ρίιι5 ξυμμ. ΟΥ ὍΙα55, θἐ Βϑέ, "μοχ. 
-- τὰ σημεῖα... ἤρϑη] 
υσύμβολά τινα εἶχον περὴὶ τὸν 
καιρὸν τῆς μάχης δεικνύμενα" 
καὶ ὅτε μὲν ἀνετείνετο τὰ ̓ σύμ- 
βολα, ἤρχοντοτῆς μάχης" ὅτε δὲ 
᾿  ἘβαπΩΒΈΕ, ἐπαύοντο." ὅ6}0], 

[.68. ΥἹΙ 84. ὙΙΙ 95. ᾿ΗΒΕΖ. 
"ἢ 865. Β. Ὁ. ΠῚ 89. -- σ'ο1λ- 
λοὺς μὲν... πολλοὺς δέ. 
Οἵ, δά. 8ὅ, 28. ΑΔ. ΕἸθοςρ. 0}}- 
Βουν, Τἶν, Ρ. ὅ8. 

ναυμαχία 
» 

καρτερα. 



104 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟῪ ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ ἀ, μϑ'. 

δὲ τοξότας τε καὶ ἀκοντιστάς, τῷ παλαιῷ τρόπῳ 
ἀπειρότερον ἔτι παρεσκευασμένοι. ἣν τε ἢ ναυ- 
μαχία καρτερά, τῇ μὲν τέχνη; οὐχ ὁμοίως, πεΐζο- 
μαχίᾳ δὲ τὸ πλέον προσφερὴς οὖσα. ἐπειδὴ γὰρ 
προσβάλλοιεν ἀλλήλοις, οὐ ῥᾳδίως ἀπελύοντο ὑπό 
τὲ πλήϑους καὶ ὄχλου τῶν νεῶν. καὶ μᾶλλόν τι 
πιστεύοντες τοῖς ἐπὶ τοῦ καταστρώματος ὁπλίταις 
ἐς τὴν. νίκην, οἱ καταστάντες ἐμάχοντο ἡσυχαξου- 

σῶν τῶν νεῶν" διέχπλοι δ᾽ οὐκ ἤσαν, ἀλλὰ ϑυμῷ 
χαὶ ῥώμῃ τὸ πλέον ἐναυμάχουν ῇ ἐπιστήμῃ. παν- 
ταχῆ μὲν οὖν πολὺς ϑόρυβος χαὶ ταραχώδης ἦν 
ἡ ναυμαχία, ἐν ἡ αἱ ᾿Δττικαὶ νῆες παραγιγνόμε- 
ναι τοῖς Κερκυραίοις, εἴ πη πιέξοιντο, φόβον μὲν 
παρεῖχον τοῖς ἐναντίοις, μάχης δὲ οὐκ ἦρχον δὲε- 
διότες οἵ στρατηγοὶ τὴν πρόρρησιν τῶν ᾿4ϑηναί- 
ὧν. μάλιστα δὲ τὸ δεξιὸν κέρας τῶν Κορινϑέων 
ἐπόνει" οἱ γὰρ Κερκυραῖοι εἴκοσι ναυσὶν αὐτοὺς 
τρεψάμενοι. καὶ καταδιώξαντες σποράδας ἐς τὴν 
ἤπειρον μέχρι τοῦ στρατοπέδου πλεύσαντες αὖ- 

ὕαρ. 49. 8. 8, προσβάλλοιεν. προσβάλοιεν τια]ῖτη.“ ΒΕΚΚ, 
πὰ Ῥαν. ὦ. Οὗ, ΝΠ ΤῸ. Ἀδοθρουιπὶ τπθο. (]α55., Βοθμηι. 

δ. 2. πεξομαχέᾳ.. .«προσ- Ριυρπαραηί. ΟΥ ο. 59 δᾶμῃ, οἱ 
φερὴς οὐσα. ὅῖ6 ἣν πεξομαχίᾳ ΟΙαβ5. --- διέκπλοι, ρμοντα- 
προσφερὴς ὃ ἀγών ἀδς ριρπὰ ριΐοποβ δοϊοὶ ΠΟΒ.Π15, ἀπδτ ἃ 
Αοιΐδοδ ΡΙΔι. Ἀπίοῃ. ο. 66, ι ἣν δὲ τοῦροὸ ἃἀουϊγθηίαν, Οἵ, Π| 89. ὙΠ 
ἡ ναυμαχία. : . ἰσχυρά, πεζο- 86. 10 οἱ ϑυίϊᾷ. Ηὶ5. νϑυθὶβ ἀ6- 
μαχέᾳ ἐμφερὴς « οὐσα Ῥτοοορ. ρΡ. Ρἰπχὶν Πν, ΧΧΧΥΠ 24: Ἰἰθ 6 νὸ 
360. ἢ τὸ οἵ. τοι. Ηΐβι. Υ1 ρ. ἰἴηΐτου οὐ ἰ 654 156 58 Ρ ἃ 6- 
86 (ΠῚ Ρ. 568 Ἰηίονρι.). τοννθουῦὶ ἴῃ Ραρρίπι ἰπρ6- 

5. 8. ἀπελύοντο, 56 αἰντὶ-ὀ εὰπὶ ἀαραπί. ϑππαι νΘὴῸ Πἰδβ 
πθ θᾶ πὶ. ΟΥἉ, Ψ] 08. Τκιοῖ. ον. ἀϊδβοινβῖθυβ τοηΐ πανἡππὶ ΠΟΒΕΠ ΜΙ 
Ηϊβι. 1 41 δι δ᾽ πη] θη. Ριρ μα π ἀοιουσοθαηίαν, Ὑ]ά. ῬοΙνυ. ΧΥῚ 
ΠΔΥΓΔί8 ἢ] ἃ Τν. ΧΧΥῚ 39. ἝἜυην, 4. Ὁδ68. Β: Ο. Ι 68. Ῥαιϊο ροβὲ 
46 οΟἸ]οοϑίΐοπα ραν οι] 6 τέ νἱά. ϑυμῶ καὶ δώμῃ δῖπε ἀαχίι 
ΕἸΠ18]. δα Εν, δι, ν. 022 οἱ βᾷ. [πιοῖ. νον. Ηϊβε Ι 37. 
ΨΠΙ 78. -- μᾶλλόν τι. ΟἹ, 
Μαίῃ. αν, 8. 487, 4. Κυτιοο, 8. δ, 4, μάχης Ὁ δὲ οὐκ ἦρ- 
48, 16 άπ, 11. Γ᾽ 21 δάμη. ὙΠΠΙ χον"---Ἰ οοῦκ ἤρχον αἵ νῆες 
θὅ. Ῥδι!ο ροβι ἄς ἐς να. Μαιι, μάχης, τῶν στρατηγῶν δεδιό- 
ατ, 8, δὅ718 ἃ. -- καταστάντες των τὴν πρόρρησιν." ϑ6Π0]. 
μάχοντο, Ραυρ πηι 5.8 [ἃ - ὑρτι ΒΘ. Π" Μ41}}. αὐ, 8.. 662, 

ΥΙδτὰ (μάχην σταδίαν ΙΝ 88 1 δἄη. ΟΥ δάη. Πδ4, 2. Ε118. 
ὉΪ οἵ, δἄη.} ὁ οὶ εἰ θᾶ πηι. 4 οἱ Βοθῆπιη. δ᾽πιρ! οὶ ἰδ πιθῃ 
ῬΓΟΡΥΙ. 4τὰπΔ ΘΟΙ ΒΗ {556}, ἦρχον δὰ ποι. στρατηγοί 5ρε- 

4 



δ. 

“1 

ΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΙ͂ΚΑ. (149.)- Τ0ῦ 

τῶν χαὶ ἐπεκβώντες ἐνέπρησάν τε τὰς σκηνὰς 
ἐρήμους, καὶ τὰ χρήματα διήρπασαν. ταύτῃ μὲν 
οὐν οἵ Κορίνϑιοι καὶ οὗ ξύμμαχοι ἡσσῶντό͵ τὲ 

χαὶ οἵ Κερκυραῖοι ἐπεκράτουν. ἡ δὲ αὐτοὶ σαν 
οἵ Κορίνϑιοι, ἐπὶ τῷ εὐωνύμῳ, πολὺ ἐνίκων. τοῖς 

Κερκυραίοις τῶν εἴκοσι νεῶν ἀπὸ ἐλάσσονος πλή- 

ϑους ἐκ τῆς διώξεως οὐ παρουσῶν. οἵ δ᾽ ᾿4ϑηναῖοι 
ὁρῶντες τοὺς Κερκυραίους πιεζομένους μᾶλλον 

ἤδη ἀπροφασίστως ἐπεχούρουν, τὸ μὲν πρῶτον 
ἀπεχόμενοι, ὥστε κὴ ἐμβάλλειν τινί. ἐπεὶ δὲ ἡ 
τροπὴ ἐγίγνετο λαμπρῶς, καὶ ἐνέκειντο. οὗ Κορίν- 
ϑιοι, τότε δὴ ἔργου πᾶς εἴχετο ἤδη. καὶ διεχέ. 
χριτὸ οὐδὲν ἔτι, ἀλλὰ ξυνέπεσεν ἐς τοῦτο ἀνάγκης, 

ὥστε ἐπιχειρῆσαι ἀλλήλοις τοὺς Κορινθίους καὶ 
᾿Αϑηναίους. 

8. 1. ἐγίγνετο. Ηοο ΡΓῸ ἐγένετο, αιιοὰ ΒΘΕΙΚ. ΕΧ Ορεπ}5 Π6πι- 
θυ Πΐ5 ὑθοθρὶς, ΟἸ55. ὑθβεϊψαϊε, 4 αἱα ἸΠῚ 1 πππ| οἷτ!5. ΔΟΕ]0 115 51. Π οα ϑίαν, 
οαΐτι5. Πη15. ἀθοϊαγαγθίιν νουθὶβ τῆς δὲ τροπῆς γενομένης ο, 80. ἴηι, 

Οἴανθ θη 560 15. δίβὶ Ππῖΐο σοὶ 60]- 
Ἰοσδίϊοη θι. ΡΑΡΕΟΙΡῚΙ Κυτιθρ:. Ριι- 
ἰαὉ ορβίανο. -- πρόρρησιν 118 πὶ 
ΟΡ ΏΟΥΙ Ια. 48, 8. 

δ. ὅ. ἐνέπρησαν τὰς σκη- 
νὰς ἐρήμους. Ι.. 6. ἐρήμους 
οὔσας, 5. ἐπεὶ ἔρημοι σαν. (ἴ. 
δ τ 8.277. δὲ 1155. 95. 
4. ΠῚ 27. ΥἹΙ 84, 81. ἢ 6 Ποχίοπο 
δαϊδοῦνι οἵἉ, αἀπ. Π 84. -- τὰ 
χρήματα, τ65. πο Ξοἴπιη ρε6- 
οππἶδ5. ΟἿ ΠΝ 118: 

ὃ. 6. οἵ Κορίνϑιοι καὶ οἵ 
ξύμμαχοι. 0" 48, 4 ἐχϑρεοίεβ 
τῶν Κορινϑίων οἵ ξυμμαχοι" 

σονος πλήϑους ναϊδθῃξ εχ 
Ἢ ΠΊΘΡΟ ἰδ Ρ6᾽ 586 τη ΠΟ 6, 
Οὗ ο. 417 ΟἸΙΩῚ ὁ. 46. 

8. 0. ἀπεχόμενοι; ὥστε 
ωὴ ἐμβάλλειν. Ὧδε. ὥστε, 
αποᾶ ἀΡεββθ ροίθγραί, οἵ. ΜδιῈ, 
αι. 8. 581 δάη. 2. ΜΝίααν. ϑ'υηί. 
8. 166 δά. 8 οἱ 005. Ρ. 59. ἰΐθηι 
ΠῚ {7 2: Δ 9οῖηθ οι: μ- 
πρῶς ε6ϑί φανερῶς. ΘΙ 
ΥΠΠ] 67. 178. -- ἐνέκειντο. Ρτο 
πος βἷηθ ἰάοποα οαπβᾷ ἐπέκειντο 
ἀπ δια ηΐον σοπΊϊοΙ Κυπθρ.. δα Π 
19: γιά. 0. δά. -- ἔργου πᾶς 

. ἔτι, ἀπὰΒαπῖβαιθ ΟΡῚ5 
ἀλλὰ διὰ τὸ ἡγεῖσθαι «Κοριν- 
ϑίους λέγει ταῦτα, τὸ ολον 
ἀπὸ τοῦ μέρους λαβών. ἘΥΟΥΚ: 
ἈΑροραϊε οασβα οὐδίονϊα, αποα 
Οονογνγδοὶβ Οου πι ἢ} τ δ ̓ τπ5 ορρο- 
ΠῸΠΕΩΙ' » 4πᾶπι ΟΟΥἸΠΙΠΙ Οὐ Π 5001]. 
ΞΞΞ ἡσσῶντό τε. τέ, αιοά πο 
58π0 Ισοο ἰϑοὶ νϊάθίπν, Κγιθρ.. 1Π}- 
οἷ5. Ἰηο! 511. Νραϊθ ᾿βοπηϊπᾶ η6- 
4π|6 γερθᾶ, 584 ἰοίᾷ δῃιιποϊδία ᾿Ὸ 
60 ἴπη51} γεβροπᾶθὶ ἋἸα55, Οἵ, 
οἰΐαπι άη. [16. Τιπὶ ἀπὸ ἐλάσ- 

ἴᾶ τη ἃ στοαὶ οθ αύιν (εἴς, Το 78. 

Π 2). δος αυϊοα πᾶπη ἀἰβουῖ- 
τὰϊπἶβ ἃ ΠΙΡΠΪτ5 γΘΤ οὐ πὶ ΠῚ 
δυδί, -- ξυνέπεσεν (ϑ6Πο!. 
ἤγουν τὰ πράγματα) ἐςτοῦτο 
ἀνάγκης, 80 Π 606 551{ὰ 18 
νοηΐαηι 650, ἐς τοῦτο 
ἀνάγκης ἀφῖκται Αρρὶ. Ῥαῃ, 
ς. 90. θ᾽ ξυνέπ. νά, Μδύ}. ὅν. 
8. 995. 9 (οἴ, ἀφῖκτο ΥἹΙ 178, ἐὰ 
ος αἰϊίθι θχρ θαυ! Ροίδβι), 
νν. ἐς τοῦτο Μαί. αν. 8. ὯΝ 
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ἧσσα Κερπυ- 
ραέων, οἵ γὲ 
μέντοι τοῖς 
νικῶσιν αὐ- 

σ0. Τῆς δὲ τροπῆς γενομένης  Κορίνϑιοι 1 
τὰ σκάφη μὲν οὐχ εἷλκον ἀρυθονι τα τῶν νεῶν, 

ἔκ προς. δὰ καταδύσειαν, πρὸς δὲ τοὺς ἀνθρώπους ἐτρά- 

ουσιν. ἄφιξις πΌνΤΟ φονεύειν διεκπλέοντες μᾶλλον ἢ ζωγρεῖν. 
ἄλλων νεῶν χρύς τε αὑτῶν φίλους οὐκ αἰσϑόμενοι, ὅτι ἤἥσ- 
᾿Αἀττικῶν. 

σηντὸ οἱ ἐπὶ τῷ δεξιῷ κέρᾳ, ἀγνοοῦντες ἔχκτει- 

ΦΟΥ. πολλῶν γὰρ νεῶν οὐσῶν ἀμφοτέρων, καὶ 
ἐπὶ πολὺ τῆς ϑαλάσσης ἐπεχουσῶν, ἐπειδὴ ξυνέ- 
μιξαν ἀλλήλοις, οὐ ῥᾳδίως τὴν διάγνωσιν ἐποι- 
οὔντο, ὁποῖοι ἐκράτουν ἢ ἐκρατοῦντο. 

σἀρ. 0. 8. 1. αὐτῶν. 
ΟΠ 6: ὁ“ 1: 

τῷ δεξιῷ. τῶ 8 πη Καί. 

ναυμαχία 

Τῃ οριϊμῖβ οὐ, αὐτῶν, [ονία556 ὑθοίο, 

ΟἸ σβα) ἀοίονὶῦ ΟἸα55. Ρ6 56. ΠΟῸῚ 
γ8 16, ΟΥὮἁ δάῃ, 48,.4. 

4. Βυίίην. 8. 182 «ἅη. 6, (δι6-Ὠ ν. 1758, Τ,ον.8ἃ δ00]}., Αἱ. ν- 
τὰ 4πἰ τηΔ}}0, ἃ ξυνέπεσεν 498. οἱ ἀδ6 ορίαϊϊΐνο, 4π6ῃ} ῬΓῸ 
εχ οὐδέν τερείαι πάντα. Οἱ. 
Μδι]ν. αν. 8. 084, ὃ. Ἰηῦνα ΤΥ 10.) 

κατέδυσαν Ῥοδίίιπι 6558. ἤηχο- 
ναὶ ὐδρον, (ον. οὐ ἈΠΟΙΥΤΠΙΒ 

ἀρ. ὅ0. 8.1.τὰ σκάφη. ἀρπα ΜγαἶΖ. ΠΙ Ρ. ὅ8ῦ, 5ὶ ρὰορὺ 
καταδύσειαν. Τὰ σκάφη δι. αν. δ. ὅ28, 2. Βαίϊμῃ. 8. 
τῶν νεῶν, ἴῃ ατὐἰθιι5 νου θ5. π0}]}Ϊ 199, 39. 11 51, 1 ΕΝ. φονεύ- 
Ὁ Ροοιιοα ΟἸΡΟ] ΟΟα 06. ἃ) δὲν διεκπλέοντες. Τα εἷε- 
πίον  5. ἰδ οῖοου ΠῚ ΟΧΡ]Ϊ- 
οδία οοοίίαγα, [ι|6. 8Θπιιη0 «ἰνεοὶ 
(ἀν Β παπΡ ἢ πᾶνῖι. Κατα- 
δύειν απ 6Π1, τὸ ἀοΘΙ ΘΥρΘ 6 

ἀριᾶ Τὴν. ΧΧΧΥΠ 28 (νἱά. Ἰ)οοι. 
101] διὰ ς. 34) οἱ πὶ διαφϑ'εέρειν 
(νά. δάπ. 11] 84, 8), να]εῖ 1 ἃ 66 - 
ΥΑΥΘ Πᾶν68 460, πα Αἱ Π]ἃ 5. 
αρδηΐ, δὰ πανὶρδῃ ἀπ ἰὴ - 

νὰ ΟΧ διεχπλ. ρϑηάθυθ ροίθβί 
(οἴ, Μαί. αἰ. 8. ὅ82 9), 568 4]1- 
ἰὸν ᾿παϊοαί Κυιθο. αν. ΘΙ "0 
αη. 9, Τὸ ἃμῃίο τούς ἔτιβίνα ἴῃ - 
(ρου νοὶ! οι θηβί. χίνδα- 
πλεῖν ἀυίθιη ἴσο ράι]0 ΑἸϊτον - 
οἴπιπι οϑὲ ἴα διέκπλους 49, 
οὐ ἃ]. ; ΠΔΠῚ δ. 5 ΠΡ ΠΟ ΤΟΝ {τ ἃ ἢ 5- 
σα ΓΘ 6 ΠᾺΡ 108, πον τούς ΤΑΔῚ 

α {1168 685 τοᾶάετο. Τιτρώ- αὑτῶν. Εν εχ ἀγνοοῦντες οἱ 
σπεὺν ΘΧρ Ϊοαὺ ὅοΠ0]. ὁ. ὅ4. Οἵ, ΟΧ ἔχτεινον Ῥϑηάθυθ, ΠῸΠ ΟΧ 5010 
ΨΙ 28 οἱ ΘΧΘΠΊΡ ἃ ΧΟΡ]. ἃ 
ΒΙοου. ἀἀπουρια “Ἔλκειν ἀνα- 
δούμενον ΘΧΡΥΪΠΙὰ5. ν 5 Ὑ8 - 

ἀγνοοῦντες, ΥἱΧχ ἀπθ 65; 118} 
Ποὺ οἱ ἔχτεινον Ἀπ Ϊδ ππάθ ρο- 
51 {πὴ} οὐ, ἤΘῸ ΟἿΓ καὶ ἐπὶ 

Ὠα]6 0 {ὐᾶΠ6γ; πᾶ ἄνα- ἐποιοῦντο οτηπῖηο ἃ ία β᾽η], 
δεῖσθαι Θδὶ γϑ]]ραῦο ΟΧ 5115. 5815 ἄΡΡᾶτοι. 
ἡδυΐϊθ 5, οἱ, 5601. ὙΙ 14. ΒΥ ΩΣ ἐπὶ πολὺ τῆς ϑα- 
ἡ ΜΟΥ πὶ ΡΠ 5δηαὶ ΡαΡΡΙΡι5 ηᾶ- 
ν65 οδριϊναὰβΒ 586 06. ἹπθΠΊΟ Δ ἢ 
Τιαο. [οἷ. ΠῚ 90. ν᾽ 14. ὙΠ 174] 
οὐ ΟὨ}68 8]}1]. Ια. Χοη. Η. α. 1 
θ, 8ὅ. 1'ν. ΓΧΧῚΙ, 20.2] ΧΧΧ 
10. 324...“ ὉὔΚ. Ῥροηΐᾳαθ ἂς κπὸ- 
σ᾽δοία αἰὐγδοίϊοπο γοἰαυνὶ νἀ. Υ] 
70. 1 99 οχίγ. ἔνγυοο. αν. ὃ ὅδ], 
10. δά). 2. Ρἤμρκ. αὐ πν. Μοὰ, 

λάσσης. Οἵ. ἀἀ, 1, 2. οὐ ΒΙθρ)}ι. 
ΤΊι65. ΥἹ Ρ. 1426. -- τὴν διά- 
γν ΘΟ ΡΩΙ ἐποιοῦντο. Οἷ. δᾶῃ. 
θ8, ὥ, οἱ ΡΠ ΘΟ] ὁ ιδἃ 8. 8: 8: 
--ὁποῖοι ἐκράτουν ἢ ἐκρα- 
τοῦντο ἱπηρυρπαν Οομει, δὰ 
Ἦγροι, Ρ. 2, φαοά ὁπότεροι το- 
ἀαϊνγθίαν, ϑοὰ ὁποῖοι 50,96 τὶ ἃς 
Ιὸ5 που πη 65, ἃτηϊοὶ δὰ Πο- 



Γ ΠΥ 
ΥΥ ΚΥΥΤ ΠΝ - « “- ἊΨ ὦ, 

Τὰ ΚΕΡΚΥΡΑΙ͂ΚΑ. (1 δ0.) 101 

γὰρ αὕτη Ἥλλησι πρὸς Ἕλληνας νεῶν πλήϑει (ε- 
8 γίστη δὴ τῶν πρὸ αὐτῆς γεγένηται. ἐπειδὴ δὲ 
κατεδίωξαν τοὺς Κερκυραίους οἵ Κορίνϑιοι ἐς τὴν 
γῆν; πρὸς τὰ ναυάγια καὶ τοὺς γνεχροὺς τοὺς σφε- 
τέρους ἐτράποντο, χαὶ τῶν πλείστων ἐκράτησαν. 
ὥστε προσκομίσαι πρὸς τὰ Σύβοτα, οἵ αὐτοῖς ὁ 
κατὰ γῆν στρατὸς τῶν βαρβάρων προσεβεβοη- 
ϑήκει. ἔστι δὲ τὰ Σύβοτα τῆς Θεσπρωτίδος λι- 

4 μὴν ἔρηιιος. τοῦτο δὲ ποιήσαντες ς ἀϑοροι- 
σϑέντες ἐπέπλεον τοῖς Κερχυραίοις. οἱ δὲ ταῖς 

πλοίμοις χαὶ ὅσαι ἤσαν λοιπαὶ μετὰ τῶν “Ἅττι- 
κῶν νεῶν καὶ αὐτοὶ ἀντεπέπλεον δείσαντες, αἡ ἐς 

" τὴν γὴν σφῶν πειρῶσιν ἀποβαίνειν. ἤδη δὲ ἦν 
ὀψὲ καὶ ἐπεπαιώνιστο αὐτοῖς ὡς ἐς ἐπίπλουν. 

8, 2. αὐτῆς. ἑαυτῆς. Οἵ. 54. ὁ. 10 
εὐ δάη. ο. 17. 

Γ δ..8. οἵ. 
86 οὗπερ αὐτοῖς ὁ κατὰ 
προσεβεβοηϑήκει. Οἵ ἀάη. 
ΟΥἀδπ: 107... 

ἃ. 4. πλωίμοις. 
ἀντεπέπλεον. 

ἀππὶ [πἰ556 ν αἱ σαίαση, 
ΘΎΠῚ0. οὐἷί, ᾿. 8 54. 

ΒΈΚκ, οχ ρ] υυ]ην}5. οὐκ, 

ἴὰ Π0 015 ἀθίθυῖ ον 118 οὗ Θπιπὶ 16} ΘΠΡ 51 δίαπο 1 
ἣν στρατὸς τῶν Πελοποννησίων 

1184, 4. 864 νι!σαύαπη ΠῸΠ ἀθίουἶι5. 

Βεκκ, πλοΐμ. ἸπΟ Θυ τος ὑρν Οἵ᾿ Βα Εν ἧς 
ΒΕΚΚ, εχ οριϊηιῖ5. Π|0 015 ἀντέπλεον. 5.α ῬΘ τ 6 ῃ- 
απο Κυιοο. οὐ ΟἸαββ. γϑβεϊποραπί, ἀοοῦῖ {Π|ν, 

,δ65. ΦΟΑΘΟ. -“τἜλλησι πρὸς 
Ἕλληνας. "διὰ τὴν ἐν Σαλα- 
μῖνι. ΚΞ 6Π0]. --- μεγίστη δὴ 
τῶν πρὸ αὐτῆς. Οἵ. δάπ. 1,1. 
-Ξ γεγένηται. ἐγεγένητο 5ϊν6 
γεγένητο ἰδοὶ ναὶ Πἰπυγοοα. 8564 
Ρογίδοιο στο ΠῚ οχίτα ΠΔΡΓΑ ΟΠ ΘΙη 
18} 4 δ} τἰδὶ1 ΘΟΠ Θυἰᾶτη βρη - 
ΘΑΥῚ ΔΥ᾿Ραίαν ΟἸὰ 55. 

ὃ. 8. τὰ Σύβοτα, οἵἷ. Οἱ 
Κυιι2. δὰ ΘΒ ΠΟ δὲ 66 οἱ 58. οἱ 
46 ἡ εἰ ἧπερ δάμ. 142, 4, ἤδθο 
δα θη γθοίᾶ ἴμΒ.1Π15. οἰιδάθπι 
ΠΟΙ ηἾ5.. ἀθ 4 15 νὰ. 47, οὉ- 
Ἰθοία δγδηΐί. (ΟΠ ΘΠ Οὐ ἃ Π ΓῸΡ- 

Β05. ὁ. 82 εὐ 1Π Ττ60. Οἱ, Τιοακ. 
ὕτδεο. βερί, 1Π| ρ. 3 54. 

8. 4. τοῦτο δὲ ποιήσαν- 
τες αὖϑις ἀϑροισϑέντες. 
Αὐίθμθ Ῥδυι οὶ ριαπι ρδυιοῖρῖο 
τὰ ΔαϊΘούαση., αὐ πἰγοαιιθ ἰοηρο- 
Υ]5 ΠΟΙ]Ο σοηἰποαίιν. ΟἿ, 75, 8. 
117.1, Τὴν. ὙΠ 29. 8. -- ταῖς 

΄ ᾿ [κά 5 
πλωίμοις καὶ οσαι ἤσαν 
λοιπαί. Καί ἀοίουὶ νοϊαὶϊώ 
Ἠοἰβια. οὐ πΠΟΙΒ ᾿πο δὶ. Κυπθο. 
5] ρουτπδηππὶ δὶ, πλώινμοι 58: 
πᾶνο5 δᾶ πᾶν] ΔΙ ΟΠ ΠῚ ἀρίδο, 
αυὰ 8. ΘΧ ῬΥΪΌΡΟ ρυρ ἃ ον δι Πΐ, 
λοιπαί ἴὰ Ῥυῖονο ρασηᾶ δύ 0}} ν6- 
ἰυδίαίοπι απ αἰϊα ἀθ οασπιβᾷ τοὶ!- 

Οοἴαθ. τ} δῖ) Ῥϑυΐσα!ο ἀιιοίο 

Ῥ6 Πα π|β δαϊπποίδθ, Εναηΐ Θῃΐμη 
Οοτογγδοὶβ ΟΧΧ {υἸγθη685 ο. 25: 
1} ΒΌΡΘυΐονθ ἀπο π ρθη ἃ [ΟῚ] 
τὶ δυδηΐ εἰϑδὶ ΟΧ Ἢ. 47. --- καὶ 
αὐτοὶ ἀντεπέπλεον. Ὅε 
ταὶ θτι5 σοπὶ πα οὐ5 νι. ααη, Κ' 6,8. 
ΜΠ 79: ὃ. ΠῚ εν - 
πειρῶσιν. ὅϑῖο δοιῖνε Ταο, ποθὴ 
γᾶν. ΟἿ, ΟἸα55. οἱ Βοιί. 1,6χ. 

ἐπεπαιώνιστο αὖ- ξ. ὅ. 
τοῖς ὡς ἐς ἐπίπλουν] δύο 
παιᾶνας ἦδον οἵ Ἕλληνες, πρὸ 
μὲν τοῦ πολέμου [ϊ. ο. τῆς μα- 
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καὶ οἵ Κορίνϑιοι ἐξαπίνης πρύμναν ἐχρούοντο κατι-- 
δόντες εἴκοσι ναῦς ᾿᾿ϑηναίων προσπλεούσας" ἃς 
ὕστερον τῶν δέκα βοηϑοὺς ἐξέπεμψαν οἵ 4ϑη- 
ναῖοι δείσαντες ὅπερ ἐγένετο, μὴ νικηϑῶσιν οἵ 
Κερκυραῖοι, καὶ αἱ σφέτεραι δέχα νῆες ὀλίγαι 

ὶ ς ἀμύνειν ὦσιν. 

πρὸς 51: Ταύτας οὖν προϊδόντες. οἵ Κορίνϑιοι καὶ 
αἴ εἴκοσιν τ-- ὑποτοπήσαντες ἀπ᾽ ᾿Αϑηνῶν εἶναι οὐχ ὅσας ἑώ- 
μοι ἴχοις θῶν, ἀλλὰ πλείους, ὑπανεχώρουν. τοῖς δὲ Κερχυ- 
ξυμμίσγου- φαίοις (ἐπέπλεον γὰρ μᾶλλον ἐκ τοῦ ἀφανοῦς) 

τρῶν οὐχ ἑωρῶντο, καὶ ἐθαύμαξον τοὺς “Κορινϑίους 
πρύμναν κρουομένους, πρίν τινες ἰδόντες εἶπον, 
ὅτι νῆες ἐχεῖναι ἐπιπλέουσιν. 
3 

ἀνεχώρουν᾽ 
τότε δὲ χαὶ αὐτοὶ 

ξυνεσκόταξε γὰρ ἤδη, καὶ οἵ Κορίν- 
ϑιοι ἀποτρεπόμενοι τὴν διάλυσιν ἐποιήσαντο. οὔ- 

λρ. 51. 8. 2. ἀποτρεπόμενοι (55. Απρ. ΟἹ, γα, Τί. αἰ. Ψα!ρο 
εἰ Βεκκ, ἀποτραπόμενοι, αιιοὰ (οπιριι5 [6116 ἀρύΐι5. νἱἀθαίαν: 6- 

᾿ΔᾺΠῚ ἐδ 6η ΠΟ 5ρΘΙΠΘΠΔΈη1 6558 σορηῃηοβοίίι" οχ ἀναγόμενοι ὁ. 82 
Ἰηἷί, οὐ δἰ μα} 1015. 

χης] τῷ "ἄρει [εἰδὶ πος [Ἀ]5τιπὶ 
αἰοῖώ Βόμνναἶ 6 46 Ῥαθδῃ. Ρ. 7 οἱ 
34], μετὰ δὲ τὸν πόλεμον τῷ 
ἀπόλλωνι.“ 8660]. Οἵ, Ἰπθουρυ. 
Χροη. γι. 18, ὅ8 εἰ ὙΠ 1, 96. 
ΜΕ6}}. ον. 1 Ρ. 297 544. ϑοῆννα! Ὁ. 
Ι. ἃ. Ρ. 381.5ᾳ4ᾳ. -- καὶ οὗ Κο- 
ρένϑιοι... πρύμναν ἐκρού- 
οντο. Ὅς καί νὶᾶ. Μαί. ὅν, 
᾿. ὅ64 δάη. 8 εἸ. 8. 620 ρ. 1481 ἃ. 
Κυαθρ. ὃ. 69, 82 δάη, 6. Πρύ- 
μνᾶν "χρούεσϑαι Τήνϊο οϑύ τ θύγο 
᾿πῃ1  6γ 6 νοὶ ΧΧΨΥΙ89, (ἱ- 
ΘΘΥΟΠΪ 51 ΠΊΡ]1 οἰ θυ τ 1 6. 6 Τρ. 
ἀἃ Ατὸ, ΝΠ 21, δὰ «ποὰ την 15 
411 ἀἀάιηι, ἰ. 6. ἴῃ τὸ θ6}}Π16ὰ γ6- 
{τὸ σδάθυθ ἔγοπίθ πᾶν β ἴῃ ᾿οβίθπὶ 
νϑύβα, Ῥδ.ΪΔ τ γΘοΙ Ρ θη θη 56, 
Π0η ἐπιρίοηΐθηι. ΟΥ, ὁ. 61. ὅ4. ΠΙ 
18. ὙΠ 40. Απὶ δήθ ηλ, ἃ 5]- 
γἸΠἴπια δδί ποίϊο νορθὶ ἀνακρούε- 
σϑαιν Π 80, 40. Ἡογοάοίαμ [ἐπὶ] 
πρύμνην ἀνακρούεσϑαι γΠηΠ184, 
ΑΡΡ᾿δ Πα ΠῚ τὴν ναῦν κρούειν 
πὶ πρύμναν ἀἰχῖδθθ δάποίδι 

ΒΙοοπιῖ, Τπ τη} ἃ ἰουγθϑιν Πὶ8 

Οὐ. Κναθο, δὰ Ρίοι, Ρ. 29ὅ. 

ῬΘβροπᾶοθηί “ἐπὶ πόδα ἀνάγειν, 
ἐπὶ πόδα ἀναχωρεῖν, 5ῖπι. ΟΥ̓, 
Ζθιῃ. δὰ Χρη. ὕγυ. ΜΠ ὅ, 6 οἱ 
ΚΙοίΖ. δα πν. ῬΠορη, ν. 1408. --- 
ὀλίγαι ἀμύνειν, Μιὰ. Μδίμι. 
αν. 8.448, 1". Βαυϊίίηι. ὃ. 1389 Εὶ 
δαη. 2. 

ἀρ. 51. 8. 2. ἐκ τοῦ ἀφα- 
νοῦς. ίοοπαϊὶ σθηι5 Δαν} 6, 
ὉΓΙΥ 86 οὐ 96, οὐ ρῥγδοίον οχ- 
ΘΠ] ἃ δίδει. αν, 8. 8714 Ρ. 1884 
ΘοΠΙρ ναί 51Π}}18 ἀρὰ ΤΊπιο. 
5Βηΐ ἐκ τοῦ φανεροῦ [Ν᾽ 79. 106 
ἈΠῸ], ἐκ τοῦ προφανοῦς ΠΙ 48, 
ἐκ τοῦ εὐθέος 184, ἐκ τοῦ ΕἿΣ 
κότος ΥΠ66, ἐκ τοῦ αἰσχίονος 
ΥἹΙ΄Ί10, ἐκ τοῦ ὁμοίου ΤΠ 44 (υνὶ 
οἵ, δᾶη.), ἐκ τοῦ δικαίου ΤΠ 89 
ἃ]. δ Ἰιαιϊηῖθ οἵ. Ηδπᾶ, Τυϊβ. 
ΤΡ. 088 Ξαα. στ νῆες ἐκεῖς- 
ναι. ΟΝ οπίβϑιιηι αὐ ϊουϊαηι ἐκ εῖ- 
νος Πᾶροὶ ονίαβϑο νὶπὶ ἃ δι. 
αν. 8. 471, 12 οχρ]ϊοαίαηη. Μιὰ. 
Θ 8 ΠῚ} Κυαορ. ἔς ὃ. ὅ0, 11 δᾶῃ. 
22. --ἀποτρεπόμενοι.. 
ἐποιήσαντο, ἃνουδβὶ ἀϊδ. 
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τῶ μὲν ἡ ἀπαλλαγὴ ἐγένετο ἀλλήλων, καὶ ἡ ναυ- 
μαχία ἐτελεύτα ἐς νύχτα. τοῖς Κερκυραίοις δὲ 
στρατοπεδευομένοις ἐπὶ τῇ “Ἱευχίμμῃ αἵ εἴκοσι 
νῆες [αἴ ἀπὸ τῶν ᾿ϑηνῶν αὐται, ὧν ἤρχε Γλαύ- 
κῶν τὲ ὁ Δεάγρου καὶ ᾿ἀνδοκίδης ὁ ΔΠεωγόρου, διὰ 
τῶν νεχρῶν καὶ ναυαγίων προσκομισϑεῖσαι κατέ- 

πλεον ἐξ τὸ ἐρευ οβ οι οὐ πολλῷ ὕστερον ῇ 
ὥφϑησαν. 

καὶ ὧραι σαντο. 

δὲ Κερκυραῖοι (ἣν γὰρ νύξ) ἐφο- 
βήϑησαν, ἢ πολέμιαι ὦσιν, ἔπειτα δὲ ἔγνωσαν, 

52. Τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ, ἀναγόμεναι αἵ΄ τε ᾿Δττικαὶ 
τριάκοντα νῆες καὶ τῶν Κερκυραίων ὅσαι πλῶι-- ἀντιπάλους 

(οι ἦσαν ἐπέπλευσαν ἐπὶ τὸν ἐν τοῖς Συβότοις λι- 

δ, 4, τοῖς Κερκυραίοις δὲ. 
ΕἸΠΕ τοῖς δὲ Κερκ. τουππδνπηὺ Καιιθο.. εἰ Ο]855. 

δῖ. Βοκκ. οχ ῥ᾽ αν πη15 ΠΥ 15. ψ- 
Αἱ νἱά. ρα. π18]. 1 

1 Ὁ: 802. -- “ευκίμμῃ. ΒεἸκκ, Λευκίμνῃ, Οἐ, 5α. ες. 80. ο. 41, 2. 
αἵ εἴκοσι νῆες [αἴ] ἀπὸ τῶν 49. ΑἸτούατη αἷ ἀροϑί ἃ οὐδ. 

ΟΡ ϊπιῖ5, δὲ ἃυ οι! τη ἰῃ θΡαππὶ ἃ πέθ ργδΘΡ Οϑἰ ΠΟΘ] ΠΟῺῊ ᾿θυαΥΪ θυ 1 ΠῚ 
65. 

ΘΧΘηρΙα ΤΉ, 
ὙῊ 41. τ. 

ΠΟΠ γΕΒΡΟΠαΘηΐ, 

ἱεἃ: καὶ 
ὕδρ. ὅ2. 8. 1. ἀναγόμεναι. 

Οὗ, Κυπορ, δὰ θῖοπ. Ρ. 158, ἃ 40 Ἐξ 5115 τηδοὶβ ἀθἤ πὶ 5 δύ ἴῃ 
Βιηά, ἰδέ, ΠΡ. 18 εἰ ἀν. 8. ὅ0, 9 8η. 9. 

ΟἿΣ 151. 6. 
Βα τον αὖ πέρυσι πρεσβεῖαι περὶ τὴν Πελοπόννη- 

σον ἐκεῖναι Ῥοιποβίῃ. ΡΠΪ]. ΠΠ δ. 72. 

Θ64 5. Ιθοῖθι5 ΘΟΠΊΡ]υΤΆ 
ΤΥ Τ4. ΥἹ δὅ. 96. 

Ααά. Βορμι. οὐ 1ρ86 Κύαθρ, 

Οαδύιον πι8} οοἀά. ἀναγαγόμ. 
ΟΓ, 58. ο. 51. οἱ Π 90. 92. Ν1Π 19, 28. Βτείίθη). δα. Χϑη, Ηδ6]]. 11, ὅ, 

56 οεΐαπι (855. δα ο, 39, 4πἱ τβοθρίί, 

οοβϑογαπί, υὐ διαλύεσθαι ποπ 
ΡΆΓΟ οϑί ΟἸΘΥῪ οαϊ; δάαϊίο δα ΐο ΠῚ 
ἀποτρεπόμενοι ἀἰβοθγηϊίαν ἃ τῷ 
πρύμναν κρούεσϑαι. ὕἱ γα]οῸ 
Πᾶθο ἸΠΘ ἈΠ Θ᾽ ἈΠΕ, μῖ5 ΑΙτθ τα 
οδπβἃ τοῦ ἀναχωρεῖν τοὺς Κερ- 
κυραίους οοηῃίποίαν, δοα ἴου- 
ἰᾶ586. ΟἸαββθη υϑούϊι5. {Π8 ξυν- 
εσκόταξε γὰρ ἤδη ἴκ ἰυερροϑὶ- 
Το π 6 ΠῚ γτράθοῖί, 

8. 4. ΤΥ τ ξρ δ: Ὁ ΞΡ 
γρου. 6 ποὺ Τνρᾶστο νἱᾶ. Ηδ- 
τοά. ΙΧ 75 οἱ ΕΙΣ Οπαρϑί, 
Β06ῃ. ΠΡ. 19. -- ᾿ἀνδοκίδης 
ὁ Λεωγόρου. Ἐδι Δηάοοϊαοβ 
ογδίον, Οἵ. Βα πη κοη. Ηΐϊβε Οτδί. 
Ρ. 188 οἱ Βοκις. ἀς Απάοο, Ρ. 12. 

8. ὅ. ὡρμίσαντο, ΑΡΡα!- 
886 51Ππ|: ΡΟΥ ΠῚ ἱπ γασ τ}. 

14 ἀ6 Δείοϊβ. πανίθιβ (ποὸπ ὧδ 
ΟὐΥΓΟΥ 615) 6 Πρ πα απ 6586 οἱ 
ΡΓΟΡίον 68, 4τι86 δ θᾶ ἀς Οοτου- 
το ῖβ ἀἰοία βαπί στρατοπεδευο- 
μένοις, ΠΟΒ 56 Π|ρΡ6} οΥβαϊ αἴ π15 
οὐ ἀοοοῦ (655. ϑαθιθουῦαηι δαςθ ΠῚ 
6556, πὖ ἰπηίογάππι (οὗ, ΤΠ| 8, 4), 
πταδίππι ὁΧχ πηθαϊο ἀρρᾶτεί. ἡ πο 
ἄς πουηϊηἶθαβ ἀθατθ τθοίθ ΡοηΪ 
ῬΟΒ56. οἰβὶ ἴιτο ἀοοοὶ Κυαθα,, 
Οὐγογ ναοὶ ἰππὸ ἴῃ Β(δί] ΟΠ 6. ἰῃ- 

νοΐ 6858 ΠῸῚ αιιθαηί, Ἐγρο (δ 
115 Ἰοσοπ πὶ οββοὶ ὥρισαν 

ὕδρ. 52. 8.1. τὸν ἐν τοῖς 
Συβότοις λιμένα. Οὐ 80, 8 
ἔογβιίδη. τι} 15 τὰ Σύβοτα τὸν 
λιμένα νοὶ δ ΠΠ|ἃὰ; 508 οὗ Π 2 
τὸν ἐν τῇ Φειᾷ λιμένα εἰ ΤΥ͂ 

οἵ μὲν Κερ- 
κυραῖοι͵ τοὺς 

εἰκῆ δευτέ- 
ραν ναυμα- 



χίαν προχα- 
λοῦνται. 

οἵ δὲ Κορίν- 
ϑιοι πρὸς 
τοὺς '4ϑη- 
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μένα, ἐν ᾧ οἱ Κορένϑιοι ὥρμουν, βουλόμενοι εἰ- 

ϑέναι, εἰ ναυμαχήσουσιν. οἵ δὲ τὰς μὲν ναῦς 

ἄραντες ἀπὸ τῆς γῆς καὶ παραταξάμενοι μετεώ- 

ρους ἡσύχαξον, ναυμαχίας οὐ διανοούμενοι ἄρχειν 

ἑχόντες, ὁρῶντες προσγεγενημένας τε ναῦς ἐκ τῶν 

᾿Αϑηνῶν ἀκραιφνεῖς, καὶ σφίσι πολλὰ τὰ ἄπορα 

ξυμβεβηκότα, αἰχμαλώτων. τε περὶ φυλακῆς, οὺς 

ἐν ταῖς ναυσὶν εἶχον, καὶ ἐπισχευὴν οὐκ οὐσαν 

τῶν νεῶν ἐν χωρίῳ ἐρήμῳ. τοῦ δὲ οἴκαδε πλοῦ 

μᾶλλον διεσκόπουν ὕπη κομισϑήσονται, δεδιότες. 

(μὴ οἱ ᾿ϑηναῖοι. νομίσαντες λελύσϑαι τὰς σπονδᾶς, 

διότι ἐς χεῖρας ἤλϑον, οὐκ ἐῶσι σφᾶς ἀποπλεῖν. 

89. Ἔδοξεν οὖν αὐτοῖς ἄνδρας ἐς κελήτιον 

ἐμβιβάσαντας ἄνευ κηρυκίου προσπέμψαι τοῖς 

ὕδρ. ὅ9. 8. 1. ἐμβιβάσαντας. (55. Ατρ. ῬΑ]. ἃ]. ποηηα}} 

ἐσβιβάσαντας, ἴοτια558 γδοῖθ, ΑἸΓΘΓΙΠῚ [8 η16}} 1 δ0 Ιϑοῖταν, 

κηρυκέου. εκ. 6Χ τ, γαῖ. Η. Βερ. κηρυκείου. Ὑυϊβίιπι 

Ιορίταν οἰϊαπη ΠΊπαγο. ὁ. Π ΘΠ 51}. ς. 18 οὐ Ραυβϑηΐαα 6 Π155. γϑϑιτα- 

2ῦ τὸν ἐν τῇ Μεσσήνῃ λιμένα. σκευὴν οὐκ οὖσαν. Ἐχ 5ι- 

Αἀά. οἵ ἐν Τάραντι λιμένες ἴπι ΡΥ ον 5. τηθηΐθ τϑροίθη πὶ 
Τι6χ. ΡοΪγΡ. δὲ. δήῃ, ὙΠ 20. ὁρῶντες, εἰ οΥὐδιῖο ροϑί {Π|8 αἰ- 
Ῥεῖμας βουλόμενοι εἰδέναι χμαλώτων τε περὶ φυλακῆς, αἱ 

βυβρθοία τϑάδονα βίυλοι Κυιιθθ 886ρ6 Ῥοβῖ τέ, υυυίαίδ' εβί, Ἔπι- 

Αὐ νἱά. (1455. σκευή 651 τοξϑοιΐο, ". 8. ἔδ- 

8, 2. τὰς μὲν ναῦς ἄραν- ὁπ 1185 το Υ οἰ δὴ αἱ, αὐ περετξί- 

τες. ἡσύχαξον. Μῶν ἴἴὰ ἌρῚ ΙΝ 151 [δου 85. οἰγοῦπηγα!- 
ἘΠ πιτ 6586, αἱ δα ἰοίατη 56η- ἰδηαϊ, οὐ βδἰῃη!α. Οἱ, δά, Π 44, 
(οηίϊαπι τοίογθπα απ ἰδ, οἱ οοπ-ὀ 8. ΙΝ, 8, 8. Ν 29, 2 εὐ υμπά. 

ἰγτατνῖα δἰ πῦ ρυϊηια νου θᾶ δ. 8, ἅἀο- δα ϑοριι. Ρ]]. ν. 61, εὐ ἀ6 [νᾶ- 

ὁεὺ Κυαθρ. Ῥυδοίουρ τὰς ναῦς ἰ[ἰηὶβ Νά θσοίβ. 1.0. ΒΟ. ρνᾶθο. 
ἄραντες ᾿πϑο]θηί 5. δύ ἀϊοομαὶ 8. ὅ8 " οα, 2. 
ΒΈπαΒ; Ρἰδυπσηαιιθ δηΐϊπὶ 50 1|Πὶ 8.9. τοῦ... «πλοῦυ.-«. διὲς 
ἄραντες ἂς Πδο ΤΘ ἰεβίταν, [29εὲ σκόπουν. Νά. Μαίμι. αν. 8. 

ΤΣ 1929 ἄραντες ταῖς ναυσί. 842, 2 εἰ, ἃ 410 οδιι58 φσϑηϊϊνὶ 

Θ᾿ ΠΊΠΠΔ ον ταπῖθη ΤΉτον ἀἰά 65 ἄντα- Π]6 115. ΘΧρ!οαία οϑί, Κύιθο, 8. 

νάγειν ναυσί ΝΠ 52. εἱ ναῦς. 41, 10 δά. 8. Οἵ, ᾿ηἴγα ο. θ8. 

ΝῊ 817 βουῖρβῖι, (,,ΟΥ. ἀπαίρουσι δϑδῖπθ βθηϊθηιῖα γοϊαιῖνα ὍΪὸ 858, 
τὰς νέας ἀπὸ Σαλαμῖνος Πε- ἘΕΝΙΝ 11 οἱ ΧΙΥΤΠΙ 38. 

τοᾶοι, ΥΠΙ ὅ1.. ΚΑΌΕΘ.) Αἴ- Δ}. 8. 8. 1. κελήτιον. 
θειν ἀδπίαιιθ. ἀυδνα γταίϊϊοπο ἀθ Α κέλητι ποὴ αἰδβυϊηθαῖναν ΓΝ 120. 
Πα ν Ἶθ 118. ῬΟΒΙ(ΠΠῚ μᾶρθ65. ὙΙΠ 89 [πὰ 51π}}Π} τ ο. 39 ἀκάτιον ὁ01η- 

νῆες ἄρασαι ἔπλεον. Νοῖ τ]ὸ πιθπιουδίι μη οβί. [)68 δοοιιβᾶι. ἐμ- 

ταϊπαβ νᾶτῖιβ οϑί 85 Τυδιϊηὶ βιβάσαντας οἷ, δάπ. 81, 2, οἰδὶ 

βοίνονθ, )6ὲ ἱπίγαηβιεῖνο, αἴρειν ἰοὺ ΘΧχθηρ τὴ ΠΤ αἸουι, 
οὗ, οἰἴδηα δᾶμ. Π12. -- ἀκραι-ὀ οἱ δάῃ, 111,7. -- ἄνευ κη- 
φνεῖς. Οὗ ἄπ, ο, 19, - ἔπι- ρυκίου] ««κηρύκιόν ἐστι ξύλον 

ἢ 
᾿ 
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᾿4ϑηναίοις, καὶ πεῖραν ποιήσασϑαι" 
2 ἔλεγον τοιάδε. »Αδικεῖτε, ὦ ἄνδρες ᾿᾿ϑηναῖοι, 
πολέμου ἄρχοντες χαὶ σπονδὰς λύοντες. ἡμῖν γὰρ 

πολεμίους τοὺς ἡμετέρους τιμωρουμένοις ἐμπο- 
δὼν ἵστασϑε ὅπλα ἀνταιρόμενοι. εἰ δ᾽ ὑμῖν γνώμη 
ἐστὶ κωλύειν τε ἡμᾶς ἐπὶ Κέρκυραν ἢ ἄλλοσε εἴ 

βουλόμεθα πλεῖν, καὶ τὰς σπονδὰς λύετε, 
ἡμᾶς τούσδε λαβόντες πρῶτον χρήσασϑε ὡς πο- 

8 λεμίοις.““ οἱ μὲν δὴ τοιαῦτα εἶπον" τῶν δὲ Κερ- 
κυραίων τὸ μὲν στρατόπεδον, ὅσον ἐπήκουσεν, 
ἀνεβόησεν εὐθὺς λαβεῖν τὲ αὐτοὺς καὶ ἀποκχτεῖ- 

4 ναι" οἱ δὲ ᾿᾿ϑηναῖοι τοιάδε ἀπεχρίναντο. Οὔτε 

ἄρχομεν πολέμου, εἱ ἄνδρες Πελοποννήσιοι, οὔτε 
τὰς σπονδὰς λύομεν, Κερκυραίοις δὲ τοῖσδε ξυμ- 
μάχοις οὖσι βοηϑοὶ ἤλθομεν. εἰ μὲν οὖν ἄλλοσέ 
ποι βούλεσϑε πλεῖν, οὐ κωλύομεν" εἰ δὲ ἐπὶ Κέρ- 

πέμψαντές τὲ ναίους πράσ- 
σουσι “περὶ 

ἐπανόδου. 

(απ οϑὲ ΟὟ 27, ὅ. ΟἿ, Βομυνοῖσι. δὰ Αρρ. ΠΙ ρ. 161 οὐ Ζοηδν. ρ. 1206 

ὲ 

δίατο ἰδὲ ΤΙ. 

ὀρϑὸν ἔχον ἑκατέρωϑεν δύο 
ὄφεις περιπεπλεγμένους καὶ 
ἀντιπροσώπους πρὸς ἀλλήλους 
κειμένους, ὅπερ εἰώϑασιν φέ- 
θεὺν οἵ κήρυκες, μετ᾽ αὐτῶν" 
καὶ οὐκ ἐξῆν, αὐτοὺς «ἀδικεῖν 
παρ᾽ οὺς ἀπήρχοντο.“ 5610]. 
. Ν Θϑμου α Ξᾶὺ: [18 Ὁ οὔ {τ πιο 6.“ 
ὕΒΟΤ. Ηἰβέ. Τρ. 88. 06 τὸ οὗ 
ἀκηρύκτως 1140 εἱ ἀκηρυκτί Π 
Ὡ- -- ἔλεγον, διὰ τῶν ἀν- 
δρῶν τῶν προπεμφϑέντων. (Ἱ. 
Κυιιθο. ατ. 8. 52, 1 Δάη. 4, 

8. 5. σπονδάς βίηβ νου ]ο 
ἰηἤπηϊία, θοβίθπθπαο Ὁ εντρ- 
58. τ} δεῖδπι δάμη. τ τ δ ἐτποντς εἶ 
δ᾽ ὑμῖν γνώμη ἐστὶ κω- 
λύειν τεηἡμᾶς. καὶ 
ψυετε: ΤΕ ρτορίοι σύγχυσιν 
ο. 106 εΘχρ!Ἰοθαίδπι {να ! ΘοίαΠΊ οβί, 
Αγάου!ϊ ἀρβιηῦ, αποὰ γνώμη 
Ῥγϑϑαϊοαίμμ, ἰηδηϊίνιιθ. βιυιρίθ- 
οἴ οβέ, τι ἴῃ [,αἰ. 8. ἢ πὶ τι5. νοὶ 
ΟΟΠΒΙΠ τὴ τὰϊῃϊ οϑί ἔδοθυθ 
δΙᾳαϊά. ΟΥἁ, Εαῦτ. δὰ 1᾿ν. ΧΧΙ 
608. ἘΒεἰδίρ. Ὑουϊεβ. ἅδε. ἰδί. 
ΘΡυδονῖβ5, Ρ. 772, Ῥδιο ροϑί 

Ρτοριὶθ πλεῖν Ὀ5 πη 6} θη απη. 
-- -ςἡμᾶς τούσδε. Οὗ, Μαιῆ. 
αν. 8. 411,12, -- πρῶτον. δὶ 
πρώτους, αὐ νυ]ροὸ ἸΘοΊταν, Π18}15 
(οἷ. Κυιυοσ. 8. δ7, ὅ, 8), οορὶία 
Θτᾶθοοβ ἴῃ ἢ ἀϊβεθιποηά 5 πιϊπι8 
αἸΠρΘηΐθ5. 6558. 4υδηη ΓΔ [1Π05 οἱ 
πρῶτον [Ἰιϊο ἃ τοίᾶπι δππιποϊδίϊος- 
Π6ΠῚ τοίου ρο556. Οἵ, ΔΝ οΙ. δὰ 
Τοιηοβίμ. Πιορέ. Ρ. 538, ἰηΐνα 1 88. 
ΠῚ ΘΝ 85.013: 

8. ὃ. τῶν δὲ Κερκυραέων 
τὸ μὲν στρατόπεδον... 
οἵ δὲ ᾿ϑηναῖοι. δος ποῖ 
γθοίθ οχ δάνθιβο βυηΐ ροβίίᾶ; 
πᾶπι ΟΟνογγα οὶ Π0ἢ ΡΟϑϑιιῃΐ αἰνιαὶ 
ἷπ τὸ στρατόπεδον ((. 6. τοὺς 
ἐπὶ τῇ τ στρατοπεδευ- 
ομένους ὅ1, 4, ἃρπα 4105 νεΓϑᾶ- 
Ὀαηίαν οὐδ γη ἀοθοπι πᾶν5 Ατ- 
86 βροιπᾶπτι 0, 8) εἱ τοὺς 
᾿ϑηναίους. Κερκυραίων 4ε- 
Ιοπάπιπη Ραΐαί Ὀῖπά., ἃ ρροθδθὶ- 
᾿ϊπι5 μέν ἀηίε τό ἀὐδηδροηὶ ἰαθοὲ 
ΕΥΙΖ56}. Οπδοβί, Τιοῖδῃ, Ρ. 178, 
ΒΘ δὶ: Κυποο, 
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ΑἹ Ἃ » "Α 2 ΕῚ 

κυραν πλευσεῖσϑε ἡ ἐς τῶν ἐκείνων τι χωρίων, οὐ 
ν 

περιοψόμεϑα κατὰ τὸ δυνατόν." 
ἑκάτεροι τὴν 
νίχην προσ- 
ποιοῦνται. 

54. Τοιαῦτα τῶν ᾿4“ϑηναίων ἀποκριναμένων, 1 
οἵ μὲν Κορίνϑιοι τόν τὲ πλοῦν τὸν ἐπ᾽ οἴκου 
παρεσκευάζοντο, καὶ τροπαῖον ἔστησαν ἐν τοῖς ἐν 

τῇ ἠπείρῳ ΦΣυβότοις" οἵ δὲ Κερκυραῖοι τά τε 
ναυάγια καὶ νεκροὺς, ἀνείλοντο τὰ κατὰ σφᾶς ἐξε- 
νεχϑέντα͵ ὑπὸ τοῦ ῥοῦ καὶ ἀνέμου, ὃς γενόμενος 
τῆς νυχτὸς διεσκέδασεν αὐτὰ πανταχῆ, καὶ τρο- 
παῖον ἀντέστησαν ἐν τοῖς ἐν τῇ νήσῳ Συβότοις 
ὡς νενικηκότες. γνώμῃ δὲ ἑκάτεροι τοιᾷδε τὴν 9 
νίκην προσεποιήσαντο" Κορίνϑιοι μὲν πρατήσαν- 
τὲς τῇ ναυμαχίᾳ μέχρι νυκτός, ὥστε καὶ ναυάγια 
πλεῖστα καὶ νεκροὺς προσχομίσασϑαι, καὶ ἄνδρας 
ἔχοντες αἰχμαλώτους οὐκ ἐλάσσους χιλίων, ναῦς 
τὲ χαταδύσαντες περὶ ἑβδομήκοντα, ἔστησαν τρο- 
παῖον: Κερκυραῖοι δὲ τριάκοντα ναῦς μάλιστα 

ὕδρ. 4. 8. 1. τροπαῖον. ἴῃ οριϊπιῖϊθ [1015 τη88. δ] 4 οὐϊοβ 
τρύπαιον ΡἱΠΘ ταν ΠιΐΠιι5. (6 ΟΠ 5 δ ηΐθυ ατιᾶ πη ἴῃ δαϊθοιν}5 δα ο, 20 
ΟΠ ΘΙ ΟΥ̓ 5, Δίᾳιιο ᾿πιβίδι 5 δὰ Πι εν. 140 ἀριιὰ ΤΠαοΥν ἀἸ θη 
ἀσυνήϑως τροπαῖον προπερισπωμένως ΙΘοῚ αἰυηηαὺ ποθὴ ἐθϑίδ 5 
Ἰάθπι οἰαν8 νον Ὁ15 ἂς ὁμοῖος οἱ ἐρῆμος, (δ «αΐθαϑ. 51 πλ8]} αἰββθῖι. 

ὑπὸ τοῦ “θοῦ καὶ ἀνέμου. Δ αϊθο οἱ ΒΕΚΚ. ὑπό τε τοῦ ὁ. κ. ἄ., 
τίς. 49. ὑπό τε πλήϑους καὶ ὄχλου, 56 Πῖο ᾿ῃν 15. ΕΠ} 15. πιθ] ον ]- 

4. ἐςτῶν... χωρέων. πιὰ 5ππηῚ νοῦ Π 92 οἱ ὙΠ 72. δ. 
Οἵ, δά, 45, 8. 

Οδρ. 84. ὃ. 1. τά τὲ ναυά- 
για καὶ νεκροὺς ἀνεί- 
λοντο, ἴταρη θη ία ΠπᾶΥΪα ἢ] 
οὐ ὀὁδάανονᾶ (δα βϑροϊθηαιη) 
ΒιΒίιυ] στ ἢ 1. Νοίυϊη 
βίρι πα. νἱοίουϊδο, (ἕτᾶγο 880- 

Ρ551π|6 ἴῃ Π15. 0015 ἀθ ν]οίουῖθιι5 
Ἰορίπηιδ (τοὺς) νεχροὺς τοὺς 
ἑαυτῶν ἀνείλοντο, τοὺς νξχροὺς 
τοῖς ἐναντίοις ὑποσπόνδους 
ἀπέδοσαν ( 68), ἀς νἱοιὶβ τοὺς 
ψεχροὺς ὑποσπόνδους ἀνείλον- 
το 8, ἐκομίσαντο. 1) ναυαγίοις 
Ἰοραηύαν οὐδ ἀνελκύσαι ΝΠ 28 
οἱ “προσάγεσϑαι ΨΠΠ100, 46 115 
ει. οδάδνθιθιι5 προσκομέξεσθαι 
ὃν 3. οἱ κρατεῖν, 566 8. 51}1}}Π}}- 

Ἰοὺ 

ΒΌΡΟΥ αυΐοα!ο ἃ πθ νεκρούς ΟΠ118- 
Β0 ΕΝ 4: Ψ' 10: ΠΡΟ ΠΝ 
06. Ια ΤΉΡΙΣ. Ὁ: 8. ἘΣΤῚΝ 
Βαυί, αὐ. 8.125 αἀη. 10 οἱ ἀὐδιηηι.. 

{ ἰθὶ ἁ. --ιτὰ κατὰ 
6. ποιίνο βρθηθῦο νἱά. 

Μαίῃ. αν. 8. 44], 9, ἀ6 κατά 
Βαί. αν. 8. 147 ἴῃ κατα. 
ἐξενεχϑέντα ὑπὸ τοῦ ῥοῦ 
σοί. ΘΙ μοι 108. ΔΙ ΤΟῊ 10, 0. 
προφενεχϑέντα ὑπὸ τοῦ δοῦ. 

δ. 3. ἔστησαν τροπαῖον. 
Παρθο Κιαυρρ. ἀηο]5. ᾿πο δὶς. 56 
8. 1. νου τροπαῖον ἔστησαν 
ἰϊἃ Ῥϑβροηάθηῦ, αὐ θυ ]5 τροπαϊῖ- 
ον ἀντέστησαν Ρδυ]ο. Ροϑι διὰ 
ταῦτα τροπαῖον ἔστησαν. -- 
μάλιστα. Οἵ, ἀἅι, 18. 8. - 

Νον. Τοβί. 
σφᾶς. 
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ϑιαφϑείραντες, χαὶ ἐπειδὴ ̓ Αϑηναῖοι ἦλϑον, ἀνελό- 
ἔθος τὰ κατὰ σφᾶς αὐτοὺς ναυάγια καὶ νεκρούς, 

καὶ ὅτι αὐτοῖς τῇ τε προτεραίᾳ πρύμναν κρουό- 
μένοι ὑπεχώρησαν οἵ -«Κορίνϑιοι ἰδόντες τὰς Ἵττι- 

κἂς ναῦς, καὶ ων ἦλθον [οἵ ̓ Αϑηναῖοι,} οὐκ ἀν- 
τεπέπλεον ἐκ τῶν Συ βότων, διὰ ταῦτα τροπαῖον 

ἔστησαν. οὕτω μὲν ἑκάτεροι νικᾶν ἠξίουν. 

δῦ. Οἱ δὲ Κορίνϑιοι ἀποπλέοντες ἐπ᾿ οἴκου οἵ Κορίνϑιοι 
Ἄ Ο ἊΣ ἀναχωροῦσιν 
ναχτόριον, ὁ ἐστιν ἐπὶ τῷ στόματι τοῦ ᾿ἄμπρα- ἐπ᾿ οἴκου. τὰ 

» ;ὔ 

χιχοῦ κόλπου, εἷλον ἀπάτῃ, (ἦν δὲ χοινὸν Κερ- ἈεραηθουΝΝ 
΄ εν αὐτιὰ 

κυραίων καὶ ἐκείνων.) καὶ καταστήσαντες ἐν αὐτῷ ποῦν 
Κορινϑέους οἰκήτορας ἀνεχώρησαν ἐπ᾿ οἴκου" καὶ ἔχεν τὸ τοῦ 

πολέμου ἐς 
τῶν Κερκυραίων ὀκτακοσίους (έν, οὗ ἢσαν θοῦλοι, τοὺς ϑηναί- 

ἀπέδοντο, πεντήκοντα δὲ καὶ διακοσίους δήσαντες 0: 
’ ᾿ » Ω 

ἐφύλασσον καὶ ἐν ϑεραπείᾳ εἶχον πολλῇ, ὅπως 

θι15. Ῥυδοίονοα (ΟἹ. Ψ ει. Η, ἤθρ, αν. καὶ τοῦ ἀνέμου αἰ 405. 1. ἃ. καὶ 
τῆς βίας τοῦ πνεύματος. Θεά απ νοπὶ ᾿ητογρυθίαίαν Βοίδηί. 

ἃ, ἢ. οἵ ϑηναῖοι. δος αιδπαηπαμη δΧχ Ρ]θυίβαθ 1115. ἀσο65- 
ΒΥ ηΐ, Βα ΒΡ θοία δα βυσηα πα 580, ΝᾺΠῚ ὑ ΒΡ οἰταν δ αἰ θη Ροβίθυ πη, 
αὐᾶπι πᾶναϊο ρυ ΘΙ ατὴ ἴδοίιπι οί, ατι0 αἴθ πῸΠ 5011 ΑΥΠθηϊθηβ65, 568 
ΑἸΠΘηΪΘη565 οἱ Οογοννδοὶ αν θοῦ βαηΐ δα ϑυθοία. ΝΙ4, ο. δ2. ΟἸαββθη 
ααϊά θη νυ] ριυιύαί να] θοῦ ἢ σία πα ἢ ΑΘ 6565 δάνθηδνιηΐ 
(Οοτογνδοὶβ 56 δαϊ πη Χούπ ἢ ); 5066 ΠοῸ δὶ ψϑ! θοῦ βουῖρίου, ΠΟΙ 
ΑὙΠΘπΐθιι568, ΨΥ ΠῚ Δ] ΓΘΡᾶτη Οἰα556ΠῚ 561 ν᾽ ρ "1 Πᾶν 65 ΑἸ ΘηἸ θη βί πηι 
ΠΟΥ ἶ πᾶσ ο ἀθθαῖ, Καιιθρν πη Οὐ 1 Θπ απ οἰ δ Πιηὶ καὶ ἐπειδὴ... άϑην. 
ἰδ απ Π| ΘΧ βιιρθιυϊουῖθιιβ ονὐαμη ἀοἰοπά αιὴ. οθη βίος ᾿{6}} [λαννοοά.; 
5Βρα 14 ἴᾶτη ργορίοι τῇ τὲ προτεραίᾳ [ἰογἹ πὸ Ρ0556 γθοίρ τοβροπᾶοί 
(Ἰα55. 

οὐκ ἀντεπέπλεον. ἀντεπέπλεον ὁ οο4. Βᾶ5. Πααν. πὶ. ῬτῸ να]. 
ἀντέπλεον ἰοοὶ ᾿τι5510 {Π|0. για, οὐθ. ΤΡ. 9 οὐ γϑοθρὶς (α585. Εἴ, 
56, ο. ὅ0. 

γιπᾶν, νἱοίοτοϑ 6556. (ἵ, οχίν. δἄπ. οὐ οὗ 10. ὁ Ὁ ἢ ὉΠ15. 
Μαι. ἀν. 8. ὅ04, 2. Κυιορ. 8. Οουϊπιπιονιηι οΟΙ οἶα πορ]ρθη- 
ὅϑ8, 1 «ιἰπ.8. Ν 184 Ἁ]. πῖο ΒΟΘΠ μη. {{π|8 ΔΡρΟΙαίαν ἃ δίγα. ΧΡ, 452. 
Ἀπίρα ἄς οὕτω μέν νἱᾷ. Κυιιορ. οἱ Ραιβ, Κ 238, 3, Ασανηδηπηι 
8. 8; 4 δάη. 11. οὐ (ον! που. τῆλ] ἃ ΒΟΥ ΠΊΠΟ 

ὅὰρ. δῦ, ἃ. 1. ἐπὶ τῷ στό- . 469. ΟἿ ΜΙΝ. θοὸν, ἡ 117. 
ματιτοῦ Ἄμπρ. κό. Αοἰϊΐαπι -- καταστήσαντες. οὐ- 
4ποαιιο [αϊ556 ἐπὶ τῷ στόματι κήτορας, (ὐοτογτδεῖδ, δαὶ δὶ 
τοῦ ἄμπρ. κό. πα ν πηιι5. ὁ. 59... Πιδίϑηΐ; ἘΧΡΕΪΒΙΒΘ 15. ΒΓ 249. 
Απδοίουιη. διπίοηι ΧΙ, βίααϊὰ Τιπὶ ἀδποιᾶ 5ϑυνὶβ πιᾶχίπια δΧ 
ἰμὰθ ἰῃίνουβιβ ἀἰϊβιὰραι. Ὑ|4. γρανίθ ΘΟ θἰἃ8. 6586. ΠΑΥΘΒ Οο- 
50. Ρ. 451 οχίυ. --- κοινὸν ευἱπιπίουιμι. --- ἐν ϑεραπείᾳ 
Κερκυραίων καὶ ἐκείνων. εἶχον. ϑ΄πλΠ 1 5ιηΐ ἐν ὀργῇ 
Τ6 ϑϑηῖξ, νᾶ. Μαιΐι, αν. 5. 889 ἔχειν εἴ, αἄπι Π| 8, ἐν φυλακῇ 

Τπαογαϊαῖς ΝῸ]. 1, Ἐά,. 11. ξ 



ἐπεγένετο δὲ 
τὰ Ποτιδαια- 
τικά. λέγεται 
πρῶτον τὰ 
Ποτιδαιά- 

ταις ὑπ᾿ ̓ 4ϑη- 
ναίων προσ- 
ταχϑέντα. 
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αὐτοῖς τὴν Κέρχυραν ἀναχωρήσαντες προσποιή- 
σειαν. ἐτύγχανον δὲ καὶ δυνάμει αὐτῶν οἱ πλείους 
πρῶτοι ὄντες τῆς πόλεως. ὴ μὲν. οὐν Κέρκυρα 
οὕτω περιγίγνεται τῷ πολέμῳ τῶν Κορινϑίων. 
καὶ αἵ νῆες τῶν ᾿Αϑηναίων ἀνεχώρησαν ἐξ αὐτῆς. 
αἰτία δὲ αὕτη πρώτη ἐγένετο τοῦ πολέμου τοῖς 
Κορινϑίοις ἐς τοὺς ᾿4ϑηναίους. ὅτι σφίσιν ἐν 

σπονδαῖς μετὰ Κερκυραίων ἐναυμάχουν. 

0. Μετὰ ταῦτα δ᾽ εὐθὺς καὶ τάδε ξυνέβη γε- 
νέσϑαι ᾿“ϑηναίοις καὶ 1]ελοποννησίοις διάφορα 
ἐς τὸ πολεμεῖν. τῶν γὰρ Κορινθίων πρασσόντων, 
ὅπως τιμωρήσωνται αὐτούς, ὑποτοπήσαντες τὴν 
ἔχϑραν αὐτῶν οἵ ᾿᾿ϑηναῖοι ΠΟοτιδαιάτας, οἱ οὐ- 
κοῦσιν ἐπὶ τῷ ἰσϑμῷ τῆς Παλλήνης, Κορινθίων 
ἀποίκους, ἑαυτῶν δὲ ξυμμάχους φόρου ὑποτελεῖς, 
ἐκέλευον τὸ ἐς Παλλήνην τεῖχος καϑελεῖν, καὶ ὁμή- 
ρους δοῦναι, 

Οάᾶρ. 86. 8. 2. 

οϑί. ΟἹὨ, οα, οἱ δάη. 1 19. 

ἔχειν ΤΥ͂ 14, ἐν αἰτίᾳ ἔχειν οἵ. 
αάη. ΠΟ 89, ᾧ, ἐν ὀρρωδίᾳ 11 89, 
1 παι χρὴ: [ ΠῚ τύ. -- προσ- 
ποιήσειαν. ΟἿ, ἀπ. Π 2, 2. 

ὧν τς περιγίγνεται τῷ 
πολέμῳ τῶν Κορινϑίων, 
ΟοΥιπυῖϊοβ Ὀ6]|10 βΒιρογαί, 
Οἵ, ΤΠ 18. ΠΙ|48. Νοὴ γϑοίθ ἐπ δ] η. 
αν, 8. 610 αἄη, Νοβίναιη δχρὶὶ- 
Θα. ΟΠ 6 ΠῚ ΘΟΠ ΠΡ Πανὶ ν ΟΡ} 15 Ρνο- 
60ρΡ.Ρ. 201 τῷ πολέμῳ κατὰ χρά- 
τος αὐτῶν 'περιέσεσϑαι, «ὔθηι 
νἱα, διϊδπὶ Ῥ. 204 περιέσεσϑαι τῷ 
πολέμῳ τῶν ἐναντίων, αἰχίμπιιβ 
18 πὶ ἴῃ τηδὶ. δα 10. ΒῈΡ 0]. Νοη γθοίθ 
σίτων ΟἸαββθὴ βοῦν αὐ 65ΐ, 581- 
γὰἃ ον ἃ 511, τραρηδηίο Δρια Ργο- 
ΟΟΡ. δἰ οο! οοδίοηθ σ θη ἶν!, τᾶ 

Π0}) Ροίθϑί ἐχ πολ. ροπάθιϑ, δι ᾿ρ8ἃ 
βθπίθηιία, Οἱ, 14. Ρ. 274 οἱ 4110]. --- 
αἰτία δὲ αὕτη. 5ε αὐίοι!ο 
ποῖ ἁἀάϊιο νἱὰ, ἀάπ, 1, 3, --- ἐν 
σπονδαῖς, νἱροηίο Γοοά 66, 
ἰῃ Ρδ8ο6, ΟἱἉ, 11 ὅ. 

τούς τε ἐπιδημιουργοὺς ἐκπέμπειν 

τιμωρήσωνται. 
αἀπδίπονῦνο 4}118. Πρ ν]5. τιμωρήσονται. 

Αἀά. Βείίῃ, αν, δ. 189 ΚΕ, 1. 

ΒεκΙς. οχ δαί. Η. οὐ {5 
[πὰ ΡΥ θβίοι, να] δ ἀπ θ᾽ πηι 

(ὰρ., ,ὅ0. 8, 3, πρασσόν- 
των, ὅπως ---, ἶὰ ἀϑϑη.1}15, 
ΟΡ δέᾶτηῃ ἀδπίθαθ, τ ΤΟΥΣ 
Βείιηι. 1. δα 58. (. Ἰηδτα 51,4. Οὔ, 
2. ΠῚ 4 Αἱ. --- ἐπὶ τῷ ἐσϑμῷ. 
Οἵ. βου). ρ. 26 8. 61 εἱ Τήν. 
ΧΤΙΗΥ 11. Ηἴο ἰδι1πηλιι8 Πα] ἡ 
πόρτα τῆς Κασάνδρας. Υ]α. 
Πρα]ς. ἜΠΞ Β6ρί. ΠῚ ρ. 152 οἱ 
ὕνα]. Πι. ΠΡ. 69 Ἰπίθνρν. (ἀθῦγ., 
αυΐ πη}}}6 ἔθυθ Ῥᾷβϑιιβ. δῖυπι ἰδίθηι 
αἰεὶ, Πενταστάδιον νοοδὶ ένα}. 
110. ΝῊ ἔρριη, 90, Κοριν- 
ἁίων ἀποίκους. ΜῈ δεῖν᾽ 
)ον. 1 ρ. 119. -- ἑαυτῶν δέ. 
ϑυρον δὲ 50] }ταν]ὺ οἷ, 5, ο. 12, 
-- τὸ ἐς Παλλήνην τεῖχος, 
ΠῸΝ ἰίθυιηι, τὸ ἐκ τοῦ ἰσϑμοῦ 
τεῖχος, ἀδυηο ν} 1551 βιιηΐ, 6 ἃ} 
ΑἸ ΘΙ Θβῖ 18. ΤηΔν] Δρρτορῖη- 
«δ "85. 56. ἀοἴθη δια ΡΟΒΒΘηῖ. 
-- ἐπιδημιουργούς. [08 15 
ΡΥ δϑίου 105. νὰ, Μα6]}, 1)0.,. ἢ 
Ρ. 141, Δ δοιιβα, Αππϊαα, αν, Ἰ 
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καὶ τὸ λοιπὸν μὴ δέχεσθαι, οὖς κατὰ ἔτος ἕκα- 
στον Κορίνϑιοι ἔπεμπον, δείσαντες, “ὴ ἀποστῶ- 
σιν ὑπό τε ΠΠ]Περδίχκου πειϑόμενοι καὶ Κορινϑίων, 
τοὺς τε ἄλλους [τοὺς] ἐπὶ Θράκης ξυναποστήσωσι 
ἜΘ ΕΣ: ἄάχους. 

δι. Ταῦτα δὲ περὶ τοὺς Ποτιδαιάτας οἵ 4ϑη- Περδίκκας 
᾿ ΜΙιακεδόνων 

ναῖοι προπαρεσκευάξοντο εὐϑὺς μετὰ τὴν ἐν Κερ- βασιλεὺς 
χκύρᾳ ναυμαχίαν. οἵ τε γὰρ Κορίνϑιοι φανερῶς παρορμᾷ πο- 

λεμεῖν πρὸς 
ἤδη διάφοροι ἤσαν, Περδίχκας τὲ ὃ ᾿ἡλεξάνδρου, το ΠΥ 
Μακεδόνων βασιλεύς, ἐπεπολέμωτο, ξύμμαχος πρό- 

᾿ , Ἵ ᾽ ΄ , [κέ ΄, 
3 τερον χαὶ φίλος ὧν. ἐπολεμωϑη δέ, οτι Φιλίπ- 

-- ΠΡ 5 ᾿Ξ - -- 
πῷ τῷ ἑαυτοῦ ἀδελφῷ καὶ Δέρδᾳ κοινῇ πρὸς 

Ὅν Ὰ 3 Α ’ ᾿ 
αὐτὸν ἐναντιουμένοις οἵ ᾿“ϑηναῖοι ξυμμαχίαν ἐποιή- 

τοὺς τε ἄλλους [τοὺς] ἐπὶ Θράκης. ΑἸτδυλπ αὐ! πὶ ΒΈΚΙ. 
Βϑυναν Ἰην 115. 0} 15. τῇ55. Π] 6] 10} 1} 115. 4 πᾶ πα 8} 5815 "6 η6. Οἵ, Μδῖ, 
αν. 8. 319 «ὐπ, 8, Κυποο, 8. 80, 9 αἄῃ, 2. ΟΊ 55Ί ΟΠ ΘΗ (απ θὴ ΔΥ ΪΟἨ]] 
ΘΧΘΠΊΡΙΟ ΘΟΠ ΟΥ ΘΙΒῸ ὁ. 44 τποητιν ΒΟΟΙη. οἱ (1α55. Ὁ} νἱα, ον, αἴβου. 

στρ. ἡ. 9. 1: 
4115. 158. 
τ Ρ ἴδ: 

Ῥ. 421. ΒΟΕΟΚΙ. [ΠΒΟΡΊΡΙ. ΠΡ ὴ: 
11, δὲ ἄς νἱ ρτδθροβ. ἐπέ 1,90. 
ῬανΆ]. αν. Πρ, 356. -- δείσαν- 
τες. ΑΔ γϑπλοί 5. ΠΟΠΊΘη νοὶ 
Ππῖἰ οἵ ᾿ϑηναῖοι ἄΡῬᾶΡοΙ γοΐο- 
γϑηάιηι 6556.- ἐπὶ Θράκης: 
ΡΙορο Τῇπιδοίαπι, πὶ ἐπὶ 
τῆς Πακωνικῆς ΚΝ 84, Οἵ, Κυιορ. 
αν. 8. 68, 40 δάη. 2. ΒΙ σε Ποὰ- 
τὰν ρα τϑοῖο, αᾶὸ τὰ ἐπὶ Θράᾷ- 
χης 19 Ὅ8, ἃ]. ποτηϊηαίαν, σΟΠ|- 
Ῥ]δοίθηβ ΟΠ] οἰ ἀἸοαηι ῬΘμΪΠ 51} 8} 
ΘΠῚῚ Πἰτυγ 6 δα ΑΠΊΡ ΠΡ ΟΙἴτη. πιβατι6 
ἴῃ οὐ θηίθη ραίθῃιϊ. Οἵ, (ἰαιίονον, 
Ὧ6 Τηγαοῖα Πονοάοἵϊ οὐ ΤΊον αἰ 415 
Ρ. 10 54. εα. ΒΟΒΠΟΙΠ. [ἢ Πᾶο γο- 
Βῖοπα νοιβαηίθ8 δῃΐ ΤΠ 165 
γοσδπίαν οἵ ἐπὶ Θρῴκης ξύμμα- 
χοι ᾿ς οἱ ΤΥ 102, οὗ ἐπὶ Θράκης 
“Χαλκιδῆς καὶ Βοττιαῖοι ἱ ὕϊ, 
οἵ ἐπὶ Θράκης στρατιῶται ᾿ 
50. 01. Ῥιοὶ ἀπο ΠΘΡ] ΘΠ 15 
δα πάθη ΛΘΘ ΟΠ ΘΠ ΤΙνασδι: ἀρρᾶ- 
Γοί οχ νυ. οἵ ἀπὸ Θράκης Υ' 84. 
ἔν: 88. Οἷ, αἄη. 60, 8. 

Οαρ. δ. 8.1. ταῦτα δέ. 

περί ΟἈ58. 
ψαϊρο οἱ Βοϊης, πρός, «ποὰ 58Π6. τιβὶ 8 {1π|85: 
4 αοὰ αἰ{ἰποὲ δα, ΠῸΠ τηΐϊητ5 τροίθ ἀϊοίπμη νἹἀ ϑέμν. 

Απὑρ. (Ἱ. Οοΐο τι ΠΟΥΘΙῚ 

περί ἰὰτηθη, 
ΟἿ} 

Κυπορ, ταῦτα δή. ΓΑΒ ΟΥΙΙΠῚ 50}}- 
Ῥίαγ ΠῚ ἀοἴοπα!! ΟἸ55., φιοὰ γοὺ- 
θὰ ο. ὅ6 μετὰ ταῦτα εὐϑύς δ6- 
οαγαίῖι5 δοπηϊαπαιν [5 εὐϑὺς 
μεμὸν τὴν ἐν Κ΄. ναυμαχίαν. 

2. Περδύπη αἰς ἡ... ΠὼΞ 
2 ἢ δ βασιλεύς. Νοη 
{16 ππίνουβαθ Νίαορά οηΐαθ. θὰ 
την η86. ἃ, ΠΠ|99 οἱ 46 πος 
Ῥογάϊοοα ΕἸαίῃ. ΠΙδί. Μαςοβδα, 1 ρ. 
28 544ᾳ. ΑἸδχδηῆον οδϑύ 15, αἱ 
φιλέλλην ἀϊοῖϊθαν, ουἶπ5. ΠῚ ταν 
Π] ΗΔ 0 οδὲ ἃρπα Ποιοά, Οἵ. ᾿ηΐρα 
1 00..5. 

8. 8, Φιλέππῳ. δία. «ἄη. Π 
9ὅ, 1. -- Δέρδᾳ] ":Ζέρδας 
᾿ἀριδαίου παῖς, ἀνεψιὸς Περ- 
δώμκα καὶ Φιλίππου.“ 0]. 
ΟἿ Μ6}1], ἀ6 Μδορά. Ρ. 82. Α"»6]. 
Μαρορά, Ρ. 1δὅ, Ῥγυδοϑίου [105 δϑτηι- 
105 Ῥονγάϊοοδθ ὁ. ὅ9 {ταίροβ Π6νὺ- 
ἄδο οἱ ο. 61 Ῥαιπβαηΐϊδβ, ἀδηίααο Π 
100 ΑἸηγπίαβ ΡΒ ΠΡΡῚ ἢ]. ΘΟΠ.η16- 
την αηίιν, Αἀποία πα πὶ ἀπ 6Πὶ Ῥ8- 
γ1ι5 ἀἰοθη αἱ Θ᾽ Θηι8 ἐναντιοῦσϑαι 
πρός τινα, “ψιοὰ ψ ΟΡ ΟΡ ΠῚ ῬῚ- 

Ω 
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σαντο. δεδιώς τε ἔπρασσεν ἕς τε τὴν “αχκεδαίμονα 4 
πέμπων, ὅπως πόλεμος γένηται αὐτοῖς πρὸς Πε- 
λοποννησίους, καὶ τοὺς Κορινϑίους προσεποιεῖτο 
τῆς Ποτιδαίας ἕνεχα ἀποστάσεως" προσέφερε δὲ 
λόγους καὶ τοῖς ἐπὶ Θράκης Χαλκιδεῦσι καὶ Βοτ- 

τιαίοις ξυναποστῆναι, νομίζων, εἰ ξύμμαχα ταῦτα 
ἔχοι ὅμορα ὄντα [τὰ] χωρία, ῥᾷον ἂν τὸν πόλεμον 
μετ᾽ αὐτῶν ποιεῖσϑαι. ὧν οἱ ᾿᾿ϑηναῖοι αἰσϑόμενοι; θ 
καὶ βουλόμενοι προκαταλαμβάνειν τῶν πόλεων τὰς 
ἀποστάσεις, (ἔτυχον γὰρ τριάκοντα ναῦς ἀποστέλ- 

λοντες χαὶ χιλίους ὁπλίτας ἐπὶ τὴν γῆν αὐτοῦ ᾽4ρχε- 
στράτου τοῦ Πυκομήδους μετ᾽ ἄλλων Ὑ δέχα Ἴστρα- 
τηγοῦντος), ἐπιστέλλουσι τοῖς ἄρχουσι τον νεῶν 110- 
τιδαιατῶν τε ὁμήρους λαβεῖν, καὶ τὸ τεῖχος καϑελεῖν, 
τῶν τὲ πλησίον πόλεων φυλακὴν ἔχειν, ὅπως μὴ ἀπο- 
στήσονται. 

8. Ποτιδαιᾶται δὲ πέμψαντες μὲν καὶ παρ᾽ 4- ἀπόστασις 
Ποτιδαια- ϑηναίους πρέσβεις, εἴ πῶς πείσειαν μὴ σφῶν 

τῶν, Χαλκι- 
δέον καὶ πέρι νεωτερίξειν (ηδέν, ἐλϑόντες δὲ καὶ ἐς τὴν 

δε σ. ΤΣ “χωρία. Τά αὉ οριεἰπι}5. π55. αϑϑϑί, φιιοᾶ ἰίὰ ἀδίοηαϊ 
)ο(οδί, αἱ χωρία οὐπὶ ταῦτα τοῖα ἤθη σομΐηρα5, 564 ροίίι5. οἰιπὶ 
ὅμορα ὄντα πεοία5. ΠοΙδνθυηῦ Ϊ ἰρῖταν ἀνε σα! απ ΒΟΘΠ μη, οἱ (1455. 

ΒΠδηαϊ πιϑὰι ἀοἰθηαϊταιν, ΟἿ, ΡΙαΙ, τες. -- αὐτοῦ, ἰ. 6. Ῥονάϊοοδο, 
ΟἸΘοπ,. Τ, 8. οἵ. . 9. -- ᾿Αρχεστράτου 

8. 4. ἔπρασσεν ἔς τε τὴν μετ᾽ ἄλλων δέκα. ϑ8ὶ ὑυπιε- 
ΛΜακ. καὶ. ΤΙ5. 5 ΠΟΘΓῚ5. οί, πέμπων... 3 
προσεποιεῖτο. Ῥοβί τέ τυῖ- 
518 τηϊίδία δϑὺ οὐὔαίϊο (οἵ, δάη. 
ὁ. 16) εὖ ἃ ραγοῖϊρῖο ἴῃς νϑυ θυ 
δηϊίαπι (αι ΠΙ 29, ΙΥ̓ 4, 72 8.) 
τὐδη 5110, τὰ Τ6 [ἈΘέιιΠΊ 6ϑι, τὖ τέ 
ΡΙΌΡυΪΘ ἀμ ἔς Ρομποπάμπι ἔπιον, 
Αὐτοῖς τα ΑἸΠδπΐθηβ65. ὑδίουθη- 
ἀπηὶ 6ϑι. Πέμπων εἴϊατι οπμμἰειὶ 
Ροίύαϊς, Οὗ δάη. ο. θ8. 

δ, ὅ. προσέφερε λόγους, 
ΘοΟπαἀἰίῖ ἢ 65 [οὐ οθαι, ροθαί 
Ὁ Ὁ ΠῚ ---᾿ τι Π| ́ΤΟ οἱ αἱ, 1)6 Οπα]ο]- 
ἀἰθηβῖθιβ. νἱά, ο. ὅ8 οὐ ἰδὲ αἄπ., ἀὸ 
Βοιείαεοῖβ Π 99, -- ξυναπο- 
στῆναι. Ὅ)6 ἰπῆῃ, νά, Μαάν, 
ϑγηΐ, 8. 140, 

8. 6 ΤΟ ΘΝ αἰσϑόμενοι. 
ΘΙ ΠΉ ΜΠ ον ο, 42. ὧν ἐνθυμηϑέν- 

Π0ἢ ὈΓΔΘΙΟΥ6Β5 
ΔΏΠΕΙ, 4108 ἄδηο5 Γαΐ οοπβίαί. 
564. ἱππρϑυαίουεβ Θχ νον παν} 
1ῃ 06} Πρ αὶ βαηι. ΟΥἉ, Βοποθπιδημ. 
Απτῖαα. ἴαν.. ΡῸΡ]. Ρ. 3ὅ2. 568 
νΕ] δἷο Πϊς τὰ Πΐτι5 " ἈΠΊΘΓιι5 ἀπποιιπη, 
ἀα θ115 ᾿πβπρον ὁ. 61 ααίπαπο ἃ} 
ΒῈΡΠΪβϑὶ 6558 αἀἸσαπίαι, 515 ΒΟΙΏ5 
θ5ι. Τεσσάρων (δ΄) Ιεροηάπιπι 
οοηΐθοῖς Κυιθρ, ἴῃ Θβοθοῦ. ΒΙΡ]. 
Οὐ, ἃ. 1828 ρ. 8, δύο Πδνηι. ἴῃ 
Θομποίάονγ, ῬΆΠΟΙ. 1 9 Ρ. 809. 
ΑἸ θυαηι γϑοθρὶν ΟἸα55., αὐΐα ραν- 
νῸ ΠΊΘΡῸ παν ῖαη οὐ ΠΟΠλΪ ΠῚ 
586 σοπρυιθη 5: {Ππ|. αἱ δα- 
αἴ15. 1Π|5 ὁ, ΟῚ ππμηθειβ ἄθοθηι 
ἀπποιηὶ ΧΡ δαί, οοτηπιοπᾶαι Βρί. 
ΟΔρ. ὅ8. 8.1. εἴ πως. Οἷἁ 

Μαιῃ. αν. 8. ὅ20. -- σφῶν 
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ἑτοιμάσαιντο τιμωρίαν, ἣν δέῃ, ἐπειδὴ ἔχ τε ᾿4ϑη- 
ναίων ἐκ πολλοῦ πράσσοντες οὐδὲν εὕροντο ἐπι- 
τήδειον, ἀλλ᾽ αἵ νῆες [α΄] ἐπὶ Μακεδονίαν καὶ 
ἐπὶ σφᾶς ὁμοίως ἔπλεον, καὶ τὰ τέλη τῶν Λακε- 
δαιμονίων ὑπέσχετο αὐτοῖς, ἣν ἐπὶ ΠΙὼοτίδαιαν 
ἴωσιν ᾿Αϑηναῖοι, ἐς τὴν ᾿Ἵττικὴν ἐσβαλεῖν, τότε 
δὴ κατὰ τὸν καιρὸν τοῦτον ἀφίστανται μετὰ Χαλ- 

5 κιδέων καὶ Βοττιαίων κοινῇ ξυνομόσαντες. καὶ 
Περδίκκας πείϑει Χαλκιδέας τὰς ἐπὶ ϑαλάσσῃ 
πόλεις ἐχλιπόντας καὶ καταβαλόντας ἀνοικίσασϑαι 

ὅδρ. ὅ8. 8. 1. ἔπρασσον ἀεἸθηάιιπι ν᾽ ἀθέιγ ; πᾶπὶ ΑΘ θυ πΆτη 
αποὰ οορα!α ροβί ἐπειδή ἀθοβί, πὶ ἱπιθυροϑίίος δέ ἴλο}16 δοοϊρία- 
ΠΉ15, 6 νυ!σαία Βουρίιγα σορθᾶ ἔπρασσον ὅπως ἑτοιμάσαιντο τι- 
μωρίαν ΠΟ 50] 1} ΟἸΙΠῚ ἐλϑόντες ἐς τὴν “Μακεδαίμονα, νοΓᾺ ΠῚ 
οἴἶαπη οτπὶ πέμψαντες παρ᾽ ᾿4ϑηναίους πρέσβεις οοπϊιηρεηάξ 5ηΐ, 
αποᾶὰ ἢδιὶ πο ΡΟ05586 6Χ γδὶ ᾿ρβὶτιβ πδίμπνδ ᾿ἰαπθί. Ῥαγεοαϊατιιτη μὲν --- 
δέ γϑ 0 δα 6 ΠῚ νυ]ραίδε πὸ Οὐβίαί. Ια, δάη. ὅ2, 2, 

Ϊ εὕροντο. Βεκῖς, ἘΣ οριεἴπ|15. ΠΡνῚ5 ηὔροντο ὁοῃίτ8, ΤΠΟΓ πὶ ΤΠιι- 
γα ϊα 5, απᾶτα ἴρβε ηὗρον βρτενὶε Κ 49. ΟἿ 1.30, 21, 239. 8]. 5868. 

Π Δαα. βά. 1118. 
: αἴ ἐπὶ. αἷ οπι. Τι. αι. Η. δρ:. (6. οἱ ἀεἸ εν ΟἸα58. Εο ἰἀπΊ6 

ἐχριυποίο αὰὺ οτᾶο ἰηναυίθπαμπβ ἴῃ ἐπὶ σφᾶς ὁμοίως καὶ ἐπὶ 
“Μακεδονίαν ἴῃ 'ἴρ505 ρουϊπάθ αἰᾳιπθ 'ῃ Μαοράοηΐδηι, δα 
5] ΘΩῚ τέ Ροβί ακεδ. -δαάεπάαπι (οἴ. 1.39. δὲ 70) νὶάθὺὶ ροίοβί. 

ὑπέσχετο. υϊρο ὑπέσχοντο, 58π86 ἤθη τῆδ]θ, οἵ; ΙΝ 88, 564 
, ἴην 115. τ ϑ οὐ ἱθι15 ΤΒΘΙΕὈΡΑΠΪ5, Οδέθγαπη οἵ. 54, 196, τῇ 

πέρι. Οἵ. δάπ. ᾿ 6,2. -- ἣν κἃ Χεη. ἀ6 Βρρ. [μ866α. .Ρ. 211 
ὃ ἔῃ. Βουβίνδη εἰ δέοι οχβρεοία-ὀ ὀ ἰἱπέγα ΤΥ 16, 86 ἃ]. -- τότε δὴ 

ο΄ ψειῖβ; 564 ἴῃ ογδίϊοη 8 ΟΡ ᾳπα α΄ κατὰ τὸν καιρὸν τοῦτον, 
ἀρογίᾷ ἃυὲ ἱεοία ἦν, τῷ αϊδα. {ππὶ νΘΓΟ (γ6] ἔππὸ ἃ 6τηπΠ1)} 
ΠΟΙ ΠΠΟΙΟΠ65, ἀπᾶ6 ὁπ ο0π-ἅὉἙ ΠΟὺ ΟΡΡΟΓΐΠΠΟ ὉΤῈ ΟΥΘ. 
Ἰπποίῖνο ΟΡ. Πα, οδἰϊατη ροβί Οἱ. Π 84 οἱ τότε τοίνυν κατ᾽ 
ΡΓδοίουϊία 46 γεθτ5 δὰ ἔπιθι. ἐκεῖνον τὸν καιρόν ΠεπΊοβἢ. 46 
ἰθπΊριι8 5ρθοίδ ΠΕ 115 Ἰθρίτιν, (Οἵ, Οον. δ. 180. [ἅπὶ {πὰ πὶ 1}115 
165. 120, 182. Π 24 αἱ" τ τὰ ἐοιηροτὶθ 5 Νορ. Τῆναβ. ΤΠ 4, 
πολλοῦ, ῬγΓΟρν. ἴᾶτὶ ἱπάθ ἃ {πὶ ἴῃ 60 ἰδΠΡΟΓΘ ἈΑ56|Π10 
ΙἸοπρο ἐοη Ρ ΟΥ̓ 6, ἷ. 6. ἀϊα. Οἱ δρᾶ (ε]]. Π 18. 
δάη. ΠΟ 88, 2 εἱ Κυιθα. αν. 8. 45, 8. ὃ. τὰς ἐπὶ ϑαλάσσῃ 
4 δάη. 8. -- αἴ νῆες αἴ ἐπὶ πόλεις. Οτδε 5ἰπὶ πᾶ6 065, 
Μακεδονίαν. ὅϑῖτη! αὐαϊνῖ οὺ αἰλὰμ δα βἰητπτη ΤΟΥΟΠΔΘΕΠΊ, 
ΕΧ Ῥυοχίτηϊβ ροίεβί πλέουσαι, εἰδὶ δ8ῃ δὰ ΤΠοιτηδίοαμη, δἃη δάθο δὰ 
60 6 Ορα αυϊάοτη εβί. Οἵ. Κναθρ. Β᾽η σοι, 481 80 ΟἸγ αὐ ο Ρά}0 
76 σφᾶς νἱὰ. δάπ, 230, 1. -- τὰ ἰΤοπρίτιβ ἀἰβίαι, βἰίδθ, ράᾶγυχῃ |Ϊ- 
τέλη τῶν Λακ εδαιμονί ων. πεῖ. Οηγηΐπο π0 68 ῬΟΡῚΪ ΟΠ4- 
Οὗ. Δ δοίιβπι. Απίαα. αν. ΤΡ. 814 οἰάοηβίαπι ργαθίου. ΟἸγπίματη π1}- 
564. Μι16}}. Ἰηον. ΠΡ. 128. Ηδαβ. ἴἰδθ ἃ Τῇῆιο, ποτηϊπαηίαν πἰδὶ ἔουίθ 

“Ἰαχεδαίμονα μετὰ Κορινϑίων [ἔπρασσον], ὅπως Βοττιαίων, 
καὶ ξυνοιπι- 
σμὸς᾿ Ολύν.- 

ὅου. 



᾿ϑηναῖοι πο- 
λεμοῦσι πρὸς 

Περδίκκαν. 

118 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟῪ ΞΥΓΓΡΑΦῊΣ Α, ξ΄. 

ἐς Ὄλυνϑον, μίαν τὲ πόλιν ταύτην ἰσχυρὰν ποιή- 
σασϑαι τοῖς τε ἐκλιποῦσι τούτοις τῆς ἑαυτοῦ 
γῆς τῆς ᾿υγδονίας περὶ τὴν Βόλβην λίμνην ἔδωκε 
νέμεσθαι; ἕως ἂν ὁ πρὸς ᾿4ϑηναίους πόλεμος ῃ. 
καὶ οἵ μὲν ἀνῳκίζοντό τὲ καϑαιροῦντες τὰς πόλεις, 
καὶ ἐς πόλεμον παρεσκευάζοντο. 

Ὁ ἢ ἢ Σ τριάκοντα νῆες τῶν ᾿“ϑηναίων ἄφι- 
χνοῦνται ἐς τὰ ἐπὶ Θράκης, χαὶ καταλαμβάνουσι 
τὴν Ποτίδαιαν καὶ τἄλλα ἀφεστηκότα. νομίσαντες 
δὲ οἵ στρατηγοὶ ἀδύνατα εἶναι πρός τὲ Περδίκκαν 
πολεμεῖν τῇ παρούσῃ δυνάμει καὶ τὰ ξυναφεστῶτα 
χωρία τρέπονται ἐπὶ τὴν Μακεδονίαν, ἐφ᾽ ὅπερ 
καὶ τὸ πρότερον ἐξεπέμποντο, καὶ καταστάντες ἐπο- 
λέμουν μετὰ Φιλίππου καὶ τῶν Δέρδου ἀδελφῶν 
ἄνωϑεν στρατιᾷ ἐσβεβληκότων. 

ὅαρ. ὅ9. 8. 1. τὴν Ποτίδαιαν. ψυϊρο τήν τε Ποτίδ., αποᾷ 
τέ ἃ ὕεἶκ, οριπιονύαπι οοαά, ἀποιονῖίαίο ἀθ᾽θίαση. γονοθανὶ ΒΟΘΠΠ, 
Αι νὶά, ΟἸα55. 

8. ἢ. Δέρδου. (55. ΟἹ]. οἱ ἃ ον, Ατρ, Ζέρδα, αὐ Αὐϊβιοί, 

ΘΘΥΠΥ}15 ὁ, Θὅ, αὶ ἰδηιθιὶ νἱά, 
ααπ. οὐ ἔουίαββθ ἄὐπδθ ΙΝ 108 οἱ 
ΘΘΟΪα5 Κ' 18, εἶβὶ πὰ Βοιἀθουιι 
δητ, ΝΠ] ΠΟΙ πο5 (Πα οἱ ἀ θη 565 
1 ο] θα ηΐ ααἰά θη οἰϊαπ ΓΟΡΟΉΘΙ, 

560, 1 ρμοίοβίαίθηι ἁπίθηι ΟΠπα]οἱ-- 
ἀδηβίασα φπομηοο γΘπουυ, Ὠανγαΐ 
Ηογοά. ὙΠ 127. -- Ὁ ΟΝ 
σασϑαι. Ῥαββῖνα ΠΘΧΊΟΠΘ τιϑτι5 
εδὺ Αὐϊβίοριι. ἂν, ν. 1840. Οἱ 

564 δὰ ἃ ΑἸ Θηϊοηβῖθιιβ οοοπραία δάη. 11 102, ὅ. --- τοῖς ἐκλν- 
ογαὺ; νἱὰ, ΤΥ 110. Νδαιιθ. ρᾷιοὶ ποῦσι, 15) 4πὶ γ᾽ 14 π|85 - 
1 ΟΠ δΙοἰάθη565, απ ἴῃ Αοία ὰ- 86η}. -- τῆς υγδον έας. 
ΠΑΡΑ μ ΤΥ 109. Ραγίθη) Οἰἷν τα {15 
ΟἸ να Το θη βἰ πη οἰ θοῖ558 ΟΧ ἰδ πανὶ 
Ροβδαηί, 4αιιη1, τὖῦ Τ Οὐ ΟΠ οὶ, Πγα}10 
ΡΟΒι 40 ΑἼ]16 ΠΪΘΗ 5 θι5 ἀοἴδοοιῚ ἰηΐ-- 
ἀνοικίσασϑαι ἐς Ὄλυν- 
ὅσον. Οἵ, θιοά, ΧΙ 84 οἱ ἀδ 
ν6}}}0 ἃ. ὁ. 17, Ηΐπο ΔΡΡΆγΡΘΡ6 
πδηθ αν 6 ΠῚ ΠῸ δἰ ΟΥ̓ ἔἘ|556 
5118. Π}.. 001 ἴῃ ΘΟ ΡΠ αν Ἰθ 115. τὰ θ.}}}}5 
Ιοθοὸ τϑοθηιῖονῖδ νἱοὶ Παρ Μαμιὶ 
ν. Μαιητμηδο οΟἸ σαν οίαν, Γθοίο ἃ - 
τπηοποί ΒΙοοην, [ἢ νἱοϊηἶα ἐπ 6} 
᾿ναἴπ|5 ν τοὶ ρομππμ (σπβίπονν Τὰ. ἢ] 
Ρ. 1601 οὐ Πμρακ. (ἰναθο, βορί. ἢ] 
Ῥ. 164. Οἵ, ἅς 51 οἰ 68, 2. 
ἤδο ἀπίθηη τηϊσυα ϊοπΘ πᾶ θο 1}}}5 
ἴτὰ ἈΠ] Ρ} ΠἸοα τα Θδιν τ ἃ 110 (θηι- 
ροῦο ρυϊποορ5. ΟΠ] ΟΙ ἀἸ σαν πὶ 65- 

Ὁ πιᾶο νἱᾷ. Π| 98. Τιιπὶ περέίμοι 
εβι χύκλῳ περί, 5οὰ ρῦορο. (ΟἿ, 
Οοαβίη. ἵ Ρ. 118. Βόλβην. 
1)6 πδο οἵ, ΤΥ 108. δου]. Ρ. 37 ὃ. 
01. Ποάϊς Βεοβιοῖα (Μπεσίκια) 
πομϊηδίιν, Νά, Οοιβίη, 1. ἃ, οἱ 
[μραῖκ. Ι. ἀ. ΠΤ ῥ. 110. 

ὅλα. ὅ9. 8.1. 
Θρῴκης. Οἱ. δάῃ. 
ἀφ ἑστηκότα... ῬδμΠῸ τ 
ξυναφεστῶτα, τ καϑεστη- 
κώς οἱ καϑεστώς οἱ 5.1} 5ἷηο 
αἸβον  ] 6 αἰοιιη τι)". 

8. 2. ἐφ᾽ ὅπερ. ΟἿ. Μαιμι. 
αν, 8.439. 1πἴνὰ ΨῚ 47, οἱ ἀο ἐπέ 
ὀὐὴ δθοι8. 77, --- τὸ πρό- 
τερον, Οὐ, δάμη. 11 110, 
καταστά ντὲς ἅτπι|ι 4 πὴ Ρ οὺ- 

ἐς τὰ ἐπὶ 
ΟΣ. 
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ΟΝ ΠΟΤΩ͂Ν 

Ὕθ» 

σοι γεν 

ς , ᾿ , 
ὃ ὁπλίτας καὶ ψιλους τετρακοσίους. 

8 δαιάταις ἀεί ποτὲ ἐπιτήδειος. 

ΤΑ ΠΟΤΙΔΑΙΑΤΙΚΑ. (60) 119 

00. Καὶ ἐν τούτῳ οἵ Κορίνϑιοι, τῆς Ποτιδαίας 
ἀφεστηκυίας, καὶ τῶν ᾿ἡττικὼν νεῶν περὶ ακε- 
δονίαν οὐσῶν, δεδιότες περὶ τῷ χωρίῳ, καὶ οἰκεῖον 
τὸν χίνδυνον ἡγούμενοι, πέμπουσιν ἑαυτῶν τε 
ἐθελοντὰς καὶ τῶν ἄλλων Πελοποννησίων μισϑῷ 
πείσαντες ἑξακοσίους καὶ χιλίους τοὺς πάντας 

ἐστρατήγει δὲ 
αὐτῶν ᾿Ἱριστεὺς ὁ ᾿4δειμάντου, κατὰ φιλίαν τε 
αὐτοῦ οὐχ ἥκιστα οἱ πλεῖστοι ἐκ Κορίνϑου στρα- 
τιῶται ἐθελονταὶ ξυνέσποντο᾽" ἤν. γὰρ ταῖς Ποτι- 

καὶ ἀφικνοῦνται τεο-- 

σαρακοστῇ ἡμέρᾳ ὕστερον ἐπὶ Θράκης ἢ Ποτίδαια 
ἀπέστη. 

ῬοΙῖι. Ὗ 8, ἰονίαβϑθ ὑθοίθ, Τα]α ἀρια ΤΊπιο. ϑαηΐ ᾿Ἰϑωμήτα 1108, 
Πλειστόλα Ὗ 2ὅ, ᾿Δλεξιππίδα ΥΠΠ ὅδ, ᾿Εχετιμίδα οἱ ᾽Ἔρυξιτι- 
μέδα ΤΥ 119, ἴοι Εὐπαιίδα 5. Εὐπαΐδα, Κλεαρίδα Κὶ 11 ει 
Ἐξμιοὶ οἰἴδηλ ο, 10, βορὰ Κλεαρέδου ΚΝ 6 εἱ ΞΘ ΠΊ6Ι 10. Βρασέίδα ἴῃ 
τηρα]οουθιις ἰἀπίατι. ΠΡΥ 5 Τη55, 5. θῦν ἰθοῖίαν. ΑἸα οοηδβίδηίθι 
ἴὰ οὐ δχειηί, πᾶ Γριϑίνα ἰθηΐαὶ Οο0. Ρ. 869. (ἵ΄ Ηενθβί, 46 (Ὁ. 
Θπιθἃ. Ρ. 68. Βνοίζθη}. δά Χϑη, Ηθ]]. ΕΝ ὅ, 19. 

ὕαρ. 60, 8. 8. ἤ. Νυῖϊβο εἰ ἴῃ ῥ᾽ αν πηῖβ 10 015 ἦ, ααοα Βαίμῃ, 

νϑηϊδβθηΐ, δὰ 4ππτὴ ΘΟ 56- 
ἀϊϑϑοηῖ, 5:0 ΠῚ 86. 92, 
ΑἸτονα Θχρ]δηδίϊο ρ δοβίαι οὗ 
4 οὐ οὉ δι! θη νὶπὶ γουθΟΥ 1 
καταστάντες ἐμάχοντο 49, 8. 
ΑἸΙὰ γ65 θϑὲ ΠΠ 1. 

(λρ. 00. 8. 1. δεδιότες 
περὶ τῷ χωρέῳ. ΡΙγΙΟΝ. ἴῃ 
Βεἰκῖς. ἄποροι, ἘΠ ΟΥ δέδοικα 
περὶ τῷδε κατὰ δοτικὴν ὡς ἐπὶ 
πολὺ οἵ ᾿ἀττικοί. Βεπε, «ποὰ 
ὡς ἐπὶ πολὺ «αἀαϊαϊι. Οἷς, ΤΊπιο. 
ΠῚ 102 (εν ἀθ φοβεῖσϑαι ὙΠ 
95. 6δχί".), Χοη. ὕγνυ, 1 4, 22. 
Ηεοϊηά. «δα ΡΙαι. Ἐπί γά, Ὁ. 512 
54. Μδίιῃ. αν, 8. ὅ89, ἃ, γ οἱ ", 
β. Κύιορ, 8. 08, 82 δάη. 
ἑαυτῶν. Νὶά. «ἀπ, ΠΙ 48, 4. -- 
μισϑῷ πείσαντες. Θ ΗΠ ον 
ἰδ πὶ ὁ. 81 601. 80. --- τοὺς 
πάντας. ΟΥ. Μαιαι. αν. δ. 266. 
ὐυα ε θῦ, 11 δᾶη: 135: 1.100. 
Π{101, 

8. 2. ᾿Δἀριστεύς. ᾿Δριστέας 
ΔΡΡΕΘ αν Ποτοά, ὙΠ 837. Οἷ, 

ἱπίθΡρν, Πποὶ. Π 14]. Μονί, ΧΙ 8, 
-Ξ ᾿Αδειμάντου. Ἔθι ᾿4δεί- 
μαντος ὁ ̓ Ωχύτου, Κορίνϑιος 
στρατηγός, (δ 410 ̓ Ηδιοᾷ. ὙΠῚ 
ὅ. ὅ9. 61. 94. --- ἐπιτήδειος, 
{δεν φῆος. ΟἹ, Π90᾽ 15.129. ὙΠΗ 
41 αἱ. 

8.8. ἀφικνοῦνται. Τππἰπὶ 
τὺ Δ (οΥΓ δὶ ᾿]π6γ6, ΤΠπο. 
0η ΘΧΡΟΗΪ. οο Ῥγορθαηάππὶ 
νἱἀθυϊ ἀοόθὺ {ΠΠ|0. Κ΄ 11}. Οὐ: Ῥ. 
ὅ5αᾳ, --τεσσαρακοστῇ ἡ μ ἕ- 
ρᾳ ὕστερον. [ὐϑιτεῖπ5 «ἀαϊάθηι 
οβϑοῦ τεσσαράκοντα ἡμέραις 
ὕστερον, 564. ᾽ν ὙΠΙ 24 
τρέτῃ ἡμέρᾳ ὕστερον, εὐ ἀρυά 
Τιαιϊποβ. οαιι6. πΠῸΠ Πλΐπτι5 6Υ- 
10 ἅΠπΠῸ ροβὲ πάη {τῖθι5 
Δ Πὶ5 Ῥοβὺ ἀϊοὶ οοπδίαι. Οἱ, 
Ζυιηρί. αν, [ατ, ἃ. 4716. 6 αὐἰ- 
10 ΟΠΊΪ550 ἷα, δά. ΤΥ 90, 8. οἱ 
9 8} -Ξ- ἐπὶ ὁρᾳπκης. Μα! 5 
ΠΡ ἢ ἐς τὰ ἐπὶ Θρῴκης; ιἰ89, 
1: 5 νά. “αἄη. 56, Ἐπί οὐτὰ 
ΒΘηἶῦ, δυςοη οἰδὶ 'ἀρυᾶ γουθ)ἃ 

Κορένϑιοι 
Ποτιδαιά- 

ταις πέμπου- 
σιν ἐπικού- 
ρους ἄρχον- 
τος ἀριστέως. 



οἵ ̓ 4ϑηναῖοι 
καὶ αὐτοὶ 

βοήϑειανλα- 
βόντες Καλ- 
λίου στρατη- 
γοῦντος ἐκ 

“Μακεδονίας 
πρὸς Ποτί- 

δαιαν πορεύ- πέιπτον αὐτὸν στρατηγόν" 

ονται. 

190 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟῪ ΞΥΓΓΤΡΑΦῊΣ Δ, ξα΄. 

61. Ἦλϑε δὲ καὶ τοῖς ᾿4ϑηναίοις εὐθὺς ἡ ἀγ- 
γελία τῶν πόλεων, ὅτι ἀφεστᾶσιν. καὶ πέμπουσιν, 
ὡς ἤσϑοντο καὶ τοὺς μετὰ ᾿Δφριστέως ἐπιπαρόντας; 

δισχιλίους ἑαυτῶν ὁπλίτας καὶ τεσσαράκοντα ναῦς 
πρὸς τὰ ἀφεστῶτα, καὶ Καλλίαν τὸν Καλλιάδου 

οἱ ἀφικόμενοι ἐς Μα- 
κεδονίαν πρῶτον καταλαμβάνουσι τοὺς προτέρους 
χιλίους Θέρμην ἄρτι ἡρηκότας καὶ Πύδναν πολι- 
ορκοῦντας. προσκαϑεζόμενοι δὲ καὶ αὐτοὶ τὴν 1Πύ- 
ὅὄναν ἐπολιόρκησαν μέν. ἔπειτα δὲ ξύμβασιν ποιη- 
σάμενοι καὶ ξυμμαχίαν ἀναγκαίαν πρὸς τὸν Περ- 
δίκκαν, ὡς αὐτοὺς κατήπειγεν ἡ Ποτίδαια καὶ ὃ 
᾿Δριστεὺς παρεληλυϑώς, ἀπανίστανται ἐκ τῆς Μα- 

αα Τομηοβή!, Μιὰ. ρ, δὅ8 ὃ. 119 ἴΐὰ ἀείομαϊ,, αὐ ρτὸ ἢ ἦ 5ούπιομο 
ΠΘΟ] θη 5. οοπίγϑοίο Ροβίτιιπι νοὶ τ, Ἡ δβδυϊαϊε ΟΙα55., ἀαύτντο νά 6- 
ἐὰν Κύθθροῦο. ΟΥ, 11 22. 

Δρ. 61. ὃ. 3. πρῶτον ο"η. 
οαπὶ ἀφικόμενοι ἐς ΓΙ. τϑοίθ ἱπηοὶ 
Θὰ γΘΡΌΪ8. ὃ. ὃ οχίν. οὐ 8. 4. 

ἴῃ αι. βϑοϊιβιῦ. Οἷαββ., βορὰ 
ἴα θὲ Κυπθρς ΘΟΠΙΡΑΥ τη οϑί 

δα ηαϊ ρΙθνασιαπο (αἰ 62, 4, 68, 1, Κυμρρ, --- Καλλέαν τὸν Καλ- 
110, 8, ΔΙ1ὈῚ π΄) ΡΟ, 586 ᾿551Π16 λιάδου. Οἵ. Βαίιι. αα ΡΙαι. 
ἴπ νν. ἐπ οἴκου) ἴῃ... νδν- ΑἸς. Το, 81, -- πέμπτον αὖ- 
5115. να]οί, ἰᾷπηοη οὐ πὶ ἀθ. δά- 
νδπία. ἴῃ Ἰοοιπὶ ἀϊοὶ Ῥγδθίου ἀὰ- 
απ ΘΧ θα θ] πὶ ὙΠΠ 79. 8 ἀοοοὶ 
ὀθΥετι5 ᾿θ14. 8. 4, Οὗ, Κυπθρ, αν, 
8. 68, 40 8Δαη. 8. 

ὍδΔρ. 6]. ὃ. 1. ἡ ἀγγελία 
τῶν πόλεων ὅτι ἀφεστᾶ- 
σιν. Ὅς σϑηϊί. νἱὰ. Μίδιῃ. αν, 8. 
842, 1, οἵ, ὙΠΙ| 16; ἀ6 ἰοία 6οοη- 
[ουπδιἰοπὸ ν ον ΜΑυἢ, Εν, 
8. 296. Βιιίί. 8. 151,16, Κυιοο, 
8. 61, 6 ΔᾺη, 4. σ΄ Ὁ7, ῷ, 188, 
ῷ, Ῥάυ]ο Ροβι ἐπιπαρεῖναι ὁδὶ 
γδοίθσθα δάνθρθηϊβϑο. ϑ'οᾶ 

ἐπιπαριόντας ἸδρῚ ἴα ει {Π|ν. 
ΘΥΠΊΡ. οὐἿέ ΠῚ ῥ.1 544.» αιιοὰ 56} - 
16η1186 ν᾽ ἀϑίιν σοην θη] θη π5, ΟἿ, 
8, 8 παρεληλυϑῶώς. Βεορρὶν ἱρὶ- 
(ιν ΟἹΑ558, Νυϊσαῦιπι ἰδ Π]6η ἃ 
ΟληΡ. ἀοἴθηβΠι 6556. δαποίδι αάη, ᾿. 121, 

τόν. Οἷ «ἄπ, 46, 2, 

8,2. τοὺς προτέρους χι- 
λέους. Νιᾶ. δ7, 6. -- ὍΞΌΞ 
μην] »σημείωσαι, ὅτι ἡ νῦν 
Θεσσαλονίκη πόλις πάλαι Θέρ- 
μη ἐκαλεῖτο. ἔστι δὲ καὶ αὕτη 
καὶ Πύδνα καὶ Βέροια πόλεις 
“ΜἩακεδονικαί.“ ὅ6Π0]. θὲ Ῥγ- 
ἀπδο δία οἵ. Βόθοκῃ, Ιπβον. Π 
Ρ. 49 εὐ Τιρᾶακ. ἀνᾶθο, βαρί. ΠῚ 
Ρ- 429. 

8. 8. ἀπανίστανται ἐκ 
τῆς Μακεδονίας, οδδίτἃ 
ονοηί «ὦ Μαοράοηϊδ πη γ6- 
Π1π 4 π 6 η ἀἃ πὶ, ἰὰ Πᾶθο. δοοὶρὶ- 
οηα. ϑιηΐ, 4ππὴ} 05 Βοιοθὰ, 
πὰ δ. 4 ποηγὶπαίι", Μασοαοηΐπο 
[15 πο ν᾽ ἀθϑίαν οχὶπηΐ ΡΌ556, 
ΟἿ ΜΈ]. Μαορᾶ, ρ. 51, 5ϑα δεῖδπι 

᾿), ρα. 
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4 ΕνμαΣ 

ΤᾺ ΠΟΤΙΔΑΙΑΤΊΚΑ. 

Ἔ ἐπὶ Στρέψαν “, 

᾿ 3 φ , 
καὶ ἀφιχόμενοι ἐς Βέροιαν, 

μΜ » »- ’ 

χαὶ πειράσαντες πρῶτον τοῦ χωρίου 

(61. 121 

9 τ 
κακεῖϑεν 

καὶ οὐχ ο νι ἐπορεύοντο χατὰ γῆν πρὸς τὴν 1ο- 

τίδαιαν τρισχιλίοις μὲν ὁπλίταις ἑαυτῶν, χωρὶς δὲ 

τῶν ξυμμάχων πολλοῖς, ἱππεῦσι δὲ ἑξακοσίοις ἤα- 
χκεδόνων τοῖς μετὰ Φιλίππου καὶ Παυσανίου" 
δὲ νῆες παρέπλεον. ἑβδομήκοντα. 

ἅμα 
κατ᾽ ὀλίγον δὲ 

προϊόντες τριταῖοι ἀφίκοντο ἐς 1 ίγωνον καὶ ἐστοα- 

τοπεδεύσαντο, 

8. 4. Βέροιαν. Εν ταῖς 
ὑπωρείαις κεῖται τοῦ Βερ- 
μίου ὄρους. ϑιταῦ, ὙΠ Ρ. 880. 
τα δάππς δ ουα 5. (νανουῖα, 

Οἵ. ἀθ οἃ Μδηῃποῦῖ. ἄβορυ. ΠΡ. 
611 οὐ Τ,θα]ς, 1. ἃ, Ρ. 290544. Ηδες 
ἀαιΐθηη πγ 05. ἀπ| 40 Ῥοτάϊοοδβ5 
ἴᾷ πῃ {ππηῸ ἄθηιο ἀοἴθοϊββοί (Ἰὰ απο 
εὐϑυὺς ἴαοίιπη 6556 62, 2 ἸΘρῚΠη1|5). 
ἃ πί 518 ΒΡ ΟΠτΘ ΑὙΠ ΘΗ ᾿ΘηΒΊ 15 ῬοΥ- 
ἰᾷ8 Οἰδιιβῖίββθ οχβυπηαηα οβί. 
Οἵ. νιβοῆον. Μυ5. Ηδοίνοι. Ρ. 19. 
Τιᾷ οογίθ Πᾶθο 1π 6} Πσοάᾶ.. 5] ἴῃ 
Ῥυοχὶμἶβ να] ρα τουπθίτν, εἰ Β6- 
γοθὰ δϑῦ δἃ 005, 48 ΠῈ αἰχίμηιδ, 
Β6α ργυδοίθγαταμι αἰοα ἄπαν. ἐκ 
τῆς ακεδ. παλο αὐ θη οχίνα 
ΜΙδορα οηΐϊδιη οΟΙ οὐ ἀπ 6558 
ῬΓΟΡΑΌΙ6. νομί, οι αποάς ἐὰν 
ΘΟ Δ ἢ. τὺ 6 ΠῚ Πα ΠΟΥ ἢ ΘΆΤΗ, 
Ρειθυῖπῦ δα ὁχ να]ο, ρΟΥ] 60 θὰ 
5 πα πθΥ ] Ὁ, ΤΉ] Πτι5. 1 06}}} ΟἿ ΤᾺ}, 605 
κατ΄ ὀλίγον (ρ οἀ εὐδπι] 1) 
προϊόντας ἴπ4 6. ΟἸρ ΟΠ ατη ροῦν ο- 
πἶγ6 ρούϊ556 ον εἴ αἴθ πορδί 
ὕτοῦ: ἩΙΒῸ ΤΡ 90 Ξα: (ἱπίονρυ. 
ΠΙ Ρ. 368). «πὶ ἴση οἰ π (τὰ Π 48 ΠῚ 
ΟΥ̓ Θ ΠῚ Πτἶ 15. ΠΟΠΊΪΠ5. ΔΙΊΟ αὶ 1 - 
ἴον ΤΠουτηάτη οὐ ΟἸσΟμ τη 5᾽ (8 ΠῚ 
να] ᾿πιο! }Πρὶ. Νουηθῖ ΘΟΥΓ ΠΡ ίτι 
6558 5Π5ρ᾽οαύαν (55. Πρ ΟΡ Ὀ]- 
Πὰ σΟη]οἴθη5. Απάδοϊονα δὐϊα τὴ 
οὐ οὐ ηὶ ΡΥ ΟΡ Α 1 Πα 16 οαγΘη ἃ 518 - 
οι. (ἰδρ αν ἴῃ Νον. ἀπη8]. ΡΠ]- 
0]. νο]. ΧΧΧΊΙΧΙΧ ἴαβο. 1. --- 
ἐπὶ Στρέψαν. ΜΝυϊοο ἐπι- 
στρέψαντες. ἡπος Ἰπ οΡΡ Θἰδηταν 
ΟΠ νουδὶ (τονοῖθὶ δὲ π|ᾶγθ, 
«πππηὶ Βουοθα Αἰ 4 πϑη 1 ἃ Ἰπιονε 
ἀϊβίθι): βοά ρυδϑίθυ απ αποᾶ 
"οο ψϑυθιπὶ 4}1}}}} ἀρια ΤΉιιο. 5]ο 

ΠΟ ἰθοὶαν {γη 51 {ἰνὰ πὶ ἰὴ [ιπ- 
θθη5 1ΠΠ 90. ΨΥ 10, Πδθρθιηῖβ. ἴῃ 
Ῥγυοχίηιο καΐ, απὸ οὈϑοιναίτν Ρ᾽Ὸ- 
ΘΥΘΒΒΪΟ ΠΔΥΡΔΙΙΟΠΪΒ., δ᾽ θχρ ϊοαβ 
Ὧ6 ἰθηΐίαίο «πἰάθὴ ὈΥΪῈ5 
ορρίἊο. (1 ΤΠ ουβ οι. οι, ρμὶ- 
10]. Μοι, ΠῚ8.) .» Ἐπὶ Στρέψαν 
68: ὀρυθοῖα δ θηδίϊο ΡΠ τν Θ᾽ 511} 
ἀρὰ ΟΡ. Νον. Ιμβοῖ. Ρ. 882. 
Στρέψα (αρυα Δ 6βοι. ἀ6 ἴ. 166. 
2: ᾿ἀνϑιεμοῦντα καὶ Θέρμην 
καὶ Στρέψαν. οἱ ϑίορ!ι.. ΒγΖ. 
οὐ ἴῃ ταὶ. Αὐἰο. ἱπά. ἀρυᾶ 
Βόοθοκι. Οδοοη. εἶν, ΑἸπθη. 1 ΧΠ1 
20 Ῥ. 479) 6ϑὶ τπὐῦ5 Μυραομῖδθ. “ 
ΟΙ,455. -- πειράσαντες τοῦ 
χωρέου. 1)6 σοηϊ,. οἵ, Μοον. εὐ 
ΤΠοῖη. Μαρ, ἴα ἢ. ν, 0115 πι6- 
ΑἸ ΠΠ 81, 2. ἴιὰ ροβὶυὶ ἴδοις τηθη- 
ἰοηθὴ Βαίίπι. αν, 8. 182, 10 ἐ, 
5οαν οἷς: ὙΠ ΒΠΒῚς 
δα Ηοπι. 1]. δ ν, 66, εὐ δάη. 
Π 93. -- χωρὶς δέ] ρ᾽δε- 
ἰογθᾶ νϑῦο, υἱ Ι, 18. .91. - 
Παυσανίου] οὗτος ὁ Παυ- 
σανίας κατὰ μέν τινας υἱὸς τοῦ 
Δέρδου. κατὰ δὲ ἄλλους ἀδελ- 
φός.“ ὅ680]. 
ὃ. ὅ. τριταῖοι. Οἱ, Μαίῃ. 

αν, δ. 144 ει 446, 9, Βιιίπι. 8. 
ἘΠ 6. - Γίγωνον] »» Γέγωνος 
χωρίον ἐστὶ μεταξὺ Πακεδο- 
νίας καὶ Θρᾷκης͵ (ἰ. 6. τῶν ἐπὶ 
Θ.), οὐ πολὺ ἀπέχον Ποτι- 
δαίας. (ς 5600), Τίγωνος πόλις 
Θράκης προσεχὴς Παλλήνῃ. 
ΒΊΌΡη. ΒγΖ. Ρῦορα Ἀρδποιηὶ ργο- 
τηοπίοτνί πηι οΟἸ]οὐδὶ Τραῖκ, 1.4. ΠῚ 
Ρ-. 452 54. 864 Ῥυορίιβ, 4πᾶΠὶ 
Ὁ πος οὐ ΚΊθρϑῦῖο ἔδοίαπι ἰί, Ρ οἱὶ- 
ἀδοδθ ὁὰπὶ Δι ΠΟΥ ΘΠ 48 ΠῚ 6556 ὈΓῸ- 
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παράταξις 62. Ποτιδαιᾶται δὲ καὶ οἵ μετὰ ᾿ἀριστέως 1Πε- 
ἑκατξερῶν. 

φυγὴ Τοτι- λοποννήσιοι προσδεχόμενοι τοὺς ̓ 4ϑηναίους ἔστρα- 
δαιατῶν, τοπεδεύοντο πρὸς Ὀλύνϑου ἐν τῷ ἰσθμῷ, καὶ 
καΐπερ τοῦ Η͂ 

᾿Δριστέως κέ- ἀγορὰν ἔξω τῆς πόλεως ἐπεποίηντο. στρατηγὸν 5 
ὉπῸΡ, ἥν ρα μὲν τοῦ πεζοῦ παντὸς οἵ ξύμμαχοι ἢ ἤρηντο ᾿Δριστέα, 

τῆς δὲ ἵππου Περδίκκαν" ἀπέστη γὰρ εὐϑὺς πάλιν 
τῶν ᾿᾿ϑηναίων «καὶ ξυνεμάχει τοῖς Ποτιδαιάταις 

Ἰόλαον ἀνθ αὑτοῦ καταστήσας ἄῤχοντα. ἣν δὲ 8 

ἡ γνώμη τοῦ ᾿Δφιστέως τὸ μὲν με ἑαυτοῦ στρα- 
τόπεδον ἔχοντα ἐν τῷ ἰσϑμῷ ἐπιτηρεῖν τοὺς ̓ 4ϑη- 
ναίους, ἣν ἐπίωσιν, Χαλκιδέας δὲ καὶ τοὺς ἔξω 
ἰσϑιωοῦ ξυμμάχους ἫΝ τὴν παρὰ Περδίκκου δια- 

Οαρ. θ2. 8. 1. πρὸς Ὀλύνϑου. ψαρο οἱ Βεϊῖκ, πρὸς Ὀλύν- 
ὅφῳ. (455. αὐ. οὐ αἱ. τη55. πρὸ Ὀλύνθου. 864 πρᾷιο δηΐα ΟἸγη- 
{πὰπὶ πθα 6 ἀρὰα ΟἸγ πέλτην, γϑραπι ἄρτια Ῥοιἀἀθᾶπι, οαδίσα ἃ Ροιϊ- 
ἀαθαῖϊβ οὐ Αὐϊδίθο ροβίία 6ϑ56 οἱ δχ δίθοιὶα νου υὶβ ἐν τῷ ἰσϑμῷ [ 
ΕΧ 115, 488 βϑαιππίαν δ, 8. 4. ὅ ἀρρανοῖ. βου ρβίμητϑ Ἰρίταν πρὸς 
Ὀλύνϑου, ΟἹΥΚπυμτ πὶ ν υβα8, ἴδοϊθ ΟἸγπέμπαπι νοῦβᾶ. ΟΕ, 
ΤΥ 81 δὲ δμι, αν. 8. ὅ90 ἃ, γ. Κύιορ, 8. 68, 817 δᾶη. 1. Πρὸς 
Ὀλύνϑῳ αὐ θη ΠΡ Ου ὑϑβϑίαϊ Ο]α55., 56 δοίθηι ἴῃ ἰβύμιημο Ρο- 
τάαοαθ ἰηβιίν ποίη τϑοίθ ἀρ ΟἸγπίμπὶ αἰοὶ νϑυβαίαηη 6556. ΠΟῸΪΒ 
ΟΠ ῬΘΙΒιιαβιύ, ΟἿ, ΒΔ }} ἴ ὁ6η5. [100], 

Ῥίον 114 δβιϊηηοηΐα δὲ ρυορίθυ δᾶ, 
486. ὁ. 02 παυγδηΐαι, οχ  βεϊηναῦ 
τοῦ. 1. ἀ, Οτοββᾶθαρ Δα πππιθναΐ 
Πενοάοι ὙΠ 128, ἀτὰρ γθοῖο ἃ 

ρου, ΟἷἉ, Βαυίιμι. αν, 8 137 δάη, 
1 οὐ οῦν, δα Τῆπο. Ρ. 109, ααἱ 
ΟΠ ρΡαΡδ 11{92..2..98 1. 315 

ἢ. 8, ἔχοντι ἰάθο ἀἰοίιιπ] οϑί, 
Ταῖς. Οὐδ ἀϊοῖ αν, «αἰὰ ρτὸ τοῦ ᾿ἀριστέως ποῃ πιὶ- 

"θη [οἵ, ὅ8, 23] 56υ101 ροίαῖε ἀρ. 62. 8. 1. ἐν τῷ ἐἰσϑμῷ. ᾿, Ν 
ψἱᾶ. Ρθο, Ν ἴρία πο, αδὴ, ΠΣ τῷ ἀριστεῖ. Οἵ, ὌΡΝΙΣ Οὐ δ: 
ὑῶν ἐπεποίηντο 144 ἃδη. ὅ. Ηριῃ. ΧΎΝ ἸΣΌ 

Νᾳ ΤῊ} 165 ΟΠ Θαῦι5. ΟὈΓ 6 Πα] ἯΣ ἀγβληῖο ὀλοὺν κῆο ΝΕ 
οατιδᾶ Ρ6. το νᾶραγθηίαν, Οἵ, . ΡΝ ΧΑ βοἰρμ νυ, ΠΝ 
π|8᾽ 16 ὙἹ 0. αἱ" ῬΙεδο ἐσ μοῦ. {τς η4 6 ΑΥ Ιοα 1Πὶ 

ἀγορὰ τῶν πωλουμένων νούαίαν 
ΨΠ 89. ὕὉ}5 οδί Ροιϊάαρα, 

8. 2. στρατηγὸν! μέν. δυϊ- 
80 στρατηγὸν μὲν οὖν οοπινὰ ᾿- 
ὈΓΟΒ ΡΓΙαΥ πη 05 οἱ ορίϊπιοβ, Οἵ, 56, 
[ΘΙ], 8, Κυιπορον αὐϊάθιη οὖν 

Ρανοῦϊα νἰχ ὁαιονο ΠῸ5. ΡΌ530 
ὁθηβοῖ; ΟἸὰ55, σπίθηλ θὰ δἀάϊία 
Θησ οἰ 06}, τᾶ 6 ν᾽ ΠῚ} ̓Π ΘΡῸ- 
5110 η}56. Πα θαΐ, ᾿πι5ί0. βρη μιοδη- 
{ἰτι5 ῬυΘπα παν] ἀὐθίναταν, σπορὰ 
ΠΟΡἷ5. ἀρραι5. νἱάθυιν, --- ἀπ έ- 
στη. ΑΟΥ δι ΡΥῸ ρ]ιβαιδηι- 

ΟΠλβδι πη, αἰ ἀὸ ἰδίμηιο (οΥϊητΠῖο 
1108, 119. Κ᾿ 42.- ΟἿ, Ἰοοὶ ἔον- 
Ὠ}1} 5 ἴῃ Βα, ὐν, 8. 1394 δά. 
ἡ, 2. (ὑδίθγιιη 05 500108. 6556 
Βοιιίαθοβ (ὁ. 8δ7. 54.) ροβίᾳιιαμη 
αὐποίανι ΟἸα55.., αὐοπίαπη ΟΠᾺ]- 
οἰἀδηβίιηι. ἀἀθαπθ. ἢ ανίτηὶ οχίνα 
ἰϑιππλη Δ ΠΘη 05. ΠαὈἰ αν ον ηΐ, 
ἔξω ἰσϑμοῦ ροϑι Ὀλύνϑῳ ἀὐδη5. 
Ροποηιάα. οοπίϊοῖι, ϑΒεὰ ἴδ] 5815 
πα} 1 οββθηΐ, ααπιπ ΟἹν ΠΕ τη] 
οΧιΡα ΒΕ 5᾽α Π 6556. ΠΘΠΊΟ 
Ἰσπονανοῖ, [06 ἀνθἠαιοηο 118 οἵ, 
απ, 116; 8, διακοσίαν 
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κοσίαν ἵππον ἐν Ὀλύνϑῳ μένειν, χαὶ ὅτ᾽ ὧν ᾿4ϑη- 
ναῖοι ἐπὶ σφᾶς χωρῶσιν, κατὰ νώτου βοηϑοῦντας 
ἐν μέσῳ ποιεῖν αὐτῶν τοὺς πολεμίους. Καλλίας δ᾽ 

αὖ ὁ τῶν ᾿᾿ϑηναίων στρατηγὸς καὶ οἵ ξυνάρχον- 
τες τοὺς μὲν Μακεδόνας ἱππέας χαὶ “τῶν ξυμμά- 
χῶν ὀλίγους ἐπὶ ΟὈλύνϑου ἀποπέμπουσιν, ὅπως 

εἴργωσι τοὺς ἐχεῖϑεν ἐπιβοηϑεῖν, αὐτοὶ δ᾽ ἀνα- 
στήσαντες τὸ στρατόπεδον ἐχώρουν ἐπὶ τὴν 11ο- 
τίδαιαν. καὶ ἐπειδὴ πρὸς. τῷ ἔμ ἐγένοντο καὶ 
εἶδον τοὺς ἐναντίους παρασκευαξομένους ὡς ἐς 
μάχην, ἀντικαϑίσταντο καὶ αὐτοί: καὶ οὐ πολὺ 
ὕστερον ξυνέμισγον. καὶ αὐτὸ μὲν τὸ τοῦ ΄4ρι- 
στέως κέρας καὶ ὅσσι περὶ ἐκεῖνον ἢσαν Κορινϑίων 
τε καὶ τῶν ἄλλων λογάδες ἔτρεψαν τὸ καϑ' ἑαυτοὺς 
καὶ ἐπεξῆλθον διώκοντες ἐπὶ πολύ: τὸ δὲ ἄλλο 
στρατόπεδον τῶν τὲ Π]οτιδαιατῶν καὶ τῶν Π|ελο- 
ποννησίων ἡσσᾶτο ὑπὸ τῶν ᾿“ϑηναίων καὶ ἐς τὸ 
τεῖχος κατέφυγεν. 

Ν Ξ ν 7,555 ν ΡΘΕ ΤΕΣ μὲ ᾿Δριστεὺς μὲν 1 θ8. ᾿π“παναχωρῶν δὲ ὁ “ριστεὺυς ἀπὸ τῆς διω- ἐδ τίδαιαν 

[-} 

3. αὐτῶν. Ορεμϊ τ55. αὑτῶν, τ ΒεΕκκ. Κυποο, ΟἸ455. Ρ ἢ 8 
ΤΠ τη] ρνδθβίοί, ἀπ᾽ τη νἱἀοίατ, ΟΥ̓ Ὧν Ὁ 17 ΘΕ 50. δ. 80. 

8. ὁ. ἔτρεψαν τὸ καϑ' ἑαυτοὺς. Μιϊ6ο ἐτρέψαντο τὸ κ. ἕ., 
ρθὺ 58 ποῃ͵ ἀδέθυῖβ (να, δα. ταὶ. δ110ρ]}.):; βϑὰ ἴῃ ΠΠθυ}5. 155, δὶ 
ἔτρεψαν τὸ ἃυι ἐτρέψαντο 5 πθ δὐήίοα!ο ἰΘο ταν, 

ἜΥΣΤΞᾺ ΟΥ Μαιμ. ἀν, 8.140 δ. 
1, Βαυίμῃ. 8. 170. -- ἐν Ὀλύν- 
ὅ ῳ. Οπαπίπτη πᾶθο ἀϊδίθι, ἀθ 60 
νὶά. 68, 3 .---σφᾶς, 56 (Ατιβίθαμι) 
οὐ δαιϊπη δχϑγοϊίιηι. Οἵ, Κυαορ, 
αν. 8. ὅ8, 4 «ἀπ. 8. -- ἐν μέ- 
σώ ποιεῖν. Οἱ, Ὑὶρ. ν. 282. 
ΟΒίθρ. ὙΠπ65. ἴῃ ποιῶ ρ. 1297 
(πὶ ἱπίουρυθίαίαν πὶ τη δ ϊοὸ ἴῃ - 
τον πά 6 ̓ν 6) οὐ δά, 109, 

ἴῃ 1οχ, αν, Αἀάϊι., «αἱ τρίς }}1- 
{ὰν ἰΙοσο 1 110 4]. ΟἿ, δά, 60. 8. 
--τοὺς ἐκεῖϑεν. Οὗ, Βαίίη, 
αὐ 8: 151: 8} Κα Πρ ΠΣ. 019 

δάη. 15. ΥΠ 26. ΥΠΙ 107. Π| 84. 
519 βᾶθρο οὗ αὐτόϑεν, υἱ Π 36. 
ΓΝ 199. 52 εἰ 51 πη 1Π18. ᾿ 

ὃ. ὅ. οὐ πολὺ ὕστερον 
ξυν ἐμισγον. Οἵ. ἀ6 παοραρπα 
ΡΙαί. Ομδυπ. 6... 1 οἵ δαπι 1ηἴτα 
08. 8. ἀδ τοι ρονα ΡυῸΘ ἢ} ΠῚ 2 οἱ 

ὃ. 4. τοὺς μὲν Μακεδό- 
νας ἱππέας. δἰο γαγβ5 09, 
οὗ Μακεδόνες ἱππῆς οἱ ὌΠ 
ΔηᾶΡ, ΨΊ ὅ, 260 οὗ Ἕλληνες πελ- 
τασταί. Οἵ. Ηεἰά. ἀὰ ὅδ65. Β. Ὁ. 
ΠΠ40 εὐ αν. δὰ Πιὶν. ΧΧῚ 5.9.,.11. 
Ζυπιρε αν, 8. θ760.--- ἐπὶ Ὀλύν- 
ϑου. Ὄλυνϑον ρτοθαῦ θα θὰν 

Β61 4], Ρυδοῖ, Βορ. Ἀπύ, Ρ. ΟΧΥ 
οα. Πριη. 

8,6. τὸ καϑ'᾽ ἑαυτούς. 
Αἰ οΧ ϑπρθγιουιθιι5. δίπλα! δπαϊ 
κέρας, ἅτ ἀὸ ποιίνο οἵ. δά. Π 
45 1. Τεῖπάς ἐπεξῆλϑον διώ- 
κοντες [ἴπο ἀδριοπηρϑδὶὶ. [μπεὶϊ, 
ψοὺ, Ὠἰδί. 117, 



ἘΡ τύπτει, οἵ 
ἐξ Ὀλύν 

ἘΠ βοηϑοὶ 9 
ΤΣ πστοίφους 
σιν. ἀριϑιμὸ 
τῶν πεσον- 

των. 
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ἕξεως ὡς ὁρᾷ τὸ ἄλλο στράτευμα ἡσσημένον. ἡπό- 
θησὲ μὲν ὁποτέρωσε διακινδυνεύσῃ χωρήσας, ἢ 
ἐπὶ τῆς Ὀλύνϑου ἢ ἢ ἐς τὴν Ποτίδαιαν, ἔδοξε δ᾽ οὐν 

᾿ξυναγαγόντι τοὺς μεϑ ἑαυτοῦ ὡς ἐς ἐλάχιστον χῶΣ 
οίον δρόμῳ βιάσασϑαι ἐς τὴν Ποτίδαιαν" καὶ πα- 
φῆλϑε παρὰ τὴν χηλὴν διὰ τῆς ϑαλάσσης βαλλόμε- 
νός τὲ χαὶ χαλεπῶς, ὀλίγους μέν τινας ἀποβαλών, 

ΟΡ. 08, 8. 1. διακινδυνεύσῃ Βεκ, 6 Ῥαᾳ]. 1ι. Τμδπν. πὶ. 
ψυϊρο διακινδυνεύσει. Β οἰ παἰπητ5 αυϊάθηι οοπἰ ποι ϊν πη, ααἷὰ ἀρ π5 
ΠΟ ἀϊοῖταιν νγΟΠΪη Θ᾽... Β01116, ἀπᾶπι ΟΠ ΐη 6Γ... ν᾽ να 6. 
Β65. ἰϑηιθῃ ΠῸΠ ΟἸΠΠΐ 6Χ ῬᾶυνῖΘ ΟΧΡΙονδία εδί. ΟΥἮὮ ἀθ {]1015. αἰδβίϊη- 
ΒΌΘΠαΙβ. ΟΙΏΠΠ6.. ἴῃ ΒΙΡ]. οὐἶτ. ἃ. 1829 ρ. ὅθ67 εἰ 5181}. δα ΡΙαί. 
ΘΥΡ. Ρ. 216 Ο οἱ Ἐπ ῃγᾶ, ρ. 287 Ό 8. Βαθιη}]. Οαδοβί. 46 
Ἰη04, τᾶθο. Ρ, 209 564. Καί ροϑὲ ἀπορεῖν ἴῃς δππποίαι5. τοὶὰ- 
{ἰν 15. ῬΟΒ1] ΘΧΘΙΊΡΙα ἀρυᾶ Τῆμο, βαηῦ ΠΠ 109 δὲ ὙΠΠ 80 (πᾶ ἃρ- 
Ρᾶγδι ἀἰβουπηθ. οἶτιβ οἱ σοηϊιιηοίϊνι ἴῃ ἢ οβί. αἵ, 8, 199, 10 " οχ- 
Ροβίταμη ΠΟΠ ΒΘΙΏΡΘΙ 56 ναῦῖ), σΟΠ Οἱ νὶ Η ἐπ ΙΝ 18 δο ροβί οὐκ 
ἔχειν ΤΥ 28 60 ἃ]. 
Βαθαη}, 1, ἃ. ρ. 267, 

ΟΥ ΤΙ ὅ2. ἀοίίδοι. 
ἔχ απο δαί. τ οὐαὶ γϑοθρὶν ΟἸα55, 

. ἣν 113. πη 1 πὶ 

αποᾶ ΠΡοΡίςς Ῥυδθίθυ πὶ ΠῸῚ ΓΘ αὶ δὰ 107, 6 ἀοομ! Πηι8. 

δ᾽ οὖν. Τὰ ΠΙΡΥγῖ5. Π155. γοῦν. απο ααἰάθπιὶ σον ΒΟΠΔῊΒ 
ἢϊο ΠΟ αυδάνδέ, τὶ ΒῈ ΘΘΥΤΟΥΪ μέν Πα ἃ ορροηὶ ἀθθθί. Νοβίνα 
Ἰρίτιν οομϊβούαγαιη δ᾽ οὖν τϑοερὶρ Βοκκ, (ΟἿ, Π| ὅ οἱ 84, ὙΠ| 87, 97 
ΒΕ. ἢν 1.9.5 

Οδρ. 608. 8. 1. διακινδυ- 
νεύσῃ χωρήσας. Ροιϊϊπδοεδιϊδηι 
χωρῆσαι 5001} 1} αν ποθ. ψΟΥΠῚ 
ΟΥ̓Ἶ ὃχ τοι οἱ ὙΠ 47 ᾿η66}}1- 
οἷθαν, -- ὡς ἐς ἐλάχιστον 
χωρίον. ἴῃ 4 ἃ Πὶ 8 δ᾽ 15.015 - 
51 Π1 τὶ Γῇ ΒΡ δύϊαη. (0 ὁθη τα 
8616 γηδῖο 6 εὐ ἰτηροίι δὲ οϑ  ου το 
ῬΘΡ ᾿οβίθβ ΡΘΥ Προ θη). ἴπ- 
δεπᾶα ᾶθθ οιηὶ ξυναγαγόντι. 
'Χωρίον ΒΡ. απ ναϊθὶ οὐ ἢ] 
Π 11. 18. Ῥε οοἸοοαίϊοπο νοῦθο- 
τσὴ νὰ, Μϑι!, ἀν. 8. 461 ο. 
Κυαθρ. 8. 49, 10 δάη. 1, ἢ 1,ἃ- 
1η158 ν᾽, Μααν. δα Οἷο, 46 ΕἸη. 
ν 9, 26. -- βιάσασϑαι ἐς 
τὴν ἡτοτύδω λυ: Ροιϊάὰ 86- 
ἈΠ ΘΙ ΡΥ 6. (510}} π 8 6ἢ 
Ροί, ἀπτ ἢ 56 14 6. 6η}. ΟἿ ΝῈ 
69 οχίν. Ὅονν. δὰ Πᾶν, ῃ. 114. 
ΕΥτίΖβοὶι, δα Τιιοὶ, Ρ. 197, ΕἸΤοπαι. 
τα ΑΥτὶ. 128, 4. -- παρῆλϑ᾽ ε. 
Τυδύι5. θη ΐτη δά ϊίι5. στοά 9 οχοὺ- 
οἴται νίοῖο οὐ ἴῃ ὉγθΘπὰ ΘΟΠΊΡ 50 
παιὰ ἀπθῖο ΑἹ ΑἸΠΠθηἸ θηβίθιιβ ΟὉ- 

ΒΟ5505 οὐαί, -- τὴν χηλήν] 
»χηλὴ καλεῖται οἵ ἔμπροσϑεν 
τοῦ πρὸς ϑάλασσαν τείχους 
προβεβλημένοι λέϑοι διὰ τὴν 
τῶν κυμάτων βίαν, μὴ τὸ τεῖ- 
χος βλάπτοιτο.““ ὅεΠοῖ. Οτε- 
Ρ᾽άϊη 6 πὶ ἢἶο ἱπέογρυθίαίαν Ρουί,, 
Αἰχουὶβ οὐαὶ τηοϊθη (Βέοϊη- 
ἀ απ τη Ηϊον. Μπ6}1.)}) Ῥοβιγ ΠΊ Δ ΠΊ 
οἰ 5. ῬΡ θυ ἃ ΤΠ] ΟΘΠΪθῈ15 Γθοθάθυο 
εἴ ἰίὰ ρυοά ποὶ 50] 6 γ 6, αὐ Ἰη!Γοἰ 1 ΠῚ 
Ρονίι5. οοδτοίοι, ἀοοοθί ἄση. ΟἿ, 
ΝῊ ὅ8. ὙΠΙ 90. οὐ ἱπίθρρυ. Χϑῃ. 
Απδᾶρ. ΥἹῈ 1, 17, -- δεὰ τῆς 
ϑαλάσσης. ῬΘΡ τηᾶ 8, αἰδ- 
ἰθητ8. 18 χηλή οὐαὶ ἴῃ τηδυΐ. 
Ῥυδθίθυ σοὶ ὈΡΓΟΡΊΘΥ ἴδ ΓΘ 
ν Οὐ αἶ Ὁ 6556. ἈΡΡΌΒΟΙ., 46 πὶ 5664 11- 
(ὰν ΒΟΉ, ϑϑγηΐ, Ρ. 284, οἰδὶ 
πᾶπο ποίϊομ ἢ) Ῥγδθροβίεοπὶ διά 
ρυα Ῥορίαβ ἰδπίατηῃ οἱ ΗΠ θυ οὐτι πὴ 
ἃ ΤΘΟΘῊ ΓΙ ΒΒΙΠ1Ὸ5. ΒΟΥ Ρίον 65. 810- 
ἸθοίδΠΊ 6588 Π0ἢ ποϑδί, --- βα1- 
λόμενός τὲ καὶ χαλεπῶς. 
Οἵ, Κυαθρ, τ, 8. 59, 2 δἄη. 8. 
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ο τοὺς δὲ πλείους σώσας. οἱ δ᾽ ἀπὸ τῆς Ὀλύνϑου 
τοῖς ΠΙΟοτιδαιάταις βοηϑοί, (ἀπεῖχε δὲ ἑξήκοντα 
μάλιστα σταδίους καὶ ἔστι καταφανές,) ὡς ἡ μάχη 
ἐγίγνετο, καὶ τὰ σημεῖα ἤρϑη, βραχὺ (ἕν τι προῆλ- 
ϑον ὡς βοηϑήσοντες, καὶ οἵ Μακεδόνες ἱππῆς ἀν- 

τιπαρετάξαντο ὡς κωλύσοντες" ἐπειδὴ δὲ διὰ τά- 
χους ἡ νίκη τῶν ᾿᾿ϑηναίων ἐγίγνετο, καὶ τὰ σημεῖα 
κατεσπάσϑη, πάλιν ἐπανεχώρουν ἐς τὸ τεῖχος, καὶ 
οἵ Μακεδόνες παρὰ τοὺς ᾿Ιϑηναίους ἱππῆς δ᾽ 

8 οὐδετέροις παθεγενοντῦ. μετὰ δὲ τὴν μάχην τρο- 
παῖον ἕστησαν οἱ ᾿“ϑηναῖοι καὶ τοὺς νεχροὺς ὑπο- 
σπόνδους ἀπέδοσαν τοῖς ΠΙοτιδαιάταις. ἀπέϑανον 

δὲ Ποτιδαιατὼν μὲν καὶ τῶν ξυμμάχων ὀλίγῳ ἐλάσ- 
σους τριακοσίων, ᾿ϑηναίων δὲ αὐτῶν πεντήκοντα 
καὶ ἑχατὸν καὶ Καλλίας ὁ στρατηγός. 

1 64. Τὸ ὁ᾽ ἐκ τοῦ ἰσϑμοῦ τεῖχος εὐθὺς οἵ 4ϑη- 1 Ποτίδαια 
ἀφικομένου 

ΣΝ ἀπεῖχε. (55. Αὐσ. Ῥᾳ]. (1. οη. 10. δι: Η- Πρ. 
Ταρα, Ὑαϊοο ἀπέχει. ΠΗρδυβδοιὶ ΠῚ 588 {Ππϑίσαν Κυποο, ἀν, 
8. 88, 2. αἂπ. 4, πύτ ἰάπιθι «Ξοαπδίιν ἐστί, οὖ ἈΙΓΘΥΪτ5 ἜΧΘΗΙΡΙΪ 
Τμιον ἀϊΔοἱ ΝΠἼΠΙ 98 ρᾶγαμι ὁθνία 5} δχρίαπδίϊο, (θυ τα ΠῚ 86, 8. ὁ" 
[Ἰβατη. Παχίοπθπὶ τ οἰ απάτιμη., νυ!ρηίατη. Οἰΐπὶ ἰπιδοίατη. Δ 14 ἢ] Ὠγ115, 
αὐ Β6ΚΚ. 

ἃ. 2. ἑξήκοντα μάλιστα 
σταδίους. ΤΙ ΧΧ ποιηΐϊηδι δέν, 
Ι. ΝΠ ἔϊαρηι. 28 δ αἷίο. --- ἔστι 
καταφανές. ,,ΕΓ.5 ᾿ἰδ50 οἷῃ 
6 ᾽ 516 ἢ ἉΠ1 0] 6 ὺ Βδαα, εὐ 

ΒΡ Θοίο5 ρΡδοίο, ἢ, 6. Ρᾷοίο 
ἀθ 115 ἐΟἸΠ] παῖδ το. ΒΑΤ, 
ΟἿ, Μϑί. αν. ἃ. 440. 9. Κτιρο, 
8. 67, ὅ δάη. 4 εἰ 46 τὸ δᾶη. ο. 

54. --ἀπέϑανον δέ οεἰ. Νοία 

χρημνῶδες ὙΠ 84.“ 

λ ΨΟΣΝ ὰΨο Ἂν». 

ἔσοπτόν ἐστι Πεγοά, 1, 188, Πς 
ΘΙ ον πηλῶδες ΨΙ 10] εἰ 

ΚΑΠΕᾺΘ. 
ΒΙρμΙ Πσαης ἰσὶταν νοῦθα ΟἹΥΚ ΠΕ Πὶ 
Ῥοιἀθαπι οὐ γ65 101] σιθβϑίαβ ν᾽ 585 
6886, 4πδτὴ ποίϊοηθιη ἢἰο γθα αἰ} 
6Χ ἴ15., 486 θαι, ἀρ ρανεῖ. 
Οἵ. ἐπιφανές ἀε Ῥδοεϊθα αἰοίππι 
ὙΙΙ 19 δε Ἰοῦδυ8 ἰδῇ ΡΓΟΒρΡΘ6- 
οὗδ η5 ἃρπα Τὰς. ΗΪδί. ἠϊ 60 αϑὶ 
νἱα. Κι6551), - τὰ σημεῖα ἤ9- 
ϑη. (Οἵ, ἀμ. 49, 1. -- διὰ τα- 
χους, δὶς 586 06 ΤΊμπιο, ΡρνῸ κατὰ 
τάχος, ἐν τάχει. Οἵ. Βει. Πμ6χ. οὐ 
Κυπορ,, πηι τον διὰ ταχέων. 
γιὰ, ἡ δάη. ἰ 80. Ὁ-- παρεγ ἕ- 
γοντο] ,.ὲἐν τῇ μάχῃ.“ ὅ61|0!. 

ἃ. 3. ὑποσπόνδους. ,.0,5. 

᾿μβονῖρίϊο ἴῃ ΑἸΠΘηΐθη565. απ ἰὴ 
Ἰιδο ραρηᾶ ρουϊουαηΐ. νΊὰ. ΒΟΘΟΚΙΙ, 
Ιη50Ρ. ΤΡ. 800 544. Ποβιίϊιμι 
πλείους τῶν τριακοσίων ὁδο- 
505 6556 5000 θιοα. ΧΗ 84. πὖὶ 
μείους ἰοΘσοπάιιπη 6556. ὁομϊϊο᾿ 
ΒΙοομί, [Ιάἄθηὶ (Οὐ ΠἸᾶη. ἀπιοθηὶ 
ρα ΡΙαΐ. ΝΊο, ο.. 6 τπᾶ]8 (4}ΠΠ|ώ- 
ἄδπι νοραυὶ, αποα ραν 15 (οἴ. ὁ. 61) 
οὐ ΠΠῚ οἷαθ πουηθῃ που, δα ποἰδί, 

ὅαρ. 64. 8.1. τὸ δ᾽ ἐκ τοῦ 
ἰσϑμοῦ τεῖχος, πιαναπηι, 
4αὶ ἰἰβυππιιη ϑρθοιαθὰϊ, 
ἩΡΓΟΡΥ, ἃ ρᾶγίθ, ἃ τϑρίοῃθ 
βίῃ ῖ.“ ΒΑΓ]... αὶ πιαίαίαπ 
Βρθοίδη τι ἰοοπη ναϊῦ οΟοἸ ΑΙ], 
ΟΥ, Μαι. αν, 8. ὅ714 ρ. 1332, 



δευτέρου 
στρατεύμα- 

τος ᾿ϑηναί. 
ὧν πανταχό- 
ἄγεν πολιορ- 

κεῖται. 
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γοῖοι ἀποτειχίσαντες ἐφρούρουν. 

Παλλήνην ἀτείχιστον ἡν᾽" 

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟῪ ΞΎΓΤΡΑΦΗΣ Α, ἐδ΄. 

τὸ δ᾽ ἐς τὴν 
οὐ γὰρ ἱκανοὶ ἐνόμιζον 

εἶναι ἔν τὲ τῷ ἰσϑμῷ φρουρεῖν, καὶ ἐς τὴν Παλλή- 
νην διαβάντες τειχίξειν, δεδιότες, μὴ σφίσιν οἵ 
1Ποτιδαιᾶται καὶ οἵ ξύμμαχοι γιγνομένοις δίχα 
ἐπίϑωνται. χαὶ πυνϑανόμενοι οἵ ἐν τῇ πόλει 4ϑη- 
γναῖοι τὴν Παλλήνην ἀτείχιστον οὖσαν χρόνῳ ὕστε- 

θον πέμπουσιν ἑξαχοσίους καὶ χιλίους ὁπλίτας ἕαυ- 
τῶν καὶ Φορμίωνα τὸν ᾿“σωπίου στρατηγόν" ὃς 
ἀφικόμενος ἐς τὴν Παλλήνην καὶ ἐξ ̓᾿φύτιος ὁρ- 

μώμενος προσήγαγε τῇ Ποτιδαίᾳ τὸν στρατὸν χατὰ 

βοαχὺ προϊὼν καὶ κείρων ἅμα τὴν γῆν" 

ὅδρ. θ4. 8.1, ἐπίϑωνται. 

Κνιθο. 8. 68, 17 «ἀπ. 8. οἱ ἰηΐγα 
8. 2 οχίν, Τ᾽ εῖχος ΟἸΆΒ56: τ|Π0]8 
πο] 5; πᾶ. ΠΟΙ Δ ΠῚ ῬΌ556 
6556. ὉΥΡ15. ΠΠΠΡΙ1ΠΊ., ΘΙ] δτι{6 1. 
4πὸ. π|}}8. οἰνουν ]]αία δἰ, ἰη- 
τϑιταΐθ, Ὁ] ΡΥ γι ΘΟΠΊΠΊΘΙΠΟ- 
γοίαν, τὸ ἐκ τοῦ ἰσϑμοῦ τεῖχος 
πομλϊ αν], ΝΟ]Ἶ5. νΘΓῸ τ}}}}5. Πηπ- 
γ15. Θ᾽ Πα τπιιατι6 νἀ ϑίπιν, τε 
δάη, ΡΙΟΧ. οἱ ΨΘΡ "»α 8610]. 
πρὸς Ὄλυνϑον ὁρῶν τεῖχος πε- 
ριοικοδομήσαντες. ΟὐαΠ τ18 ΠῚ 
ααπίθπι ᾿00. ΘΠ ΠΟΙ ΠῚ οἱ, αποᾶ 
βϑαυῖίαν., ΘΟΠ ΓΑ ΠῚ δέ, δηῸ 
γΘη. 5Βο]ρίου πἶο ποπά πη γ65ρ6- 
χὶς, 566 Δ η τη] 5. ΡΟ ΟΥ̓ 6 ἢ Ρ᾽Ὸ- 
Πα. Ποῖ. [{ὰ [ἀούπτη θβί, πὶ 
δὲ νι ΘῈ Οὐχ δεῖν, ποῦ ψαὴ...-- 

. δέ. ΘΙ ΠΠ ο}} 144, 2. Π 
98, ἐδ βΡὲ ἀποτειχίσαντες. 
Ποο ναϊοὶ τὰν οχβίνα οί Ὁ 
ἀρνὶ Βαϊ πη ρ 6 }6, ἰάδοασιθ οἷν- 
σαν Δ }}1 16, τ περιτειχέξειν. 
ΟΥ5.2: 0. 6ὅ. Ὑ1:.1:.4. ΟἼΔΙΣ -Ξ 
ἐφρούρουν, ἴῃ ρνδοβίαϊο 
οΥαπύ ἢ 1 11 6 ἢ 05. ΘΟὨ ἃ 
Ἰνο δ 1 θυθουβ, ν 6] πη ηἶπ0 ΡΥ 8 - 
Βιάϊο οὐδιοαϊοθαηί, ἜΡΕ 
ἀφθδαηι, Οἱ, ΠῚ 17. - τὸ δ᾽ 
τὴν Παλλήνην, Βα αυ αι ΠΣ 
χος. ΟἿ, 8. 8 οἱ ο. 80. -- ἀτεί- 
χιστον ἰηΒΟΙ ΘΠ ἰΟυΘ.ὴ ᾿ῖο νἱη] 
Ἰναοὶ οὐκ ἀποτείχιστον. 
γιγνομένοις δέχα. ΟἿ, ΜΑμΠ, 

ὡς δ᾽ οὐ- 

Βεκκ, ἐπιϑῶνται. ΟἿ, 54, ο. 81, 

αν. 8. 809 ο. Κυιορ, 8. 02, 2 δάῃ, 
4. τη 1 1599. “100. ΕΠ 91: 
Αα γϑὴ «πος δἰἰηοί, Ροιϊάαρα 1ο- 
{πη 5. 11 ἰἰὰ ἃ ΠΥ δι1 ὨᾺ 6 
Θσοιρδίἢ] 6586. τὲ ΟΠ] 6 ΠῚ Δ4]- 
{πὴ} ὈΡΘΉ 5.Π8 6 ἴθ γὰ π θΡο! αἀθροί, 
οἰ, Πεοιοᾶ. ὙΠΠ1|.199 αὐπιοποί Αὐη. 
ΟΥ̓ 0:9. 

8,2. ἑξακοσίους καὶ χι- 
λίους. χιλίους βοῦν, 4 Βὶρ. 
8. 29, -- Φορμίωνα. 106 ἰοὺ 
ἰδ ἄπο Ῥτκεῖεξον 1η4. πΟΉ]. 
ν᾽. ὅ'6Π01. ΑὙἸβίορ!, Ῥαο. ν. 847, 
Αβορῖίτι8 οἷτιβ δὲ ραᾷΐθν οἱ ἢ]Ππ|8 ἀρ- 
ῬοΙ]]αίαν. ΟἿ ΠΙ 1. -- ἐξ ̓ Ἀφύ- 
τιος]} μία πόλις τῶν ἐν ΠΙαλ- 
λήνῃ ὴ ἼἌφυτις. (Δὰ Ἰἰτὰ5. ἴῃ 
ΟΥ̓ΘὨ ΘΠ ΥΘΡΡΘΩΒ.. ὩΒῚ ππιηο νἱοιι5 
Αἰηγίο, φοἸ]οοαίαν ἃ Ἰμεακ, ταθο, 
βθρί. ΠῚ Ρ. 160.) ᾿Ιωνικῶς δὲ 
εἶπεν ᾿ἀφύτιος [υὖ ονοί, ὙΠ 
123]. ἔδει γὰρ διὰ τοῦ δ.“ 
Β6Π0]. Τα]α βὰπὶ Γοάξιος ἵν᾿ 
101, Κνίδιος ΝΥ ὅ1. Ιῃὰ ἀαίϊνο 
᾿ἀφύτει αἰχὶι Χοι, δ]. ΚΝ 8, 19. 
σ" Βυΐϊη: δι. ὃ. δ0. δαη 0. 
Κυιος, 8. 18 δἄῃ. 4 οἱ "05 ἃο 
Κα. «ὦ Χοη. Απᾶ}. ὙΠ 8, 12, 

ὁρμώμενος, Ρτοίϊοὶ- 
506} 8, ἵν 6. ἈΡΠγ τ βθάθηιν "6 }}} 
(ὁρμητήριον) ἴδοϊθηβ. Οἱ, 1Π| 81, 
ΙΝ δῶ. ν 6. -- κεέρων. ΑἸδὶ 
τέμνων, δηῶν. Οἱ, ΒΙοοιη, -- 
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δεὶς ἐπεξήει ἐς μάχην, ἀπετείχισε τὸ ἐκ τῆς Παλ- 
καὶ οὕτως ἤδη κατὰ κράτος ὴ 110- 

τίδαια ἀμφοτέρωϑεν ἐπολιορχεῖτο, καὶ ἐκ ϑαλάσσης 

ναυσὶν ἅμα ἐφορμούσαις. 

θῦ. ᾿Δριστεὺς δὲ ἀποτειχισϑείσης αὐτῆς, καὶ 
ἐλπίδα οὐδεμίαν ἔχὼν σωτηρίας, ἢν μή τι ἀπὸ 
Πελοποννήσου ἢ ἄλλο παρὰ λόγον γίγνηται, 

Ν 

υν- 

ἐβούλευε μὲν πλὴν πενταχοσίων ἄνεμον τηρήσασι 
τοῖς ἄλλοις ἐχπλεῦσαι. ὅπως ἐπὶ πλέον ὸ σῖτος 

ἀντίσχῃ. καὶ αὐτὸς ἤϑελε τῶν μενόντων εἶναι" 

ὡς δ᾽ οὐκ ἔπειϑεν. βουλόμενος τὰ ἐπὶ τούτοις πα- 

ασκευάζξειν. χαὶ ὅπως τὰ ἔξωϑεν ἕξει ὦ ἄριστα, θ , φ 

ἔχπλουν ποιεῖται λαϑὼν τὴν φ 
καὶ παραμένων ἐν Χαλκιδεῦσι τά τὲ ἄλλα ναίων. 

φυλακὴν τῶν 4ϑη- 

, , ’ Ἃ - ΄ 

ξυνεπολέμει, καὶ Σερμυλίων λοχησας πρὸς τῇ πὸ- 

αΡ: 6. 5. 1. 
σομ να σοπβιθίπαϊη θη. ΤΊ ον 1415, 

παρὰ λύγον. γαϊσο οὐ Β κι. παράλογον 
Εἴ, Κύιοον δα Ὀίοη. Ῥ- 207: 

ἀντίσχῃ. ΡῬαϊ. (ἴῃ 4110. ἰἈΠ16 1} ΘΟ τη} ΔΙΟΡΒί, ἀντιτ αὶ ΟἸΠ] 
ἄπο}. ἀοοθμ!,)} οἱ Τιδαν, αντισχῇ, ἀπο τϑοθρὶι Βκκ 
ναϊσαια γΘΟΘάθΡο, οὔ πηδὶ (46 απὸ νἱ, ἀάῃ, 
4 ᾿ἀντίσχειν ΟΥ̓ΘΊ 61] γδροίαβ: 

γιά, Εἰγηι. 
8. 38. 

Βεκκ. 

πρύσχω 501} Πητι5. 
αὐδθι}, ον, Αρδοθηί, 

8. 3. Σιερμυλίων. 

ΜΕ 605... Σὲ 
σε 191: 

ΟΧ ΟΡ ΪΠΪ5. Π155. 
ΥΙ 8 ριὸ Σελινοῦντα ἴῃ οριϊμηῖβ {0115 Ἕλιν. 

ϑεὰ ΠΟ] ἃ 
11) ἂν ἀντέχειν, ΠΟ 

ἴα παράσχω, κατάσχω, 
ἈΑγοδά, μ. 114, 10. 

81} 

Ἕρμυλ. Ῥ᾽πΗΠτοὺ 
Ὧιιο5, οἰβὶ σ᾽ (ἃ- 

Ἰπιηι πΟτηΪπ απὶ ΤΠ} }]6 6556 οοπδίαιί (να, 120}. ῬαιΠο0]. οἰθηῃ, 1 190 Ρ' 

ἐφορμούσαις. ἘΥδαι6 5. γοὺ- 
απ δ ἰἴ5.,. αἱ πᾶνίθιι5. ᾿οϑίθβ 
Βρθουϊαπέμν νοὶ] οὈβ ἀθηΐ, οὐ 48 5 
αν ἰθιι5 ᾿ρβῖ5. Οἵ. 1110. 142. ἃ], 

ὕαρ. θὅ. 8. 1. ἄπο τει- 
χισϑείσης αὐτῆς καὶ ... 
ἔχων. (ἀδηλεἶν! ΑΡ 5 αὶ 5᾽ μον 
ΔΙΙα οἰ 65. οὶ ῬΑΥ ΟΡ 115. ἴῃ πο- 
τηϊπαίνο ΘΟ] οοδι5. ρανίϊοα!α καί 
ἀπ ἀπαθι5 τὲ καί ἱππραηίαν, ΟἹ. 
ὉΠΟΥ͂. ΤΥ 28..29. 100: :1594. Ὁ 
110. ΥἹ 98 αἰατ6 ἃἰϊὰ οἱ ΤῆποΥ- 
αἰαῖ. οὐ ΔΤ ουτιπ ΘΧ μα ἴῃ 6, 
γδὶ, ἃ ΠῚ 84 δὐἀβουιρία, οδὐϊδπη 
Βυίίην, (ἀντ, 8. 144 «ἀη. 4 ἃ. οα. 
21. 1ᾶἅν. ΧΧΥ 22; 15. 7ϑο: 
ΠῚ 11 αὶ νὶα. ΝΙρρεια, -- ἄλλο. 
ὙΠ ΚΒΡ ΟΣ 5 ἄλλοθεν, 564 οἵ, 
ν᾽ 80 καὶ ὁπόσα ἀλλήλων πολέ- 

Απη. 

μῳ ἢ Ὁ εἴτι ἄλλο εἶχον. ΠΚΆΌΕΟῸ, 
--τῶν μενόντων εἶναι. 
Οἵ Βιυϊιίπι. ατ. 8. 182, ὅ ο. --- τὰ 
ἐπὶ τούτοις, 6ὁἃ. 486 586- 
ὄπα ἄπ πᾶ δ οὸ σ᾽ ογοη ἃ οὐδ ηΐ, 
Ροβύπαθρο ἢ Θοο5ϑδνὶᾶ γί ὁ- 
βαπίαν, -- καὶ ὅπως. Ἐτίδηι 
πος Ρϑῃάοι εχ παρασα. (Οἵ Βυίίῃι, 
αν. 8. 180 ἄπ. 4. -- τὰ ἔξω- 
δεν. ρύορυ. δχυν  π56 615 ἰη- 
γϊη θη, τὸ τὰ ἔξω. Οὐ. Π 
18. 49. Κυιιοῤ ὅτ. 8. ὅ0. 8. δάῃ, 
17: 

8.3. τὰ ἀλλα ξυνεπολέ- 
μει. Οἵ, Κυπορ.. αν. 8.. 40, ὅ δάῃ, 
4. ὅϊο τόσ ὙΠ| 40. Υἱά. εἴδη 
δάμη. 239, 1 ει0,0. -- Σερμυ- 
λίων. Ὁ ΟΠΒΕΤῚ ᾿ιη 6 σ᾽ Θ ἢ εἰν τι 1 
οἱ δα πόλει οἱ δὰ πολλούς γοίουΡ 6 

“Ἀριστεὺς 
λανϑάνει ἐκ- 
πλέων πρὸς 
Χαλκιδέας, 
οὗ ξυμπολε- 

μεῖ. 
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λει πολλοὺς διέφϑειρεν᾽ ἔς τε τὴν Πελοπόννησον 
ἔπρασσεν, ὅπη ὠφελία τις γενήσεται. μετὰ δὲ τῆς 
ΠῸοτιδαίας τὴν ἀποτείχισιν (Φορμίων μὲν ἐχῶν τοὺς 
ἑξακοσίους καὶ χιλίους τὴν Χαλκισικὴν καὶ Βοττι- 
κὴν ἐδήου, καὶ ἔστιν ἃ καὶ πολίσματα εἷλεν. 

00. Τοῖς δ᾽ ᾿4ϑηναίοις καὶ Πελοποννησίοις 
αἰτίαι μὲν αὐται προσγεγένηντο ἐς ἀλλήλους, τοῖς 

1.6} ΠΘα 6 11 πθα 16 Πΐ6 θαι Δι5] Β.ΠΠΔ15.). ααπ11, τ 58 ΘΡ᾿5511Π|6 
ΑΠΠὶ Σελινοῦς, ἴίὰ Ν 18 οἰΐδπι Ζερμύλιοι ΘΟ ΒΙ Δ Π ΓΘ. ἴῃ ΟἸΠΠΪθ 15 
ΠΠν15. Ἰοραῖαν, ἈΑὐοοοαϊε, ααοα σ᾽ οἰϊδιη ἀρὰ Ηρφοαί. οἱ Ποιοά, οἱ ἴῃ 
δουρί. ᾿ηνθηϊίαν; νἱά, ἀάη. Δάάθ 46 ὩὩλωυδησσός ἀϊοία δα Χρη. 
ΜΡ, ΑπᾶΡ. ὙΠ ὅ. 11. 

ὕάαρ. 600. προσγεγένηντο. γυΐρο προεγεγένηντο. 1. εὖ ΒεΙῖς, 
προσγεγένηντο ἴῃ 64, 5.6}, γυ!οαίαπι ὁχ βοῖο ῥα]. αὔριθηβ, παυὺὰ 
ἀπο ἴαϊσο, ἰὰ αποὰ ἠδ Τί, οἱ αι. ΘΧ ἰρϑίιιβ β ]ϑη το ἴῃ δα, πιαὶ., 
ἀθ Ατρ'. οἱ τὰ, ἀΠΠππἀ8 09 Ποϑβοῖίαν:. ὙΠπογἸ465 ἀὰπ ο, 28 αἸΧΘΙΙ 
θ6}}} τὰς αἰτίας προγράψαι πρῶτον καὶ τὰς διαφοράς, μἴο, αθὶ 
τὰς ἐς τὸ φανερὸν λεγομένας αἰτίας ἀΡ5ο νυ, ποη 4πᾶ86 οαπ586 
δΟΟΘββἰβϑθηΐ, 5664. 46. ΟΥἸπηϊ Πα 10 65. Ὀ6]Π τ} ἸηἀἸοίαπι ῬυδΘοΘββ βϑϑηΐ, 
ΘΧΡΙΠΙΘΑνΙ556, νἱἀουὶ ροίοθϑι. Βοκκονίαηππὶ προςγ8γ. άπ Ῥυοθαὺ {Π|ν, 

να, ΥἹ 98. 
Π . ΄ “ , 

γϑοίθ ν᾽ ἀθίμν; πᾶ δὶ πολλοὺς 4ἃΒ πὴ γενήσεται 
Αἰπθυ!θηβὶ 5. δοοϊρίαβ, πὶ ἴῃ 
ῬΥΟΧΊΠΪΒ. ΒῸρΘΡΊΟΥ 115. ΠῸῺ] δϑτιηΐ 
ποιηϊηδιῖ; ριδρθίθυθα νοῦ Ὗ 18 
θυ ΑἸΠΘμΪΘηβῖθιι5. Ρᾶγθηΐ 
(εἴ. Βοροκῃ. Τηβουρί. Ρ. 804 54.), 
ΠΘ4 6. 605 ἰπίθιθα Ὄχριρηδίοβ 
6558 ἸΘΡΊΠ15., οὐδβὶ 5ῖ6 101 σουηη6- 
ΠΟΥ ΤΠ, τοῦ ΠΟΒ. ΠῚ 605 ἀὰΐ ἴδ- 
Οοἶβ86. δύ. τη0] 1005. 6556. ἴῃ ΑἸΠ6- 
ὨΐΘΙ 565 ραίθαί. ΘΘΥΉΎ 6, αἰιὰδ 
ΘΘΥΊΥ ἃ γοοδίθν ἴῃ ᾿πβοῦὶρί. οἱ 
ἃ} Ἠδοδίαθο ἃρτα ϑίθ6ρ}). ΒγΖ2., ἴῃ 
ΘΙ ΠΟπΐα βίαν [1556 ἀοοθι Πε- 
γοἀ, ὙΠ 122. Νιιμο σταὶς Ἕρμυ- 
λίαις, στὰ Ορμύλια, ἀρια 1,6 ἀκ. 
Ι. ἃ. ΠῚ ρ. 158 54. ᾿ποοϊὰθ Ζερ- 
μυλιεῖς εἱ Σ᾽ερμυλιαῖοι αὖ 4115 
νοσδηΐαν (οἴ. δΊθρἢ. οἱ Ο]ὰ55.), 
Τῆο, Ὑ 18 ἰτουιιὴ Σερμύλιοι, 
ΗΪδὶ αἰγοαιιθ ’Ιθθ0 οχ Κ(Ά}}11 ὁ01- 
ἰδούανἃ Σερμυλιῶν 50. ΘΠ 11] 
6βϑί. - ἔς τετὴν ΤΕΣ τον 
νῆσον ἔπρασσεν. Οἴ, 1892, 
ΙΝ 121. ΡΙθηΐιβ βιιρνὰ 57, 4. δ. 
ἸὨΠ|68. ΘΠΙΡ ΠΙΆ 565. Β.ΠῚ ἐφίεσθαι 
κελεύειν ἐς τὴν “ακεδαίμονα 
ΙΝ 108, στρατιὰν ἐπαγγἕλλειν 
ἐς τοὺς ξυμμάχους ΝἼΙ 11. ΟἿ, 
Βυύίαι, αν, 8. 151. 1. 8, Τὰ ἄς 

Μαᾶν. σγ πη. Ρ. 125. 
ἃ, 8. ἀποτείχισιν. Μαϊε 

νἰταρ ναί ΜΆνΟΟ]]. 8. 62. ΠΠιβινὰ- 
[αν 5815 1ϊ8, πὰ 6 ἀποτειχίζειν 
ΘΧΡΟοΒβιία δι δὰ ὁ. 04. -- Φορ- 
μέων -. ἐδήου) »ἄπορον, 
πῶς ὃ Φορμίων τὸ πρὸς τῇ 
Παλλήνῃ τεῖχος φυλάσσων τὴν 
Χαλκιδικὴν καὶ Βοττικὴν ἣν 
ἐδήου, καὶ οὐχὶ μᾶλλον τὸ τε- 
ρον μέρος τῆς φυλακῆς, ὕπερ 
εἶχεν ὃ Καλλίας πρὶν ἢ τελευ- 
τῆσαι. καί φαμὲν ὅτι τὸ πρὸς 
τῇ Παλλήνῃ “μέρος φίλιον ἦν, 
τὸ δὲ πρὸ Ὄλυύνϑῳ ἐχϑρόν. 
εἰκότως οὖν ἠμέλητο τὸ τοῦ 
Φορμίωνος μέρος ὡς ἱκανῶν ὄν- 
τῶν Παλληνέων [Παλληνέων] 
τὸ καϑ' ἑαυτοὺς μέρος φυλάσ- 
σειν.“ ὅοΠ0], ΚΕ ἴποις ἂν ὅτι 
(Φορμίων) διελὼν τὴν εἰς τὸν 
ἰσϑωὸν φρουρὰν -διεκομίσατο 
ἐξ ἡμισείας κἂν τῇ Παλλήνῃ.“ 
ΤΟΥ ΚΑ). ϑοιιο! βία βοϊπίὶο - 
Π6 ΠῚ ἀπὰθβίϊοηἶβ γϑιϊοῖὶ (06]]. 
Βοττική ἰἰουιηι ἰοοίταν 1Π 101. 
ΑἸΐὰ οβδὲ Βοττία 8. Βοττιαία 11 
99. 100. ᾿ 

ὅαρ. 006. αἰτέαι αὐται. ΟἹ, 
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μὲν Κορινϑίοις , ὅτι τὴν Ποτίδαιαν ἑαυτῶν οὖσαν ϑίων διὰ Πο- 
ἀποικίαν καὶ ἄνδρας Κορινθίων τὲ καὶ Πελοποννη- τε 8 Ὁ τῚ 
σίων ἐν αὐτῇ ὄντας ἐπολιόρκουν, τοῖς ὃ. ᾿4ϑη- πολιορκίαν. 

ναίοις ἐς τοὺς Πελοποννησίους, ὅτι ἑαυτῶν τὲ πό- 

λιν ξυμμαχίδα καὶ φόρου ὑποτελὴ ἀπέστησαν, καὶ 
ἐλϑόντες σφίσιν ἀπὸ τοῦ προφανοῦς ἐμάχοντο μετὰ 
ΠῸοτιδαιατῶν. οὐ “Βέντοι. ὃ γὲ πόλεμός πῶ ξυν- 
ερρώγει, ἀλλ᾽ ἔτι ἀνακωχὴ ἣν ἰδίᾳ γὰρ ταῦτα οἱ 
Κορίνϑιοι ἔπραξαν. 

1 01. Πολιορκουμένης δὲ τῆς ἸΠοτιδαίας, οὐχ ξύλλογος τῶν 
ἡσύχαζον, ἀνδρῶν τὲ σφίσιν ἐνόντων, καὶ ἅμα κι 
περὶ τῷ χωρίῳ δεδιότες" παρεκάλουν τὲ εὐϑυὺς ἐς ὧν οἵ ξύμμα- 

ἣ Ρ Ἰδικῇ δ- 

τὴν “ακεδαίμονα τοὺς ξυμμάχους, καὶ κατεβόων οὔτι ἔφασαν. 
Ὄ, -»" ΄ 

ἐλϑόντες τῶν ᾿ϑηναίων, ὅτι σπονδάς τε λελυκό- ἐγκλήματα 
- ἀ 59 τ ι ἄλλων τε καὶ 

5 τὲς εἶεν καὶ ἀδικοῖεν τὴν Πελοπόννησον. Αἰγινῆταί Μεγαρέων 
καὶ Κοριν- 

ϑΎ 0, ΟΝ: Τρ. 217 Ρυΐδη5 ῬΘΒΡΙΟΙ δὰ 1 δ αἰτία δὲ αὕτη πρώτη ϑίων. 
ἐγένετο: ΡΙ αν οι. αἰτέαι αὗται πἷο 1460 [δροὶ, αὐα 46 ναυὶϊβ γδι!οηὶ- 
"ι58 τῶν ΠΙ|οτιδαιατικῶν οὐ (6 τπιῦΐβαιθ, Οὐ π 115. αίαπθ Ατ|6- 
ὩΪΘΗΒ 118, ἀθαίαν; ΛΘ γΘΡῈ δι Θ.. πη 8 ΠῚ Θα ΠΒΆΡ Τὴ. ἰη16}}10] ΔΡΌΆΓΘΡΟ 
δΧ δχρ]ϊολίϊομθ ΟὈΒθου! βιιπὶ Κυιθρ. οἱ ΟἸαθβ, [)6. διιστηθηίο ἴα 
ΟἸἶ550 νἱᾶ. ααη. 89, 8. 

αὔη. 19, --- ὅτι. .Ἐς τοὺς Ἴ49η- βία πρυιηΐ, [π|8 ΘηΪΠῚ σΟην ΘΠ 
ναίους ὅτι Βοῖπϊς. ἀρια ΑΌν. θ1- [οράθναίουιιπι ἱπαϊοθηαϊὶ 5011 1,ἃ- 
πὰς, Βοπθ, απδησιαμη Ρυορίθ. ὀθάδθηιοηϊ νἱ᾽αθηίιν Παθιιΐ556, 

ς΄ ριορίπηπιμη τοῖς Κορινθίοις, δ᾽ πδαπ6 (6 60 Πἰο ἀρίαιν, Ὑ]α, ὃ. ὃ 
ΠΘΟΘΒ56. οβί, οᾶγουο {Π15 Ροβ8ι- δάη, εὐ βοιοοιη. Α πέΐαπι. πρὶ ρα], 
τηιι5. ΚΑΒ. 6. Βἱποιῖ ἄἅἰ Ρ. 426. ϑοοῖοβ 605, 4πὶ θ6 110 
ΟΠ ΡΥ ΟΥ ΠῚ ΑἰΐθῸ ὁΧ ρᾶνι6 ο- Οὐνογιᾶθο οἱ Ροιἰἀαθαίϊοο δαῖϊι- 
Π1550 οὗ, δά. ΗΠ 85. -- Αοριν-ὀ ἈἈΦνγθυϊηῦ ΟΟΥἸΠΗ]105, 6558 ψα]ῦ {Π]ν. 
Δίων τε καὶ ΤῈ ΚΞ ΟὟ τῆς ΘΎΠΙΌ. οὐδ. 1 Ὁ. 29 5848. ϑεὰ 5ϊ 
σίων. Οἵ. ΠΙ 109, 2 “ακεδαι- ροβίοα ἄλλο τοιϊηοίτγ, οπποίὶ ἔοθ6- 
μονίων καὶ τ οὶ οή γαίων δὲ ἼΘΥ15 Ραοροιποβίδοϊ δυο 65 
α6α. 1106, 8. -- ἀπὸ τοῦ προ- ροδββιιῃηΐ οθ86. -- κατεβόων. 
φανοῦς. Οἴ αάη.188. 4.--ξυν- Πίπο καταβοή ο. 78. Μοιθαπι ἰΐὰ 
εἐρρώγ ει 650 δα ἡ πβιτ{π|5 νυ 1], Ροβίψαμῃ γθάϊι ο, 11. - σπον- 
αὐ Ταῖς, ογπαρ οναῦ οἱ καταρρα- δάς. 51. τὰς σπονδὰς τη 815, 
γῆναι ἃρια Αὐΐβίορη. ΟἿ, ρα. πιαὶ, απῖὰ ποιϊββίπηδ 6 {Π|ὰ 6 τριακποντού- 
οὐ υιιθο,, οὐϊαπὶ Αραι]. δι, τ τξὶς πιο }ΠΠραηταν, οοοὶία ἴδηι 81ι- 
δίῳ, ϑορδνδύϊπι, ΡΘΥ 86, ρι8 6. 58 Ἰδρὶ σπονδοὶς λύοντες 
0 ΘΟΉΒ.Π115 500 15. (01 οἱ. αἀπ.) οι. ὁ. 78 λέγομεν 

λρ. 67. ὃ. 1. παρεκά- ὑμῖν σπονδὰς μὴ λύειν. --- λε- 
λουν... τοὺς ξυμμάχους. λυκότες ν ὦ τ ΟΥ, Βαια. αν. 
1.8. Βοοῖοβ Ῥτθοῖθιι5. δὲ δἀπηοηῖο- ὃ. 157 δάῃ. 
ὨἶΠ115..).ὄ Ὁ, 5᾽οαῦ ᾿ρδὶ, Ἰοθαίοβ 46 ΕΥΡῈ αὐνις ΟΥ ΡιΙαι. 
ΑὐΠΘηἸθηβῖθιι5. ΘΟ αποβίανοβ [ἃ- Ῥρυῖοϊ. ο. 39, δθο οἱ ρυοχἰ πᾶ αἵ- 
ΟΡ Δ ΘΠΊΟΠΘΙῚ Το 6 ἢ , ΡουΠΠΟν οθ ἴουι Ῥόχορ. ΠΡ, 444 ΚΔ εἱζΖ., 

Ταπον αἰαῖ. ΝΟ]. 1, Ἐαὰ, Π, 9 
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τὲ φανερῶς μὲν οὐ πρεσβευόμενοι, δεδιότες τοὺς 

᾿Αϑηναίους, κρύφα δέ, οὐχ ἥκιστα μετ᾽ αὐτῶν 

ἐνῆγον τὸν πόλεμον, λέγοντες εὐχ εἶναι αὐτόνομοι 
χατὰ τὰς σπονδάς. οἱ δὲ Δακεδαιμόνιοι, προσ- 
παρακαλέσαντες τῶν ξυμμάχων χαὶ εἴ τίς τι 
ἄλλο ἔφη ἠδικῆσϑαι ὑπὸ ᾿Αϑηναίων, ξύλλογον 

8, 8. τῶν ξυμμάχων καὶ εἴ τις (455. Ατιρ. νη. ῬΑ], αι. 

αἱ, αϊρο τῶν ξυμμάχων τὲ καὶ εἴ τις. ἀπᾶπι νυ]θαιᾶτη. ΤΏ 11} 

δὶ ἃ ΒΚ ς. βουναίδ η 6556; ΠδηῚ Π60. ΟΥΘ ]}}]6. οβύ 105 Ρ δθίον 50- 
οἷο ἃ 1,δοράδοπιομῖα δα {Ππ σοπο πὶ οοπν οοαίο5. 6556, οἱ ᾿ππὶὸ 

γαϊοηὶϊ ορβίαι τὶ ἄλλο. Ῥίοοπαὶ ρθμτ5. οχραηοία ρανίϊοι!α. Ρ]Ά 6 
οοπΙρανδηαππὶ Ομ ΨΘΙΙΒ. Ὑδοϊἰηἰ8. ἀθ Οναι. ὁ. 8, 50] 018. 5ὶ 
πὰ ρύαναπι ᾿π οΥρυθίαη αϊ τηδιθυίατη ἀΘἀδΥπαπί, ἷ. 6. 51- 

{1 Ὑδ. αὐ ον ϑ5θοῖς--.: ἄλλος αυϊάομι, τὖ Ἐ εἰβικ., απο ἶϑ 

Β00Ἷ] Ῥγδοίου Πὰ ὅτι σπονδὰς... Πελοπ. ἀποὺ ἐδ πι}}ἃ τὸ ἴδ 0116 

Ῥοιπουῖηΐ, ΙΘϑὶ τᾶν! {Π|νν. ϑγ τη}, ΟΥἿτ. 1 Ὁ. 98. 54. ΘΟ ρᾶγδ "5. γΘυθἃ 

ψ 4||86. 
ΟἸ455. 

αὶ μα] αὐτονόμους. -- κρύ- 
φα δέ. Κυιπορθιιπι 56ου 1 πτιη0 
Ἰηῖὸ 1π τ θυ τ Χ τη 115, τ ΡΟ51 κρύφα 
δέ νοροίαιιη" ραν οἰρλι πρέεσβ, 
ΟἸ᾿ηι οὐ θὴρ ουνηλι5 ΠΡ ΠΔΠΠΟ, 
«αἱ ῳῬΡανάοιίδα μὲν... δέξ ἴη- 
αἰ, 1 πτογ ἀλη δα δὰ ἰαη αι ᾿ρ5ἃ, 
ἀπδᾶ6. ΟΡΡΟΒΙία ᾿μΊῈΡ. 56. 5πηΐ, γ8- 
ΓΘυ τα}. ΤΠ ηΘπ6. ΟΟηΒιυ ΠΟ] 0 116 
Ῥαν οἰρὶ],ς δα ὅορῃ.. ΕἸ. ν. 1009 
Ἰοο. ΘΧΘΙΡΙΟ πίθη8. (ὑθίθυιη, 
ἀδ τα] 1015 ἀντιϑέτοις νὶὰ, ἢο]- 
ἄδηι δα Ποιη. ΡΠ]. 8. 8, ΤΠπον- 
ἀἸάδπη κρύφα πῸἢ γᾶγῸ ΠΆΠΡ6ΓῸ 
δἴϊατῃ Ρ] τοι, ἀρτ ἐν ρΊ 05 
ααΐοηι κρυφῇ [66] ἀἰδοθβ 6 Χ ΘΊΘΡΠΙ, 
Τ|ι65. -- κατὰ τὰς σπονδᾶς. 
Πδθο αὐ ἴὈθάθνα ὑυ]σοθη πα ϊὰ (1 
115) ρμογιΐηθνα Μ 6! ον Δορῖῃ, Ρ. 
180 ποραί, αἰἷὰ Αορίηᾶ ρυῖτ8 (] 
108) ἴῃ αἰ οηθη ΑἸΠ ΘΗ ΘΙ 5111} 
γεοάδοία πθὸ [ἷ5 Γ[οθἀουῖιι5. Ῥοο- 
ῬΟΠΠ65115. γραῖα δἷι. Ιἀθηιατο 
ΔἸ] (ΡΡοΙ ρα. Ρ. 410 54.) ἴοο- 
ἀὰ8 ροβί ρυρπδη ΡῬ]αί θη 56} 
ἴητον αὐ 6605 Ἰοί Δ ΓΘΒΡΙΟΪ ΟΘηΒθί. 
ΟΥ ἢ 12. ΠῚ 08. Βονία558 δὰ δῇ)- 
"»ὴο ἰὈδάογα, ἰὑγϊοθηηα!θ. οὐ ροβὶ 
Ραρηδηι ΡΙ Ια ΘΘ 56}. [ἀοὐαη., ἴῃ - 
{6 }ΠΠΡῚ αἄθοὸ βαβρίοαι ατοί. ΠΙβί, 
ΝΙ Ρ. 106 (ἰπίογρυ, ΠῚ ῥ. 314). 
Αἱ Κνιθρ. ἴῃ διπᾷ, ἢἰδί, Ρ. 192 
864.γ. 4πππὶ σπονδαί, εἰδὶ αυἱὰ 

5ρᾷ πᾶπο οδιιβᾶτη Ὀαίοί ΗΪΠΪδ ἱπΟΘ ΡΠ] 6558, Εἰς οὐδ 

αοοράαι, Ὁ] ἀὸ θ6}}} Ῥοῖορ. ὁδπ- 
5ῖ5. ἀἸοαίαν,, ΒΘΙΉΡ Θ᾽ 5111 ΓΟ  θνἃ 
«ὐἸο  πτὰ ἈΠ ΠΟΥ ΤΠ, ΠΟΥ τὴ [666 ἃ]]-- 
«ἃ ΤἈοοἀδθηλο 105 ΔορΊ ποίη 
αὐτονομίᾳ μιυίαι Ῥνυοθροχίββο. 
ΟἿ, πᾶ Ἰάθην ἰῃ Ῥᾷοε Νίοῖδο 6 
ΟἹ ΜΠ Π 15. οἱ ἈΠ1Π15. Ῥαοι σα Υ 18. 

8, 8. ξύλλογον... τὸν 
εἰωϑότα. [πἴτὰ ὁ. 81 ἡ ἐλ- 
κλησία τῶν Πακεδαιμονίων νο- 
ὁδί οἱ νοῦρα τὸ πλῆϑος αὐτῶν 
ϑαθδιϊσαπηταν ο. 72 ὀχ, Ἔκκλη- 
σίαν μικράν 50105 ὥδρανιϊαία5 
ΘΧΟΘρ 5 Πα οο θη] "115. ν 6] ροΥι5 
50105 ὁμοίους ρανιαιανι Δ ηι- 
ῬΙθοιομίθιη. ἴηι! Προ ἀπ 6580, 
4αοπΐατη πηαῖον σοηοὶο ο, 119 56- 
απονοίαν, [ἀθγὰπτ απ Ῥ.ΓΥΘΗΙ, 
βίσαι Μᾶηδὸ ϑὅρανί, 11». 92, αυἱ 
ἴᾷτ νυ 5 ο. 72 οἱ 87. γο[πἰαηύαν, 
Ἐπὶ; ὁ. 119 5β᾽πλὰ} 50.085, πο 501085 
ραν αϊὰ5 οἱ Γι οοι πο π] 085. 51- 
Γναοῖα ἴον, δίαιιθ μαϊ πουηὶ {Π|ὰ- 
ται σοποϊομτπι ρα ΤΊπιο, πὰ}- 
ΙΔ νοβιϊοί στη. οχϑίδυθ ἴπρο γδ- 
βροπάϊι. Τιτηαη. Π ΒΡ}. αν. 
Ρ. 90 άπ. 8. 1)6 ὁοποίοη 5 [νἃ- 
οὐ δοηιο που ΡΥ ΘΙ. ΜΙ], 
Τοῦ, ΠΡ. 80 5ᾳ4ᾳ. Νδοιιβηι. Δ ἢ- 
χα. αν. ΤΡ. 464 οἱ «105 νὶά. 11}. 
Β'ηρ], ΒΟΠΟΘΠΔΠ ἢ. (6 ἸύροΙθβ, 
Τ,αοοά,, ἃ απὸ Το δ ηὶ ἀ6 ἤδρ. 
1οροά, Ρ. 200 544. ορίῃϊο ηἰνἃ 



ὙΥ ΥΥΥΡΎν. ΟΝ ΡΨ» 

4 λευον. 

οι 
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» 3 -. , Α , , , 

σφῶν αὐτῶν ποιήσαντες τὸν εἰωϑόοτα λέγειν ἐκέ- 
καὶ ἄλλοι τε παριόντες ἐγκλήματα ἐποι- 

- ς " » Ὁ 
οὖντο ὡς ἕχαστοι καὶ Μεγαρῆς, δηλοῦντες μὲν καὶ 

Ἷ 9 Ἂ ᾿ ’ ’ , 

ἕτερα οὐκ ὀλίγα διάφορα, μαλιστα δὲ λιμένων τὲ 
- - » ᾿ 5 » λον Ά 

εἴργεσϑαι τῶν ἕν τῇ “ϑηναίων ἀρχῇ καὶ τῆς 4ττι- 
κῆς ἀγορᾶς παρὰ τὰς σπονδάς. παρελϑόντες δὲ 
τελευταῖοι Κορίνϑιοι καὶ τοὺς ἄλλους ἐάσαντες 

πρῶτον παροξῦναι τοὺς “ακεδαιμονίους ἐπεῖπον 
’ὔ; 

τοιαδε. 
Χ ᾿ Κα 3 Υ - 

θ8. ΓΟ πιστὸν ὑμᾶς, ὦ “ακεδαιμόνιοι, τῆς 
χαϑ τὑὉμᾶς αὐτοῦυς πολιτείας καὶ ομιλίας ἀπιστο- 

, τὶ 1.2. 2 ἢ τὰ 
τέρους, ἐς τους ἄλλους ἣν τι λέγωμεν, καθίστησιν. 

58 {15 το [πἰαία δ Ὁ. 17 βἱουί ἃ 
ΤΙ νῦν. Ηϊβι. ΓΝ Ρ. 482 54648ᾳ.. ἃ 
ΤΠ πον αἰάθ ΒΟΥ ΘΟὨ ΒΟΒΒΤΠῚ 
(ξύνοδος ο. 119), σοποϊοηθιι η)Ϊ- 
ἸΟΥΘΗΙ οὐ Π] ΔΙ ΟΥΘΠ δὲ 5ΘΠδΙΟΥ ΠῚ 
ΘΟΉΒΘΒΒ.ΠῚ ΟΠ π5ὰ 6556. ἀΟ0 6} 
οοπαίαν Ρίαι. Μοαϊίαί. οὐ, ἦδ 
οὐαί, Τῆπιο, Ρ. 10 -- 19. ΟΥ̓ΔΙΙΟΠ 65 
ῬΙΟΧΊ Πα 5. ΠΟΡΠ5 ΨΘ᾽Ὸ 6586 Πα} ]- 
[ἃ5. 56 δάνοῦβιιβ ἤπιος θ6 πη 415- 
ΒΘυεϊ. ὙΊΒΟΙον ἴῃ. Μιι5. Ποὶν, ἃ. 
1889 Ρ. 42 5ᾳᾳ. ΟἿ, δἰϊδῃ) Π|᾿. 
ΘΠ, ΟΥἿΤ. ΤΡ. ϑῦβαᾳῃ. --- ποιή- 
σαντες. Δοίνιῃ ἰηβιϊποηαὶ 

5611 ΘΟηοολη 1] νη παροῖ. ΟἿ ἢ 
150. Ἱ. 8: 12.ἃ]. 

8. 4, καὶ ἕτερα. Οἵ Βείηρπῃ, 
Μοραν, ᾿. 81. -- λιμένων τε 
εἴργεσϑιαι οοἰ. Ὅε πος Ροιϊ- 
οΙΪ5. ρὸνῦ (Ππαυϊπαση ρουϊαίο ἀθον- 
10 Ργδοίοῦ ΑΥἸΒ ΟΡ ἃ 5. οἱ αἰϊο- 
γΠ} ἰοο05 ἃ 55. οἱ ἃ ΠΟΌΪ5. 1" 
οὐ, τηδὶ. δ]ατο5 νἱ ἃ, ὁ. 189. ΡΙαί. 
ῬΘΥ10]. ὁ. 29. ὕΠ|ν. 46. Ῥβδθρ βηη. 
ΔΜ ραν, Ρ. 951---ϑὸ. «υἱ δθβίαίβ ἃ. 
482) [ἀούη οδηβοί. παρὰ 
τὰς σπονδάς. Οἵ, Κυιιορ. Βιπά, 
᾿ϊβίον, Ρ. 196. 

8, ὅ. καὶ τοὺς ἄλλους. 
ἴππρο τελευταῖοι καὶ ἐάσαντες. 

ὧν. 08. 8. 1. τὸ πιστὸν 
«ὁμιλέας, ἴἰά 65 (416 Ζι- 

νου! ἀσδιρικοῖι, ἢ ΘοΙ 160} - 
᾿ς ΣΕ: ἀάη. 0, 58), απ ἴῃ δά - 
μὴ Βίν δαί 0} 6 οἰ ν᾿ 115 40 - 
1 6 5 1168 (οἱ ρα]0 ροβὶ στὰ ἔξω 
πράγματα ορροπιμπι}) οὐ ἴῃ 

οοηδιρίααϊπο ρυϊναία πί|ϊ- 
γηΪη. Αὖὐ ιθίβοϊο ,,Ὗ ΡΒ πο} 
ἄρον Τππον.““ Ρ. 14 οβί {Ἰά π- 
οἷᾶ. απᾶηὶ νοῦ" ]5 νοβίνα δα- 
τὴ ΒΡ 10 τ ῖρ. ᾿ηἰῖοῖ. 
ὑμᾶς. ««Ῥτοπογθὴ ἱπίθ}} ΟΒ᾽ πη} 
οδὶ, αὐ 10,1. 18, 2. ΚΗΘ 
ΟἿ. Βοεπηὶ,  ἀπιστοτέρους, 
νὶ δοῖϊνα, αἰ {ΠῚ ἀπο 65, 51- 
Βρ᾽οϊοϑίουθβ. ΟἵὐὁὨ, Βεῖ. [μὲχ. 
Το. ΟΠ δ αἸτητι5. ἰα λθ. ἴῃ 56}- 
ἰθητἃ, Νὰπι ἤδεβ5. οὐ Ἰῃ θυ ἃ 8 
ποδία ΠῸἢ ρΡΟίοδί ΠῸ5. ἰὴ πηΐνοὺ- 
5.ΠῚ ΒΠΒΡΊΟΙΟ505. ἴῃ ΘΘΙΘ᾽Ὸ5, 5] 
αὐἰὰ ἀϊοόκηΐ, δἰνθ ἢ ΘΘίθΓΟΥ ΠῚ 
ψ 6.5 Βα θα 6 5. 5664. ἰΔηςπηι ἰὴ 
605 τοάάοιθ, πὶ ἈΠ105. οΡἸ πα η81- 
{πῦ. αι} 1105 ΘΧ ΠΟ510Ὸ Πρ ηΪῸ 
᾿παϊοα ηΐο5. παπα [!Ὰ40}}6 ΘΠ] 8 1 
ἸπηρΡ.Ο τι. Ραίθηλι5. ΟἹ, ΠῚ 51. 
Θπᾶνθ ᾿ο Ρυ ΠΟ 10 θη δη16 ἐς 
ΘΟΟΙΠΟσαΥὶ ᾿5510 ΚΊΒΊ6Π1., απ 6} ΠῸΒ 
ΟἸΐπι θοαὶ βυσηι5. 56 λέγειν ἔς 
τινας Ατῖοα νά]οῦο ον ἃ ἢ ἃ 1115 
ἀτοθῦτθ οἱ ουβίανθ αὐ θα] δ η τ 
ἄλλους ροπίταπη Γοβροπάθην Κυπθρ. 
εὐ ἤδα5. [πιοαθν. ἢ. 1. Πἰ5. ἰϑῖίαν 
αὐἀνουβανὶ ΠΟΙ αἴηλιι5, οἰβδὶ λέγειν 
ἔς τινα, οοῃίτα «ἰ᾿α ποι ἃ1]- 
αὐϊὰ αἰοου δ ὙΘΡΟΙ ΘΒ ἘΑᾺΣ 
᾿ἰπηϊτατονθι ΤΊ ον ἀἰὰ 15 θ΄οι. 55. 
Ῥ. 9 οὐ 809 αἰϊοβᾷιιθ γὑδοθῃι 68, 
νοῖαί Τίοη, ΟἸνὙ50ϑ8ι, 86, 14, 
Νϑαᾷιια ἰθὰ ἤν ἰίὰ ροβίροϑβίιο 
Πδουθϊβ. Οἷ, δἄη. 77, 2. Ὁε- 
του τοὺς ἄλλους ποπημ][Ε 
τη] 6 ΘΧΡΙΙΟΔΗῚ ἢ 0816 1140 8, --- 

9" 

λόγος τῶν 
Κορινϑίων, 
οἱ ἐλέγξαντες 
ἐν τῷ προοι- 



μέῳ (8. α΄. Ἢ 
τὴν τῶν 
Σ τπηι νέων 
ἀναισϑησίαν 
πρῶτον τὰ 9 
ξυμβάντα 
κακὰ διὰ 

βραχέωνμνη- 
μονεύουσιν. 

139 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟῪ ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ Α, ξη΄. 

καὶ ἀπ᾽ αὐτοῦ σωφροσύνην μὲν ἔχετε, ἀμαϑίᾳ 
ν δὲ πλέονι πρὸς τὰ ἔξω πράγματα χρῆσϑε. πολλά- 
κις γὰρ προαγορευόντων ἡμῶν ἃ ἐμέλλομεν ὑπὸ 
ϑηναίων βλάπτεσϑαι, οὐ περὶ ὧν ἐδιδάσκομεν 
ἑχάστοτε τὴν μάϑησιν ἐποιεῖσϑε, ἀλλὰ τῶν λε- 
γόντων μᾶλλον ὑπενοεῖτε, ὡς ἕνεκεν τῶν αὐτοῖς 
ἐδίᾳ διαφόρων λέγουσιν. καὶ δι’ αὐτὸ οὐ πρὶν 
πάσχειν, ἀλλ᾽ ἐπειδὴ ἐν τῷ ἔργῳ ἐσμέν, τοὺς ξυμ- 
μάχους τούσδε παρεχαλέσατε; ἐν οἷς προσήκει 
ἡμᾶς οὐχ ἥκιστα εἰπεῖν, ὅσῳ καὶ μέγιστα ἐγκλή- 
ματα ἔχομεν, ὑπὸ μὲν ᾿᾿ϑηναίων ὑβριξόμενοι, 
ὑπὸ δὲ ὑμῶν ἀμελούμενοι. καὶ εἰ μὲν ἀφανεῖς που 
ὄντες ἠδίκουν τὴν Ἡλλάδα, διδασκαλίας ἂν ὡς 

οὐκ εἰδόσι προσέδει" νῦν δὲ τί δεῖ μακρηγορεῖν, 
ὧν τοὺς μὲν δεδουλωμένους ὁρᾶτε, τοῖς δ᾽ ἐπι- 

ὕαρ. 08. 8. 2. ἕνεκεν 6δχ ορίϊηιϊβ τη ΘΠ ΓΆ Πἶ8 ῬΘΟΘΡΙΠΊ.8. 
ψυϊρο οἱ Βεκκ. ἕνεκα, αὐ ΤΠ πον ἀἰά θη ΒΘ Ρ ΘΙ ΒΟΙΊΡ51558 ΤΙΟΉγ85 
Δίαρ. αἴῆνπιαί, 5βὰ Ομ ρα 5 (Δ τὰ ΠΔ ἰηΐ6 56 ἕνεκα οἱ εἴνξβκα. 
Ἕνεκεν δ ῃ16 ΘΟΠΒΟΠΔΏΓΘΠ) οἰϊππὶ ὙἹ 2 ἰθρῖταν, ΑἸ» ΙΒοογαῖθ οὐ )ε- 
τη βίπθηα ἕνεκεν δθϊπαϊοαι ΒΘη56). δὰ Ιβοοι. ΑΥ̓ΘΟΡ. Ρ. 861 54.; 5εἃ 
οοποραϊν Τγβίαθ, απδτηπατη ἰβοοῦαιὶ 4ποαιθ {10 ίναπρ. δα |)6- 
τ] ΠΪο. Ῥ. 230 οἱ επιοβίπθηϊ Ὑ οθπη6ὶ δα [)6ηλοβίΠ. ΟΟΠΟΙΟη. ΡΡΟΙ]ΘΡΌΠΙ. 
ΒΘ Δ ΠΊη), ὃ. 1106, Παροῖ οὐΐδηι ΡΊαῖο. 

Τὶ λέγειν Κυπορ., οἱ ΟἸαββ5. νοϊαμῦ 
6558 ἱηργδίιπι, «Αἰϊᾳιϊα αἱ - 
θυ, Βίπι! οορὶ απ πιηλ δὲ ὧδ 
1 Δοραδοιηομϊουιιπὶ οὐΐο ΘΙ απ 6η- 
τὰ 6 πιηΐϊνοῦβαο, ΟἿ Π| 40. --- σω- 
ροσύνην, τι οὐ νὰ ἴ 0 6 ΠῚ, 

Οἱ. 84, 2. 8. 

8. 2. τὴν μάϑησιν ἐποι- 
εἴἶσϑ' ε., ἀντὶ τοῦ ἐμανθάνετε." 
Αἰδχϑῃὰ, περὶ σχημ. Ν1Π ρ. 409. 
 ν"αἰζ. Οὐ, Μαίι)". αν. 58. 421 δάῃ. 
4 οἵ βυρτὰ 1 8. 18. δ0, 581. Τό. 
148. 1144Ἁ]͵---τῶν λεγόντων. 
1)6 βϑῃΐ!. νἱὰ, δά. δ2,8. - ἕνε- 
κὲν τῶν αὐτοῖς ἰδίᾳ δια- 
φόρων, ργΥορίον Ῥυϊναῖὰβ 60- 
γὰ πὰ ΘΟ ΠΊΤΟΥ ΘΥ 518 85, γ6] πιὰ ρῚ5 
δοποιαιίηι ἢν 6ΒΡΎῚ Δα πον θ8- 
5365 ψαρ θη, Οἱ, ΠΙ 81 τὰ ἴδια 
διάφορα εὐ ΠῚ 42 ἐδίέᾳ τι αὐτῷ 
διαφέρει. Διὰ, Ῥκ, δὰ ΙΝ 87. 
“Ιιαφορῶν τπᾶνὰὰ θ᾽ οίβο}, 1. ἃ, 
ΘΟΙΠΡΆΓΆΠΒῪ 118,8, 568 ἰὶ ἐδέων 

γιάς δομηρὶά, δα Ρο]ῖ, ΠῚ ῥ. 3588. 

Ιεβίταν, μοι ἐδέᾳ.---λέγουσι. Οἵ. 
Μάιμ. Ὁ.. ὃ: δ0ῖ, 8 εἱ 829, ὃ. --ἐν 
τῷ ἔργῳ ἐσμέν.1. 6. ἤδη τῷ 
ὄντι πάσχομεν. ῬΙοίβοι. τὰ- 
Ὠ161 πιαν αν 6558 ἰὴ ΘΓ ἃ 1 6 
Β ὉΠ 18. ΟΥ, «ἀπ. 106, 6. -- ἐν 
οἷς. ἐν, ἀρυᾷ, ΕΟ ΡΟΝ αὐ 
81Π1ὃϊ. ΟΙΤ δῦ. 9: ΝΑ ΠΕ ον 
δι ν. 1840. Κτυθρ. 8. 68, 12 
δάμη, 8. ΝΙδὶ βοιδὲ του, αἰ ἴπ- 
[ΕΓΡΥ. ΟἸα55., 564 ἴθ. ποὴ ἀοοιὶς 
ἴζὰ οἰπὰ ϑαροιαιῖνο ᾿ππρὶ ηἰβὶ ἴῃ 
51 ΠΡ ΠΑ] [ουσαι α ἐν τοῖς. 
οὐχήκιστα... ὅσω καὶ μέ- 
γιστα. διά. ΜατΙΝ. αν. 8. 462. 
Βαιίῃι. 8. 150, 8. Κυπορ,, 8. 51, 
10 δάη. ὅ. “--- ᾿ἀμελούμενοι. 
Οἵ. Μαῦη. αν. 8. 490. Βαυιί. ὃ. 
184, ὅ. 

8.8. ὡς οὐκ εἰδόσι... τί δεῖ 
μακρηγορεῖν. ΟΠ 860, 4 οἱ 
84 114 δίπηα! ἃπαὶ ὑμῖν, δὰ 60 
ἡμᾶς, αι τοίουταν ὧν. ΟἹ, υαθρς, 
αν. 8. ὅ1, 14 ἃάη. 14. τοὺς 



πναασα ων τὺυν- 

ΝΕ 
ν 
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βουλεύοντας αὐτούς, χαὶ οὐχ ἥκιστα τοῖς ἡμετέροις 
ξυμμάχοις, καὶ ἐκ πολλοῦ προπαρεσχευασμένους, 

4 εἴ ποτε πολεμήσονται. οὐ γὰρ ἂν Κέρκυράν τε 
ὑπολαβόντες βίᾳ ἡμῶν εἶχον, καὶ Ποτίδαιαν ἐπο- 
λιόρκουν, ὧν τὸ μὲν ἐπικαιρότατον χωρίον πρὸς τὰ 
ἐπὶ Θράκης ἀποχρῆσϑαι, ἡ δὲ ναυτικὸν ἂν μέγιστον 
παρέσχε Πελοποννησίοις. 

1 09: Καὶ τῶνδε ὑμεῖς αἴτιοι, τό τε πρῶτον ἐπεεῖεον Ἢ 
ἐάσαντες αὐτοὺς τὴν πόλιν μετὰ τὰ Μηδικὰ χρα- γουσιν εἶναι 
τῦναι καὶ ὕστερον τὰ μαχρὰ στῆσαι τεί χη. ἐς τόδε τὴ θοαθτη, 
τε ἀεὶ ἀποστεροῦντες οὐ μόνον τοὺς ὑπ᾽ ἐκείνων δαιμονίων, 
δεδουλωμένους ἐλευϑερίας. ἀλλὰ καὶ τοὺς ὕμετές ἥν ΠΕ, σας 
ρους ἤδη ξυμμάχους. οὐ γὰρ ὁ δουλωσάμενος ἀποφαίνου- 
ἀλλ᾽ ὁ δυνάμενος μὲν παῦσαι, περιορῶν δέ, “"" 
ἀληϑέστερον αὐτὸ δρᾷ, εἴπερ καὶ τὴν ἀξίωσιν 

μέν] «τοὺς Αἰγινήτας.“ 5610]. 
-- τοῖς δέ] »»Μηεγαρεῦσι. ΕΠ 
-- τοῖς ἡμετέροις ξυμμα΄- 
χοις. Ῥοιϊάδοιιβ. εὐ, 16 αυοᾶ 
οχ ὕΟοτγογίδο ΘΟΠΙΠΙΘΠΊ ΟΥ̓ ΔΙΪΟΠ6 
ΘΟ] σ5., ΘΟ] 015 ΟΟΥΙπ ΒΙ οσατη δα 
ΠΊΔΤΘ ΤοηϊππΠὶ σΟπα 5. --- πολε- 
μήσονται, ἷ. 6. πολεμηϑή- 
σονται. Οἵ. ΤΙ 48. Τοιηοβιῃ. ο. 
Αὐϊδίοου. 8. 110. Βαϊπη. ἄἀι. 8. 
115, 6. τπορ. 8..39,11 δἅῃ. 51 
4πβπᾶο, ᾿μααϊΐ, θ6 110 ροίαηταν 00 
τη 85 π᾿  τπγῖϊαβ., 40} Π05 αἴἴο- 
σΘυπιηΐ. 

8. 4. οὐγὰρ ἄν. Βἴπλ8] ἀπά] 
εἶ μὴ προπαρεσκευασμένοι ησαν 
ἐς πόλεμον. (Οἵ. Κυιιερ. ατ. 8. 
84, 12 δάη. 9 εἰ δάη. 111. 105. 
Τυπὶ ὑπολαβεῖν ἐ5ῖ 5ιι τὶ ρ 6. 6, 
ἔνασα α]οπία τηο θη θ. θδυι 115 
515. δἀϊαηρσοτο. Οὗ 1. 121. 148. 
οἱ (δπηρ. (πιαδβι. Ρ-. 7. - βέᾳ 
ἡμῶν. ΟΓ, δάη. 1 48. Τεϊαπα 
Ἰδοο νἶβα βιη: (πιρίο. --- τὸ 
μέν. Ροταῖι ἡ μὲν 5οτῖθενο, βϑὰ 
ΟΥ̓ΔΙΙΟἢἢ5. γυῖα 6 οατιβα ΔΟΘΟΠῚ- 
πηοάανη ποιηϊηΐ! χωρέον. Ἐθίαὶι 
απίθιη τὸ μέν 8ἀ Ροβίουϊι8. π0- 
πῖθη, αὖ ΠῚ 82. ΤΥ 62 ἃ]. --- ἀπο- 
χρῆσϑαι, αὖ [μαι, θαι], 6ϑί 
ΕἸ 6τ ατὶ, απ ἀπό ἱπίοπάθη- 

αἱ νίηι Παρϑαὶ. Οἵ, ΥἹ 17. ΥἹ1 
42. Οορσϊταπάτππι δαίθπι αὐτοῖς 
(τοῖς ἐπὶ Θ.). 

6Δρ. 69. 8. 1. καὶ τῶνδε 
ὑμ εἴς. Ηδεςοι 8.4 ἰπΐτ, σφοδρό- 
τητος ΘΧΘΙΉΡΪα 6556 στ]ὲ Αὐἰβια, 
ἴθ Αὐῇ, Ὑπὸ. νοὶ. ΠῚ ῥ. 469. -- 
ἐάσαντες... κρατῦναι. ΟἿ. 
ὁ. 90 54. ᾿Κρατύνειν 510 ᾿ ΘΓ 
1π 18 πότε ητι ΤΥ 50: 105: 
ΚΑΌΕῸ. Μεάϊο 5ῖ. τϑὶ διπηΐ εἰ- 
ἴατη Αρρὶ. ΡΙαΐ. Ὁ1ο. 855. Ια. 
ΒΊΘΡΗ. ΤΠ65. Ποησ 6. Δ] 1π|ΠῚ τι51}Π| 
δοίϊνὶ ἀρπὰ ἰρᾶϑῖο05. 6556 Θοηδίδί, 
-- τὰ μακρὰ. :ἰ τεέχη.- ΟΥ̓ΤΟ. 
107. --,στῆσαι ΠοΟ ὑΠ0 ἴθ60 ἀθ 
τησνῖϑ οχοἰνα πα 5 οὶ νἸ ἀουὶ δα ποίαϊ 
ΟἸα55. ροϑί ΒΙοοπιῦ, ϊπιπο (ἄπιθι 
τδῖπι ῃΐηο ΘΕ Αὐὶδεά. Τρ. 
δῦθ (818). -- ἐς τόδε] νμέχρι 
τοῦδε.““ 5010]. -- οὐ γὰρ. 
αὐτὸ δρᾷ.] ..Ο αἱ... πο ἢ ν διαὶ 
ΡΘοοΑγΘ,4 θ  ΠΙΡ Ο55Ϊ1, ἴπ|0 61.’ 
ὅρηθο, οὔοὺ ἰδέ βομυ!άϊο ἀοΥ 
ΤΠηϑὲ, πε Ζιι ϑίνίθη αονναῖί αι 
πἀπὰ πἴοὶι οἰγαῖε “Κ αοεῖμ6. Βείη. 
γὰρ. ΠΡ. ΝΠ. πο τοβρίοῖξ 50}0]. 
Ηδουπιοϑ. ΓΝ Ρ. 676. δ α]2Ζ. αὖ- 
τό] τὸ δουλώσασϑαι. -- εἴς- 
περ. φέρεται] ᾿Αξίωσις 
απ Ραββί ν πὶ μος γὶπὶ Παροί, αὐ 
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τῆς ἀρετῆς ὡς ἐλευϑερῶν τὴν Ἡλλάδα φέρεται. 
μόλις δὲ νῦν τε ξυνήλϑομεν, καὶ οὐδὲ νῦν ἐπὶ 
φανεροῖς. χρῆν γὰρ οὐκ εἰ ἀδικούμεϑα ἔτι σκο- 
πεῖν, ἀλλὰ καϑ' τι ἀμυνούμεϑα. οἵ γὰρ δρῶντες 
βεβουλευμένοι πρὸς οὐ διεγνωκότας ἤδη καὶ οὐ 

(ἂρ. 69. 8. 3. νῦν τε. Τέ 5ἱ ϑβἰποουιηι οϑί, ἴα ἀείοπάρη- 
ἄπ οδί, πἰ ἴδοὶώ Βακῖι5, 4πὶ ἐναϊθοίατη δὰ μόλις γα] Ῥενήθονο: οἱ 
ν ΙΧ δντν ΟοΟηνΘηΐηλ1185, δὲ -- Π6 ὀδιιδὰ {ταϊδοίϊοηΐα οἵ, 54. ΤΥ 
817, 2. Ῥοῖιι8 δχουβαίαν. ἃ} Πανι, Ὧἀθ Ῥαγίίο, 1 ρ, 101. (ὐβίδυιιπι, 
ἜΑ ΒΊΘΡἢ. οσοῃϊθοῖί, τηδ]πηλι5 νῦν γξ, τπἰ Π 60 αἱ, Κυπθο, ΟἸ]α58. 

δι ἀξίωμα, αἱρηϊία5 (46. ἀὸ οεί. ΟἸαββθη απἰάθιῃ τϑααϊὶ νον- 
δὰ να. αάπ, ΠΠ| 84) νοὶ οχ βϑυῖ- Ὀὶβ "αἱ ΚΙ ΑΛ ου Ινὰ 5 6 ἀθν θ 1η 8:6, 
πιαύϊο, ἰᾶπ|5, δαὺ δον, τι 51} 
αϑϑουίϊο, νἱπαϊοδίϊο. Ααὐίβίο 
ἰσῖσαν. σϑῦρα ἰπίθυρυθίαηα: 5] 
αυϊάοη νἱνγίύαπίοη, αποᾶ 
ανᾶροῖαϑ Πρ ονᾶίονῦ δἰί, ρᾶ- 
Ι8πι δὰ 56 νἱπαϊοαί (ρτορυ. 
νἰγέτῖϊ5. 556 10 6 1] ΡΥδ0 
56 ἔδυ 1), ἃπὸ, ἀποὰ οὐ θοῦ 0 
φέρεσϑαι ρῖο [,0ηὶ5 ρ’δ 6. 568 
ἔθυγθ ποθὴ τἰδιίατο δὲ ραν οαα 6 
καί οὀοπργιθηίι 5 ν᾿ ἀθύπν, δὶ α αἰ- 
ἄθηι ἰίθὶ (γοὴη ἃπάθρὺβ 
Δ 0}, Το πἢ ἃ πάθον πἰομὺν 6- 
προν ρον 155) νἱνθαε15. [81|- 
ἃ δὴ; 408... ..510. ἔδν  (οο.Ξ 
56 4πῖαν). ΟἿ, ΠΊ11, 9. Εἴπερ 
κα ρυϑδο56..}1 51 γηΐητι5 δοοι- 
γᾶιθ ἱπιθυργθίδίῃν Βοθιη}. 46 ρανΐ 
Ρ.320. -- ἐλευϑερῶν Π66 [ϊὰ 
Π6Ὸ ΙΝ 88 ἀκὶ ἐλευϑεροῦσιν ΙΠ 8, 
«αἱ Ἰοοῖι5. οἐϊαπὶ ϑθηςθη τα οδτιδἃ 
Ομ ραγαπτι5. οϑὶ, οχ ἀπθῖο 1110 
ἀδα, 4πθιὴ Βαύίπι, (ἀν, 8. 9ὅ δάῃη. 
10 αἰῖρῖι, Γατανὶ νῖηι πάθον 6 ὁδ6ὰ- 
56Π1115, 564 5Βοηδύ ΠΠθου ἃ ΟΥ̓ ΘΠ] 655, 
αἱ φεύγειν ΘΧ5 ὙΠῸ ΠῚ 6556, ψε- 
κᾶν νϊοςολθ 6556, 510||{Π18ὰ. 
Οἵ, αάη. 1 84 οχιν. 

8, 3, ἐπὶ φανεροῖς. Ῥοινὲὶ 
᾿ ΘΥΡ ΘΙ ΟΠ 6} ΟΡ Θν ἢγὰ πὶ - 
[βιὰ 5 γ65. ἷ. ον ᾿πϊανίατη Αἰ]ιὸ- 
αἰθηβῖαπὶ οχ δαὶ πιὰ Π [65 ΠΊλ ἢ ἢ [5.8 πὶ 
6556, ρίοραιν. Καρηρῖ ἴῃ ἁάποί. 
ὁοηνοῦβ. ΡΡΟρίον. ΘΧΡΙ οι ΟΠ 6] 
χρῆν γάρ οει... 4πὰθ γον θὰ Ρίοπο 
510 50 ΠΟΥ ΘΠ.) : εἶ γὰρ ἐπὶ φα- 

νεροὶς ξυνήλθομεν, οὐ χρὴν 

ἔονίαββθ απο πθὴ ΔἸ ιηι οεϑι ὡς. 
δρᾷ νὶά. 518}}., αὶ ἐπί νυῖι 6556 
ΘΟ 5111, --- οἵ γὰρ δρῶντες 
ἐν ἐπέρχονται, τὶ δηΐπι, 
αἰ (Ἰηϊ4π4} ἀσαιπ τ (αὶ ΜΡ: 
ἈΑΜΠΘΏΪ6η565), 6. ἀ θ᾽ ον αία ἴῃ 
ἰηοθῦίοβθ βϑηξθηϊῖδο, ἰδτῃ 
ΠῚ ΠΟ. ΠΟ ροβίθαἃ ἀοη}1Π}} 

ἰηνα πη (ἴὰὶ ἱπνδάαπῃΐ, 
0} ῬΡοβίθα ἀθηιηὶ ἴπνᾷ- 
510] 51|}}1}). ΟΙ. 1.42 φανερὰν 
ἔχϑραν ἤδη καὶ οὐ μέλλουσαν 
Ἀτήσασϑαι. [πὰπὰ αἰ ου τα θη 
Ρανῖι δρῶντες, 84 φιοά ἀπυῖπ5 οΧχ 
ἀδικούμεϑα ἡδροίαβ ἄδικα. Τη- 
ΘΟΒ511 ἰβὶθαν "05. ἰϊψπιαπάο οοοὶ- 
τα10 οὗ ποὴ ὁπ δρῶντες αὐοίθ 
ἐπ Σ᾽ Θ ἀτιηι 6556... 566 ΠΟ Πα] τι. 
ἀπ γάρ, π΄ 5λθρο ἃπίο δέ (εἴ, 
αάη. 57, 2). ΡυΟΠ ΟΠ ἶ5. ἀθιηοη- 
βύραιτινὶ ᾿ἰΘοιν θη 6, δἰοαν α]Ϊ- 
αποτῖοβ ἀρτι Α ΘΒ Πν}. οὐ ορΠοο!. 
ΟΥ. ΟΙαβθ. Μουοθαπηι5. οὐσῸ 
ΒῖοΣ {Πὶ (Αὐπδηΐϊθη565) δ ἷ ἢ 
αἰ θη 65 Ὑ6 ἀ 611} 6 νὰ ἐᾷ 60} - 
ιτὰ ἰποουίοβ, πὶ πρός οπΠῚ 
δρῶντες ΘΟΠ ΔΘ θυ δι. ΠΝ 
Πδη5. ΑἿ αἰτοπίαπι ΑΕ] ΘΠ ἢ565 
ἴῃ ἰδ. αἀπᾶὸ ἃπιθοράπηι, ποῖ π0- 
ΜΔ ΠΔ 1) δα ηΐ, οὐ ράμ!ο ροβί ὃ. ὃ 
πη ο Ῥυορυῖο «ἰοδισαηταν, {ΠῸ 
{5115 ΑΥ ΤΟ αΠ 1 Ἰὰπ Ρον 56 ἴῃ βόα! 
ΒΘΡΟΠ6 «ἰπῖ1ι5. {, οὔ, ΤΊα]. 8, 50, 
1 δά. 2.“ Κυπιθρ..) ἴθυνὶ νὶχ ρρίοϑί, 
(πγπθιαν. ὑπ] δι (1855.» 
εἶδὶ Ιορϑηά πηι δἷν. οὗ δ: [ἀμ 
γον θὰ 5[ὸ ἱπιθυ ΡΠ Χ : “γὰρ 
δρῶντες, βεβουλευμένοι ἐν οὐ 
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μέλλοντες ἐπέρχονται. καὶ ἐπιστάμεϑα, οἵᾳ ὁδῷ 
οἵ ᾿Αϑηναῖοι καὶ ὅτι κατ᾽ ὀλίγον χωροῦσιν ἐπὶ 
τοὺς πέλας. καὶ λανϑάνειν μὲν οἰόμενοι διὰ τὸ 
ἀναίσϑητον ὑμῶν ἧσσον ϑαρσοῦσιν, γνόντες δὲ 
εἰδότας “περιορᾶν ἰσχυρῶς ἐγκείσονται. ἡσυχάξετε 

[αὲν] γὰρ μόνοι Ἑλλήνων, ῶ “ακεδαιμόνιοι., οὐ 
τῇ δυνάμει τινά, ἀλλὰ τῇ μελλήσει ἀμυνόμενοι, 
καὶ μόνοι οὐκ ἀρχομένην τὴν αὔξησιν τῶν ἘΞ 
ϑρῶν, διπλασιουμένην δὲ καταλύοντες. καίτοι 
ἐλέγεσϑε ἀσφαλεῖς εἶναι, ὧν ἄρα ὁ λόγος τοῦ 
ἔργου ἐχράτει. τόν τὲ γὰρ Μῆδον αὐτοὶ ἴσμεν ἐχ 
περάτων γῆς πρότερον ἐπὶ τὴν Πελοπόννησον 

9 

ἐλϑόντα ἢ τὰ παρ 

8. 8. ϑαρσοῦσι. [Ιίὰ ΡᾺ!, 
50}, αἴ5οῦ. ὟΙ 1], 0. 

8. 4, ἡσυχάζετε [μὲν] γάρ. 
46 δο 1 6ὅ, 12. 18, ἿΞ ἴῃ 455. Αὐρ. (]. απ. ΟἿ. 

διεγνωκότας ἤδη, καὶ οὐ μέλλ., 
αὐ δρῶντες καὶ οὐ μέλλοντες 
δομ τα νΐα οββοπί, απο πΟΡΪ5 ρτὸ- 
Ῥίον ἰπξουροβὶία αἰίονὰ ἀντέϑετα 
θδηθ Πϑιὶ ροβ58 ποῖ νἰἀδίπιν, 

ἃ. 8. διὰ τὸ ἀναίσϑητον 
ὑμῶν. Οἵ, δἄη. 6, 8. Την]αϊο- 
βίουθ ΠΟΠΪΠ6 ΟοΥ τ Π}} ἀρρο!]δπΐ 
τὴν ἀμαϑίαν Τ,ἈΟΘ Δ ΘΠΙΟΠΪΟΥΙΙΠῚ 
68, 1 ᾿παϊοαίατη. 

8. 4. οὐ τῇ δυνάμει. 
ἀμυνόμενοι, ποπ νἱ ἃν ἃ - 
ἰ8,. 5684. τηϊηᾶηἋ0 (ΡΓΟΡΥ. 
ὙΠαη Ο116}} αἰϊαπθη κ- 
οἰβοθῃίθϑ, γε νοὺ5 8} «αἰϊᾷᾳ πὸ 
ἀοἴοπἀοπίθ65. 6 νοοο μἕλλη- 
σις, ἀὔδτῃ οτι ἢ οὐ ἴ 01} 6 πὶ ἈΠ 
ἰηἰογργθίδηύαν, νἱά. Ν᾿ 126 οἱ 
Μαχ. Ραμα. Ν᾽ ρ. 488 Χα]ζΖ. 
Ταπὶ αἀποίαπα πη νθυθπτη δὲ πλα- 
σιοῦσϑαι. ατοὰ ργῸ τϑ] 1010} 8 
διπλασιάξεσϑαι το ᾿πν θη ΠῚ 
δϑὺ Ἰ10Ὶ πἰδὶ ἀρπα ὙΖοίζαμα, ΥἹὰ, 
δίορ]ι, ΤΊ]ι65. 

8. ὅ. ἐλέγεσϑ'ε. ᾿Ελέγετε 
[γαβίτα σομΐθοῖβϑθ νἸάθαιν ὈΊθί5 6] 
Ψψογβ. ἄρον ΤΠιο. -- ἀσφαλεῖς 

᾿π ουργοίαηίαν οατι 05, πὖ Ἰηίου- 

ψυϊσο οὐ ΒΕκκ. ϑαρροῦσι. 

ὑμῶν ἀξίως προαπαντῆσαι, 

Οί, 

μέν, «ποᾶ νυϊρο αροβί, δά ϊεαν 

ἄππι [δι. ἐαὐπ5, Οἷ, ΒοΒοοιη. 
δα ΡΙαί. ΟἸδοτη. 31. 4 οἱ Οὐ}. δὰ 
ον. Αὐῇ. ροθί. ν. 28. Νερδὶ ἰἃ- 
γηθ (1855. ἀρια ὙΤΠῖιο. τὰ αἰεὶ, 
πθὸ ἱπιριοθαμάα. Πἰὸ 5] Ἡ]Ποαίιο 
ἐπτὶ (ἃ ρϑυΐοι 15). τ ὧν δββδύ τηᾶ- 
50. Π  πππὶ., ποη, ἰᾷά «ποὰ Μδηῃ. 

αὺς 8: 489 εὐ Κυρπη. τ, 8. 780 
δάῃ, Ραιδηῦ, πθαίαπι, οἱ Ρϑπάοί 
Ἔχ ν. ὁ λόγος. Οἵ. δάῃη. 6. ΘῚ Ἰηῖ, 
ει Π|42,1.---τοῦ ἔργου ἐκρά- 
τει. διά. Μαιι. αν. 8. 889 δάη. 
1 6ἱ Βοηΐια οὔαν Εὐκὶ ἄν. ἀ685 
ΤΠιο. ““ ρ. 4 544. -- τὸν... 
Μῆδον, τορσοθ ῬΘΥΒ8 1 ΠῚ 
(Χεγχεπι). Οὗ ΤΙ 54. ΥἹ 17. 11. 
832. Ταΐνὰ ὁ βάρβαρος. Οἵ, δαη. 
ς, 14. Πὰ ἃρυα Χρη, ἰῃ ΟΥν. 586- 
Ρἰϑβίπις ὃ ̓ ρμένιος, ὁ ̓ 'Δσσύριος. 
ΟἿ ἀδ Τιαιϊπὶβ. Ῥνακ. δα Τὴν, ΤΥ 
10 οἱ ΚυὶιΖ. δὰ 54]. Τὰρ΄ ο. 81]. --- 
ἐκ περάτων γῆς. ϑο ΡΥΪπηι5, 
αὐντάοίαν,, ΑἸφΆθιΒ ἔναρτη. 89, ρΡοϑβι- 
δα βία τον ἀπὸ περάτων (τῆς) 
γῆς Χοη. Α668. οὐ ἃ]. 1)6 ἁνθίοι- 
1138 ομϑϑὶβ οἷ, δάη: 1 108. -- 
προαπαντῆσαι. ΤιἸ π}}- 
γι5 ροβί πρότερον ἢ ἴτὰ ροβίτιιϑ 
οϑί, αὐ ναϊροὸ ροβὶ πρέν. ΟἿ ΥΙ 
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καὶ νῦν τοὺς ᾿“ϑηναίους οὐχ ἕκάς, ὥσπερ ἐκεῖνον, 
ἀλλ᾽ ἐγγὺς ὄντας περιορᾶτε, καὶ ἀντὶ τοῦ ἐπελ- 
ϑεῖν αὐτοὶ ἀμύνεσϑαι βούλεσϑε μᾶλλον ἐπιόντας, 
καὶ ἐς τύχας πρὸς πολλῷ δυνατωτέρους ἀγωνι- 
ζόμενοι καταστῆναι, ἐπιστάμενοι καὶ τὸν βάρ- 
βαρον αὐτὸν περὶ αὑτῷ τὰ πλείω σφαλέντα, χαὶ 
πρὸς αὐτοὺς τοὺς ̓Αϑηναίους, πολλὰ ἡμᾶς ἤδη τοῖς 
ἁμαρτήμασιν αὐτῶν μᾶλλον ἢ τῇ ἀφ᾽ ὑμῶν τι- 
αὐρίᾳ περιγεγενημένους᾽" ἐπεὶ αἵ γε ὑμέτεραι ἐλ- 
πίδες ἤδη τινάς που καὶ ἀπαρασκεύους διὰ τὸ πι- 
στεῦσαι ἐλ θκαΝ καὶ μηδεὶς ὑμῶν ἐπ᾽ ἔχϑον τὸ 
πλέον ἢ αἰτίᾳ νομίσῃ τάδε λέγεσϑαι" αἰτία μὲν γὰρ 
φίλων ἀνδρῶν ἐστὶν ἁμαρτανόντων, κατηγορία δὲ 

» 9 ’ 

ἐχϑοών ἀδικησαντῶν. 

5. ΜΠ 456: 105, τὰ. 1 ΧΎΠΙ; 
10. ΡΙπαί. Αὐίαχ. 6. 9 οἱ βϑθρίὶ 5. 
Μαᾶν. ὅγηι. ὃ. 167 δά. ἢἷο 
ΒοοΙνηι. ΒΘ ΠΉΠΠ1εν ῬΟΒὶ ὕστερον 
ἤΥἹ 4, ΠΕΣ πρόσϑεν ἤ ΒΡ]. 
Θεά. Ἀ. ν. 882. -- ἐς τύχας 
ΕΣ ον ς ΤΕΣ Γονία ἃ 6 

δ 5.15 5. θ 166. Ρνδθίθυθα πῃ νν. 
πρὸς πολλῷ δυνατωτέρους 
αἰζοπ 6 ρυΆΘΡΟΒ᾽ ΠΠ0Π 61} ἃ Θᾶ51ι 5110 
ἀντ 58 ΠῚ Ἰῃιθν Ὀοϑὶίο ὁᾶδιι δᾶνοι- 
θα]. Οὗ ἢ 48 “πρὸς οὐδὲν χεῖ- 
ρον αὐτοὺς ὑμᾶς εἰδότας, Π 89 
ἐκ πολλῷ ὑποδεεστέρων. ΟἿ. 
Μδιη. Οἷ΄ ξ. 895, Εἰ ΚΠ θη. αἀ 
θη οϑίῃ. ὁ. πάγοι. 8. 44. Βαιίίηι. 
ὃ. 147 δὅῃ. 8 δα. 21. Κ81ὸ Τ,αἱ. 
Δα Ρᾶμ|0 ΒΡ 6 ΡῚ ΟΥ̓ ΘΙ, ΟἸΠῚ 
πα] 10 τη ἰοῦ ϊθ 5. Ὑὶά. Οἷο. 
Βυὰι, ὃ. 225. 299. 280. -- ἐπε- 
στάμενοι, ἷ. 6. καίπερ ἐπι- 
στάμενοι. Οἱ. ΥἹ 9 οἱ δάμη. 180, 
8. -- περὶ αὑτῷ τὰ πλείω 
σφαλέντα. Περὶ αὐτῷ. Ριορυ. 
ΟἸοᾶ 56 τἀ} 4 18 βοοραιηῃ, 1: 6. 

Βπ8 οὐρὰ. ΟἿ ΥΙ 33. οὐ Μδι}}, 
αν, 8. ὅ89 "Ὁ. 1388, Τὰ πλείω 
σφαλέντα αν πολλὰ σφαλῆναι 
ει τὰ πλείω πταίειν Ν] 38, οὐκ 
ἐλάσσω πταίειν ο. 122, οἱ 586 06 
ἁμαρτάνειν, οἵ. ἃ. Ι 38 οὐ ὙΠ 
ὅδ. [)6 τὸ 86}0]. : »»Ἀν τῷ στενῷ 
τὴς Σαλαμῖνος τολμ ἤσαντα ναυ- 

- δ 3 , 

μαχῆσαι." “--πρὸς. «ἀϑηναΐ- 
ους, δάνθυβιι5 0808 ΑἸΠ6- 
ὩΪΘΠη8Β68,ἷ. 6. ἐν τοῖς πρὸς. 
᾿ϑηναίους πολέμοις, Τατη πὲ 
ριγεγενημένους ἀὈΒοΪαΐ δο- 
οἰρίθπάσμη, 5Βὰ ΡΥ οὐ 65 ἔπ1556. 
Πρηΐαπο πολ 1.ἃ Δάν ον θ᾽ ΑΙ ον 
ΡΟϑἰταπὶ Θδί. π-αἷ... ὑμέτεραι 
ἐλπίδες, 5085 ἴῃ νονὶβ ρο- 
β᾽ΐδο. ΝΙα. δάη. 358, ὃ. εῖπαθ 
τινάς ἴονία556 δὰ Τμαϑῖοβ (υἱά. 
1 101.) δἱ Βα ΟΘΠ565 (υἱά. [114] 
Βρθοίαι, - καὶ ἀπαρασκεύ- 
ους διὰ τὸ πιστεῦσαι, ρτο- 
Ρύον ΓἸἀποϊὰτῃ ἴῃ νοθὶβ Ρο- 
β᾽τατη ν 6] ᾿πηρ αν αίΐοβ (4 ππτὴ 
Ῥγορίθυ [Ἰά. 1118 ν οὶ ᾿πὶ- 
ρᾶγδὺϊ γοβϑ βίου Αἰ πη θη - 
55 ἀπά δθνδπη ). ΕΓ βίνα πᾶθο 
ἰοὺ ἤδαβ. ᾿μαοαθν. ρ. 111 54. 

8.6. καὶ μηδείς. Ηϊπο πο- 
να Οδριιΐ γϑοίϊι5. Ἰποϊρ οί, --- 
αἰτέα... κατηγορία. ΙΝ δμιο 
ΑἸΠπ|5. ἰδία ἀπὸ ἀἰδυϊηχὶῦ πα Δ ΠῚ. 
Χρη. Οομῖηι, ὅοον, 1 ῶ τούτου 
Σωκράτην ὃ κατήγορος αἰτιᾶ- 
ται, εὐ ΡΟ ΠΧ ἱππρὶν ὙΠΙ| ὁ [8. 
80. Οἵ, Πεηηοβιι. 46 ον, 8. 12.] 
51 μέμψιν ἁτηϊοὶΒ (Ἰυϊδδϑι, ὁ - 
᾿ασ σατο θη [40 ποπηΐηθ ἢἷο 
ΘΧΡΥΪΠΠὰ 5. οπὶ Οἷο. 46 ΟΠ, 1 38], 
ΘΧΡΟοΒία]! αὐῖ 0 6 πὶ. ἔθυυθιο [ἃ- 
ΟἸΠ5.9 ΒΑΤ. Κατηγορίας ἰὰ- 
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Καὶ ἄμα, εἴπερ τινὲς καὶ ἄλλοι, νομίζο-- 
μὲν ἄξιοι εἶναι τοῖς πέλας ψόγον ἐπενεγκεῖν, ἄλ- 
λὼῶς τὲ καὶ “μεγάλων τῶν διαφερόντων καϑεστώ- 
τῶν. περὶ ὧν οὐχ αἰσϑάνεσϑαι ἡμῖν 7ὲ δοχεῖτε, 
οὐδ᾽ ἐκλογίσασϑαι πώποτε, πρὸς οἵους ὑμῖν ̓ χθής 
ναίους ὄντας 

γνῶσιν" 

καὶ ὅσον ὑμῶν καὶ ὡς πᾶν δια- 
φέροντας ὃ ἀγὼν ἔσται. 
καὶ ἐπινοῆσαι ὀξεῖς καὶ ἐπιτελέσαι 

ὑμεῖς δὲ τὰ ὑπάρχοντά τε σώζειν καὶ 

οὗ μέν γε νεωτεροποιοί, 
κι ᾿- 

ἔργῳ ὁ ἂν 

ἐπιγνῶναι μηδὲν καὶ Ἔσγοι οὐδὲ τἀναγκαῖα ἐξικέ- 

σϑαι. 

τθὴ γοσάθι! 0 ἸΟΘ ΘΙ τιβιιη, 
ἱπη ΥἾτ1β5. ΓΟ ἢ 561, ᾿πἰπηϊοα 6. δὸ- 
οαδδίϊοπἶβ 51 σ] ΠοδιῚοποιὴ ἀθ ἴ558 
Ι5οον. Ῥαπθο. ὁ, 86 ἴοοο ἀοοοιὶ, 
αἰτίαν (..Υ οὐνινῖςς Ὀιδίν., ..06- 
σγἄπαοίο Βοβοῃνγ ον οἷ. (18455.} ἀπ- 
161 ἰαἰἶπ5. ραίονο δὐποίαι Κυιορ, 
Αἰτέαν αἰϊιον ἀοἤπϊ: ΤΠ μλοβίῃ. ἴῃ 
Απάγοί. 8. 22, 

(ἀρ, 70. 8. 1. εἴπερ τινὲς 
καὶ ἄλλοι. Οἵ. Μαιμι. αν, 8. 
Ο17 6. Κυπορ. 8. 69, 82 δάη. 14 
--- πέλας. Οἷ, ἀπ. ο. 89. Ρτοὸ 
ἴος φέλοις οοπίοοὶς (πηρ. ἴῃ 
Νον. Ἀπη8]. Ρ 110]. 1851 ρ. 2718 οἱ 
ἴῃ ἡ πδοϑί. Ὁ. 9, ἀπ πῇ 515 ΠῚ ΠΟΘ τιν 
ΡΟυἰββίτηιιμι Τιδοοἀδοιηοπῖ!. σοὶ μ ε- 

γάλων τῶν διαφερόντων 
καϑεστώτων, ἀπτπ 46 
τη οπὶ τη οι Θμ ὐϊ γ6θ 115 ἃσἃ- 
πε Ρουνῦ Ὁ 86πι|! 68. 2... ἢ 
48. ΥἹΙ 92. “ιαφέροντα 45 - 
οὐ πη ἃ ροϑί Πδδοῖς, 6556. τηὰ- 
νας ΒοηϊίΖ. Ρ. 7. Αὐ νά, πΠ05 ἴῃ 
ΘΧΕΠΊΡ]. πιδὶ. οὐ ΠΊθίβοῃ, 1. ἃ, Ῥ. 

20 54. Βοιἰ Ζίπτα ΒΘ4ΠἶιΡ (Ἰ65- 
56, -- πρὸς οἵους ὑμῖν ἴμη- 
σοημᾶα οαπη νν. ὁ ἀγὼν ἔσται. 
ὉΓ, ἀάπ. ο. 68 ἴεἰϊ. --- ὅσον... 
καὶ ὡς πᾶν. (Οἵ. “Μαιηι. αν. 8. 
425. Κυιιοο, 8. 48, 1ὅ δά, 14. 

ὃ. 2. οὖ μέν γε. ϑοαυίίαν ρ6ὺ 
{685 ἀδῖ ποθ ρ5. ρδΡαρυ  ρΠ]05 ορτο- 
σἷα σου ραν ίϊο ΑἸΠΘπΙ θη βίττη οἱ 
ἵιαοοἀποπιοπίουαπι Ῥδν ἀντιϑέ- 
σεις καὶ παρισώσεις. (Ἔστι 
τοῦτο τῶν δαιμονίως τε κχαὶ 
συντόμως ἀπηγγελμένων ἄντι- 

αὖϑις δὲ οἵ μὲν καὶ παρὰ δύναμιν τολμηταὶ 

ϑέτων.““ ὅ6Π01. Πουπιος. ΤΥ Ρ. 
101.) θὲ ΤΠιαοθαδρθιηοπίογαμη {Π|π|8 
1θΠ]ρΡοΥ 5. ἰπρθηϊο οὗ, Κουίαοηι. 
ἈΠ ΒΡΌὈ]. αν, ρῥ. 68---τ6. ΜΈΕΙ]. 
Του, ΠΡ. ὅ 344., 46. Αἰπρηΐοθη- 
5111ΠῚ Δ Δ Ίιδτη. Απίαα, αὖ. 1 Ὁ. 
51. -- ἐπινοῆσαι... γνῶ- 
σιν. ἤδθρο Ἱπιϊ ἐδ οἴ θ5. πππῖτο- 
γα1 Ἰηβδὶοηΐα ἴαοία σαηΐ. (Οἵ, οα, 
τηδῖ. δἱ ἴθ] ΒδῈΡΡ!. 64, 1085. Β. 
ΠΝ 4.1 νοῆσαί τὲ τὰ δέοντα 

ἀπολογησά- 
μενοι δὲ ὑπὲρ 
αἰτίας φίλων 
ἀνδρῶν πα- 
ραβάλλουσι 
τους Λακχε- 
δαιμονίους 
προς τοὺς 
᾿ϑηναίους. 

καὶ τὰ νοηϑέντα πρᾶξαι, ἰἴοην 
οττ ἘΧῸ ΔΠ- ΑΙ 5: 1 Ὁ 185: 
᾿Επινοῆσαι Θβϑι δχοορῖθατο, Π0- 
γὰἃ ἴῃν Θπἶτ 6. Θ Πα 6. δβὶ βδυῖο 
Ῥοϑβί ἐπιγιγνώσκειν (..411 αὐᾷ 
πονὶ, ΑἸἰαᾳ αἰ ὰ ρτυδοί εν εὰ ἀε- 
ΟΟΥηοτ θ΄ Βδα.). Ἐξικέσϑιαι, 
αὐ 8.1 ἐξελϑ'εῖν οἱ βδθρὶι5 ἐπεξ- 
ελϑεῖν, ναϊοῖ Ἔχ ϑεααὶ, πρᾶξαι. 
Νοη γϑοίθ θηΐπιὶ ΘΧΡΠΙΘαΥῚ ἃ Ρᾶρ. 
ἴῃ Πμ6Χ. ΘΧ ὁᾶ88 Δα Ίθοίο 1η 6} Ποίαν, 
Ριὸ ὃ ἄν (Ἰαββϑοη ἃ ἄν ἴῃ βεπίδη- 
τἶὰ ΘἜΘΠΘΡΆΙ γϑοίρονα πὸπ ἀπ ϊία- 
νῖῦ, ἀπο ΠΟΒ ἰῃ δἰ. πηᾶ]. 90 ἴπ|]-- 
ταίορο5, αἱ τὰ βεβουλευμένα οἱ 
τὰ βουλευϑέντα ροδιιεγιιηῖ, 5ονϊ- 
Ῥίαγοβ. ἔπι|556. ΑἸΧΊ πηι, Πἰδὶ να]- 
Βαςαιη {πδ ἴα} Πογοάϊδηιιβ γοὺ- 
"15 νοῆσαί τὲ ὀξὺν καὶ τὸ »γοη- 
ἁγέν ([ο5. 5αρνα τὰ νοηϑ'έντα) 
ἐπιτελέσαι ταχύς. Δα τοίπηι ἃ] - 
(ΟΠ ΠΡ πὶ ὀξεῖς ἴτὰ τ ρο- 
τη ἀπτη. οδί, τὑλ ΟἿΠῚ ΒΑΓΟΆΒΠΠΟ 
«αοάδπι ἀϊόϊαπι Β11... ΟἿΣ. τούς 
Ηΐβι. ΥἹ ῥ. 810 (ΠῚ ρ. 877.) Ῥνὸ 
οὐ δέ νἱάθιιν τϑαυϊτὶ μηδέ. 

8. ὃ. αὖϑις (εἴ, ἄπ. 1ΠΠ100, 
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δ ; -" α, 

καὶ παρὰ γνώμην κινδυνευταὶ καὶ ἐπὶ τοῖς δεινοῖς 
εὐέλπιδες " 

᾿Ὶ Π ς ᾿ »-“ ’ ᾽ 

τὸ δὲ ᾽υμέτερον τῆς τὲ δυναμεῶς ἐἔν- 
δεῶ πρᾶξαι, τῆς τὲ γνώμης μηδὲ τοῖς βεβαίοις πι- 

στεῦσαι, τῶν τὲ δεινῶν μηδέποτε οἴεσϑαι ἀπο- 
λυϑήσεσϑαι. καὶ μὴν καὶ ἄοκνοι πρὸς ὑμᾶς μελ- 

λητὰς καὶ ἀποδημηταὶ πρὸς ἐνδημοτάτους " οἵον- 

ται γὰρ οἵ μὲν τῇ ἀπουσίᾳ ἄν ὧ κτάσϑαι, ὑμεῖς 

δὲ τῷ ἐπελϑεῖν καὶ τὰ ἕτοιμα ἂν βλάψαι. κρα- 

τοῦντές τε τῶν ἐχϑρῶν ἐπὶ πλεῖστον ἐξέρχονται, 

ὕαρ. 70. 8. 8. ἐπί εχ οριίμηῖ5 ππθιη θυ δ 5 γθοθρὶς Βοκκ. Ὑ α]ρῸὸ 
ἐν, αποᾶ εὐ Πίοπγϑῖιβ δ]. ρ. 808 δία 811 εὐ 5610]. Πθνπιορ.. ΓΝ 
Ῥ. 10 οὐ ὅ6Π01. Αὐ᾽βεῖα, ρ. 88, ἀδηΐᾳιθ ἰπηϊἑαίου ΡΡΟΟΟΡ᾽5. {6 11}, 
οὐ 4}115. ΘΧΘΠΊΡ}15 ἀοἴθμπαϊι ΒιΙοοπιί, Ῥγοραΐ οἴαπι διηρ. Ρ. 11. 

2) δὲ οὗ μέν ---. Ἐὰ, ατ|88 56- 
«ἀπηύιγ, σἱαροναὶ οι, Ηδ]. Ρ. 
808, 564. 0 ΠΟΡνΟΒ5. οὐ ΘοποΙΠηΪϊ- 
ταί ΟΡ 108. ΘΟΠΊ 11}}65 ᾿πη} {8 1 
βαηΐί, νὰ, δα. γηλὶ. οἱ οἵ. γ1196. 
- παρὰ δύναμιν τολμη- 
ταί, ΒΌΡτα νὶγδ85 διάδοθδ, 
4πῖθι5. νουθὶθ παθὸ γα αἰαῖ! Τὴν. 
ΧΙ 238. διιδίαημίνιηι τολινητής 
ΠΟ ΑΛ ΠῚ 6556 ἀρτα Ρ]αΓ, ἀοοοί 
Κυιιθο, ΑἸϊα οἰτιβ Θχ ΘΠ ρ] ἃ να, ἴῃ 
δα. πιαῖ. ΑἸτογαπὶ χενδ. 5018 
πο μού Τ)}10 (55. ἔχο, Ρ. 82, 
-- παρὰ γνώμην. Ποτιη τηϊ- 
ΠῸ5 οονίδ δϑὺ βϑηϊθηία. ναοῦ 
ΟΘἢ 51}1Ὸπῶν,.. 1: δέ ἃ τς 
απὸ ἃ πὶ ηἢ ὁ Ὁ ἢ 51} 1π|Π 588 - 
ἀοι, ᾿πιϑρρυθίαίαν δίορῃ. ΤΊο5, 
ΠΡ. 6177, ργδϑίϑυ ταίὶ 0 6] 
Ηδαβ.. γον Εαὶ Ἰη δ᾽ ἢ. σΖανὶ- 
ἄἀδν διηι. δὰ ΤΡ 19, υἱττὰ 58 - 
"3 80 νΟΥΪ δ᾽} } 6 πὶ γα ϊο - 
π 6 ἢ δτηρ. Θιαοβί. Ρ. 11. οἱ 5]- 
Δ Ποὺ ΟἸασβοη, Ρ]ογαπηατια δπὶ 
οοπινὰ «ἀπϊηϊϊ 56ηςῈ 6 {18 Τἢ 
αν ρύαθίον ορὶπίον θαι (ΥἹ 
11) να!δηί, 4πᾶ6 που 65. ̓ ὸ πὴ 
διιην ἀρίδο, -- τὸ δὲ ὑμέτε- 
ρον, νοϑβίτα νϑῦὸ γᾶίϊο 65. 

-- τῆς δυνάμεως ἐνδεᾶ, 
τα δος νοδι 15. ἱπξονϊον, 
Οἵ. ΕἸπι5]. δὰ Επιν. Ηδνδοὶ, ν. 171 
οι ἰηἴγα 1102, Χοη. ΠΕ]. ΠῚ; 
922. Βγυοιῦ. -- τῆς γνώμης 

τοῖς βεβαίοις, ἜΧρΡΙοΥ δ οὶ5 

απϊτιΐϊ 60 η51}1185. [Π50]ΘΏΠΟΥ 
«πἰϊάοτπη Ῥ] αν 8115 (να. ἩΊΙτα. δὰ 1 
71 οἵ ἀρτια π085 ἴπ δα. τηδὶ,), γ6- 
οἴπ5 ἰαηθα. γιά, Μαι, αν. 8. 
4423, 4. 

ὃ. 4, μελλητάς. Οὐ, 69, 4 
δ᾽ ὁ. 84. -- ἀποδημηταί]) 
»»ἤγουν ἀποδημοῦσι τῆς οἰκείας 
πατρίδος, καὶ ἐπιδημοῦσι δη- 
μοις ἀλλοτρίοις.“ ὅσμο!. Ηοο 
σα δία πἰϊνισα ἃ Το, νἀ οίαν ἴδ - 
οἴπι] 6556 πρὸ ΑἸ ἱπνθηϊνῖ, 58- 
ΡΕΓ 1511 {α 1 π 1 51 5 1 {1 ν ΟΥ̓ ΠῚ 

πηΐνουβο οἵ, 46 ΤΊο. εἶδε. Ῥ. 90. 
-- τῇ ἀπουσίᾳ] »ἐκδημοῦντες 
εἰς ἐκστρατείας." ΤΟΥΚΑΣ. 
Θπανο γοβρόπᾶοι δὶ ράῦϊο ροβί τὸ 
ἐπελϑεῖν. ἀϑϑνθαϊ Πο5.68, 
πο τὸ ἀπελϑεῖν, «04 ἴπ ἀπὸ 
πα] ργὺ πι5. ἱπνθηϊίαιῦ, δα 

ἐξελϑεῖν, «ποῖ Ἰεσοπάπτηι οοπΐθ- 
οἷν {Π|ν. ϑχην. οὐ. ΤΡ. 11. Αἱ 
νι. ΟἸαβ5., οδἰϑδὶ παϊὸ δἀνθυβαίαν 
5.48}, ((Οδιθυιιηι Ξ6})0]. Ἠδυτηοο, 
ὙΠ 0. 6009 πιαϊὸ τὸ ἐπελϑεῖν εἰ 
ΠΤ ἀντικτᾶσϑαι Ρ᾽Ὸ ἄν τι Ἀτ.) 
-- τὰ ἕτοιμα] ,.Δγ(ὔὰ ὑπάρχον- 

«ἐς 5610}. ΟΝ Ὑ110, 

ἢ ὕ. ἐπὶ πλεῖστον ἐξέρ- 
χονται, ἰοπρ᾽ββϑίθηθ ΡΓῸο- 
συραϊαπίαν. 1 νϑυρθὰ ΘΧρΡΙ - 
ὁα πα οβϑοην οι οἰ βδίθηθ νὶ- 
οὐονίαπι ΡοΥΒΘ απ πα}, ΘΧ 
αὐ 115. ΡΟ Ββί 15. ΠΊΘΠΔ])}} 18 5011- 
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6 χαὶ νικώμενοι ἐπ᾽ ἐλάχιστον ἀναπίπτουσιν. ἔτι δὲ 
τοῖς μὲν σώμασιν ἀλλοτριωτάτοις ὑπὲρ τῆς πόλεως 
χρῶνται. τῇ γνώμῃ, δὲ οἰκειοτάτῃ ἐς τὸ πράσσειν τι 

τ ὑπὲρ αὐτῆς. καὶ ἃ μὲν ὧν ἐπινοήσαντες μὴ ἐξέλ- 
ϑῶσιν, οἶχεῖα στέφεσϑαι ἡγοῦνται" ἃ δ᾽ ἂν ἐπελ- 
ϑόντες κτήσωνται, ὀλίγα πρὸς τὰ μέλλοντα τυχεῖν 

γμσυυνσ τὰν πο ᾽ν, 

Ὁ»  γννι τ νυ ψι ΚΞ τ' 

πράξαντες. 

,“ , 

ἄρα τοῦ καί. τα 7Ὁ 

“ν δ ΟὟ Μ ἐς 
ἣν δ᾽ ἄρα του καὶ πείρᾳ σφαλῶσιν, 

ΒΚ. οχ 10. ψαί. Η. με. ἄρα καΐ του. 
Οπῖθι5 Ῥϑιιοῖβ 11 ν15. οθ οι ρου άτιπι ποῖ ραανίπιιβ, ἀππτὰ τοὺ ὁ0ῃ- 
ἘραΡ ΠῚ ἄλλοις θ6π6 Ἰοσιπι ἃηΐθ καΐ οὐοιρᾶνθ ν] ἀθδίι. 
ἄρα τι καί 1140, ἦν τις καί ὙΠ| 2 αἱ. 
καὶ πείρᾳ του σφαλείησαν. 

Βεπάτιη οββοί ἐπεξέρχονται (5]- 
τη} ἀπ] τῷ κρατεῖν), 404 ΡτῸ- 
μαὺ {Π|ν. 1. 4. ΟἿ τν 14. -- ἄνα- 
πέπτουσιν. ΑἸΠΘηδοιιβ 142 
ἀναπίπτειν ἈΠ ἐπὶ ΣΙ Σ 
ἐστὶν οἷον ἀϑυμεῖν. Θουκυδί- 
δης πρώτῃ" νικώμενοι... ἀἄνα- 
πίπτουσιν. Οἵ, Επιδίαι!. Ρ. 1041, 
ἢ Βοηι. εὐ δ Ἰ4. Οοηένα σοηϑτοῖα- 
αἴπθῖη Ιοαποηα] ΠῚ ΟΡ Ομ ΡνἾ π1ἢ 
ἐξέρχονται ἱπέθΡρ θέα τα 16 66 - 
ἀπ τ. 4πΔ ΠῚ ἱπίου ΡΥ  Α Ι 0} 611, 
οἰβὶ 110 ΘΧΘΠΊΡ]0 ΠῸῚ 5. ΒΙ Πα ταν) 
ἀεΐεμαϊε ΒοηΐϊΖ Ὁ. 9 54. Ριὸ 
ἀϑυμεῖν ἀϊκονιην. οἴἴαιη. ΡΙμΙ, 
ΟἸδοπι. ὁ. ὅ δὲ 8]. Ν 

ὃ. 6, τοῖς μὲν ἀν μέρα 
ἀλλοτριωτάτοις. 
ται, ὀονροτίθιβ 18} 418 ΠῚ 
ΑἸ Θηἰβδί 8 ΡΓῸ οἰνιίαςο 
απ π|} {π|}..2.}}. 6. ΘΟΥΡ ΟΥἂ ΡΓῸ 
ἀγθ6 οδ᾽οοία ηΐ, {δῃα τιἃ ΠῚ 
Β'ηῦ πο 51πᾶ, 564 Δ]16}15- 
Βίτηἃ: ἢ. ΠῸῚ Ράγοπηΐ ΘΟΓΡΟΥΪ, 
ψΠροηάθι 65. {Ππ4 ἴῃ ἀἸβουϊτηϊηϊ- 
θ115. 61} 5 οι ϊ8. ὅἴο ἴθγο Μο- 
γὰ5 δά Ιβοοῦ, Ραη, ς, 34.“ ΟΟΤΤΙ,. 
Νοὴ μΙασοι δα ρίαπαῖῖο (ἀτηρὶ, τὶ 
Αιιαοβί, ᾿. 12 βϑηςθητατη να} 6556 
ραν οαναηΐ, 4πού ΠΟπΪ- 
ππτὴ ἰαοίινα Γἀοἰ  η ἀἃ 511, -τ 
ἱῷς, φιοά ρ]ουίαιις αἀ 5ἰ μη} Πα ἀἰ- 
οἵα δἀϊδοοναηΐ (ν᾽ 4. ΒΙοοπηί.), οὐ ἴῃ 
ΠΤ βία Οὐδι, ἔτι. ν». 81. Βοἰδβικ. 
ψΘΡ 5. 5] ιι5 τὰς μὲν ψυχὰς 
ἀλλοτρίας. . κεχτήσται αἰατιο 

. χρῶν- 

Οἱ. ἣν 
(διοσιη ΠΠ 48 καὶ ὅπότε 

ΠΟΠΠπ ἢ (π|ᾶγὴ ἀρτα ΤΕ] πη ἃ] 6 - 
Πι15. 8ῖ90 ροβίϊιπη (οἵ. ΟΥ̓}, δᾶ 
Ηον. ὅ8ι. ΠῚ 8, 72), οπυϊββιιηι δϑί, οἵ 
ΑἸ] ἀρὰ χρῆσϑαί τινέ τινι, 
ἰδοῦ δἰϊαι θη ΔΙ14 10 
οάο, πὸ Χρη. ΟὐὈπηη, ὅσον, ΠΠ 
1,12. 80, τοὶ νἱά, ϑδαρρ. - τῇ 
γνώμῃ δὲ οἰκειοτάτῃ, απἷ- 
ΠΟ ΘΓΡῸ 4π|ἃ Π] τη ἃ Χῖμη 6 Ρ1Ὸ0- 
ῬΥΪΟ 86ι πα ϊοῖο ατἃ πὴ Τὴ ἃ - 
ΧΙ 6 510 πίτη{π}, 1. 6. 60η - 
Θ᾽ ΠΟΥ. Θ᾽ οΎ ἢ 4πἰβ4τ6 
5 ηὉ 6 ποῖ 5511}. [τὰ Πᾶθο 86- 
οἰριθηα 6556. "6 νὶβ οπίγαροβὶ- 
τοῦ πὴ ρόῦθαι, ἀοοσδηΐ 06 66}}. οἱ 
(106}1}, (Νίοαι.: ἴπγτὸ Μοϊππηρ 
ἰϑὺύ σὴ ἴῃν Ρυϊνδίοί ρσθῖ- 
ἵ πα τη, α1ὸ πᾶ 1646. ἔδδὲ 8 [5 
5ΒΘΊΙΊ 6 ἢ ΠῚ πΠ6η ϑΒοπαίζΖι) 
Ὀτοίβεῖ. ὑπὲρ τῆς πόλεως ὉΡΟΙΘ 
ὁαπὶ ἄλλοτρ., οἔκειοτ. ὁππὶ ἐς τὸ 
ΝΣ ὑπὲρ αὖτ. γα] ΘΟΠΙΔΕΡΕΡΟ: 
568 ἄλλοτρ. ὑπέρ τινος ὁοενῖθ 
αἴοὶ πο ροίοσι, Γνώμη δαΐοπι ἴῃ 
5] Πρ ανὶ οοπτνα ρυδθοθρία να]σὰ- 
γα συαπιπιδίϊοουπτῃ (ναι Βαῦπη. 
ὃ. 122, 8} τὸ νγ0 πὰ ρ΄ αγοβ τὸ- 

ἐδρίαν, Οἵ. Π11. 20. 64. 65. 1. 
27.854. 81 ἃ]. νυδρσ, δα Αὐτὶ. 1 
11 9: 

8. 1. ἐξέλϑωσιν. (ΟἿ. «ἄπ. 
8. 2 οἱ ΠῚ 108. -- οὐκεῖα στέ- 
ρεσϑ'αι. Οἵ, Βυιίμ. αν. 8. 1981, 
ὅ. Κυιιθο, 8. 47, 1585. δά. 10. -- 
ὀλίγα... πράξαντες, εχὶ- 
σια δα [τὰν (1. 6. 51 οὐ τὶ 
ἔπι ανῖ5. ΟΟΙΠΡΑΡΘΠ 0) 568 

Π 
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ἀντελπίσαντες ἄλλα ἐπλήρωσαν τὴν χθείαν. μόνοι 
γὰρ ἔχουσί ΞΕ ὁμοίως καὶ ἐλπίζουσιν ὁ ἃ ἂν ἐπινοή- 

σῶσι διὰ τὸ ταχεῖαν τὴν ἐπιχείρησιν ποιεῖσϑαι ὧν 
ἂν γνῶσιν. καὶ ταῦτα μετὰ πόνων πάντα καὶ κιν- 
δύνων δι᾿ ὅλου τοῦ αἰῶνος μοχϑϑοῦσιν. χαὶ ἀπο- 
λαύουσιν ἐλάχιστα τῶν ὑπαρχόντων διὰ τὸ ἀεὶ 
κτᾶσϑαι καὶ μήτε ἑορτὴν ἄλλο τι ἡγεῖσϑαι ἢ τὸ τὰ 
δέοντα πρᾶξαι, ξυμφοράν τὲ οὐχ ἧσσον ἡσυχίαν 
ἀπράγμονα ἢ ἀσχολίαν ἐπίπονον. ὥστε εἴ τις αὖ- 
τοὺς ξυνελὼν φαίη πεφυκέναι ἐπὶ τῷ μήτε αὐτοὺς 
ἔχειν ἡσυχίαν, μήτε τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους ἐᾶν, 
ὀρϑῶς ἂν εἴποι. 

71: Ταύτης μέντοι τοιαύτης ἀντικαϑεστηκυίας 
πόλεως, ῶ “αχεδαιμόνιοι, διαμέλλετε, καὶ οἴεσϑε 

εἶτα ἀποδει- 
κνύασιν, ὅτι 
νῦν συχία 

καὶ ἀκίνητα τὴν ἡσυχίαν οὐ τούτοις τῶν ἀνθρώπων ἐπὶ πλεῖ- 

Ρογορἶ586 (1ὰ 4] ὁΔ 1). Τὴ: 6 
ἰσίταν (ἡγοῦνται) τυχεῖν πρά- 
ἔαντες ([- 6. πρᾶξαι) ὀλίγα. 
πρός 5'. υυῦβϑιιβ ο. 71 οἱ βᾶρρϑ. 
γιά. Μαίῃ. αν. 8. 591 ὁ δ. παι 
βθηΐθηι οἵ. ΤΥ δὅ. -- ἐπλήρω- 
σαν τὴν χρείαν, ἀεξΐεοία 

Ἰρηΐ, 50 εὐβοίζρῃ βῖ6 ἀθὴ 
Μαηροὶ, ΓΠΠ16η ἀϊε ὔοκε 
ἀ65 ἴθ ῃ] σ 56 ἢ] αρ απ θη δ εὺ- 
ΒΌΘΠ 65 ἃ115. 6 δουίϑδίο νἱά. 
ΜΔ. ατ. 8. 502, 8. Βυιίηι. ὃ. 
1357. 6 δάμη. 8. Οἵ. ᾿ηΐγὰ 84, 2. 
ΒΞ, ΠΠΓΕΥ ΡΙαἱ. Ῥγιῖᾷ, ὁ. 830 ἃ 

ἔπταιεν βουλόμενος ἀναπλη- 
ροῦν. -- ἔχουσί τε ὁμοίως 
ἴα, Οἵ ἀαπ.1.99..1- 

8. 8. ταῦτα μετὰ πόνων 
μοχϑοῦσι. Διίοηαο δηο 

ἀἰ συ ΠΟ ΟΠ ΘΠῚ πόνον οἱ τοῦ μο- 
χϑεῖν, 4ϑ 4τιο ἴρ50 νθυθῸ οἵ, Κυτιθε:. 
ο. Π 39. Πόνους οἱ κινδύνους 
᾿Ἰθθπίου. ἱπηοὶ Ἰἀθηιάθπι ἀοοθῃὶ 
Χομορ νομεῖς, Ἰπύθυρνοί6 8. --- καὶ 
μήτε ἑορτὴν... ἡγεῖσθαι, 
πθὸ «αἰϊυὰ 4166 πιἃ τὴ αἴ 61 
[οβία τα ραΐαπι. Ἔορτήν. αἱ πο- 
βϑίσιπι Ἐ'6δί, ἀο᾽Ἰοϊὰ 5, νοΐ - 
Ρίατθιη 5 β εἰ βοανο ἀοοονα βίπαοι 
Ἀοῖσκ., οὐ εὐδαιμονέαν υἱΐαπο 
5. δε ταῖν Π1Ὸ (ἰἀ55. νϑυθα Ἰπηἃ 
ἰατ5 ΧΧΧΥΠΙΒΊ πθο πιὰ} Δ 485. 

Θοηραγαν! Ἐν, [Ο. ΙΝ 84 ἐμὸν 
βρῶμα ἐστιν ἵνα ποιῶ τὸ ,ϑελη- 
μὰ τοῦ πέμψαντος ἐμέ. 16 
Ῥκοπλθῖμοαβ ἀρια ΘὍ61ῃ. .. Ερίηι. 
Ετνγ80}}.“ἦ Χ ρ. 8518., ΒΝ κἄη- 
ἄοϑυ θὲ [ἀν Εθβία τ}. 5816. 1160 
ἴθ πἰοπς.. .. 1)65 δομιίθῃ Μαπη65 
Ἰοῖον ἰδὲ ἀϊδ ὙΠϑι.“6. -- ἡσυ- 
χίαν ἀπράγμονα, πη 6185 
Οὐἱ 1. --- ἀσχολέ αν ἐπέπο- 
νον. Παρβουπηΐ ἴῃ Αἰ Βομϊί. εἰ 
Ῥϊδιβοι, ἄλλοι νοὶ ἕτεροι ροβὶ ἤ 
ἀὐθὶτναι οχοϊάϊθβθο; 564. Ὁ] σα 
56}1 δεμᾶϊ. ἴῃ ΜάιΖ6]], Θοτητηθηΐ. 
οι ἤθυθϑι ἡ Ζιγ Καὶ“ . ν᾿ 9. δ] 
οὐχ ἧσσον γϑοίθ ἱπιδυρυθίιαν 
τὴ ἃ σὶδ. Ααά. ΟἸα58. 

8,9. ξυνελών, ρᾷποῖ5 6} 
τούδυι οοη ΡΟ Χα5. Οἱ Π ΑΙ. 
1Π.40. Ἱ 80. Τὰπι ἐπὶ τῷ τϑοίς 
Ροϊοναηΐ ἃρ6556. Οἵ, Μδθῃ, τ. 8. 
91, ΤΡ. 1980. Δα ἐᾶν ἀυαὶ ἔχειν 
ἡσυχίαν. ᾿νθϑροώπους ἰθηιθνο 
ἀαπηηδὶ Οο}». αὐ Ηγροτ, Ρ. 66. 

Θαρ  Β. οἴεσϑ' τὴν 
ἡσυχίαν οὐ τούτοις. 
ῬΡΟΡΊΟΡ πος ᾿πὶταγα οὐδ ιϊῸ Ροβιθᾶ 
βῖ0 ἄθθοραι, Ρτοοράονο, ἀλλ᾽ οἵ 
ἂν. ... νέμωσι. (πᾶπι 4αιπὶ 
νυ νου. βου ρίου, οἱ νουθιπι νέ- 
μειν δὰ ἴρβὸβ [ιδοοἀδοπιοπίοθ 
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πράσσωσι, τῇ δὲ γνώμῃ; ἣν ἀδικῶνται, δῆλοι 
ὥσι μὴ ἐπιτρέψοντες., ἀλλ᾽ ἐπὶ τῷ μὴ λυπεῖν τ 
ἄλλους καὶ αὐτοὶ ἀμυνόμενοι μὴ βλάπτεσϑαι τὸ 

μόλις δ᾽ ἂν πόλει ὁ ὁμοίᾳ παροικοῦν- ἢ πολε- ἴσον νξμετε. 

τὲς ἐτυγχάνετε, τούτου" 
ἐδηλώσαμεν, 
ματα πρὸς αὐτούς ἐστιν. 
ἀεὶ τὰ ἐπιγιγνόμενα 

ἄρ χαιότροπα ὑμῶν 

κρατεῖν" 

νῦν δ᾽, ὅπερ καὶ ἄρτι 
τὰ ἐπιτηδεύ- 

ἀνάγκη δ᾽ ὥσπερ τέχνης 
καὶ ἡσυχαζούσῃ 

, “ Ὰ 

μὲν πόλει τὰ ἀκίνητα νόμιμα ἄριστα, πρὸς πολλὰ 

τὐδηβία!ουῖε, μοίατη. εϑδί, αἰ οὐ 
ἃπΠί8 οἴεσϑε, φΟΠοοαπάτιαι [αϊββθ 
νἱἀθαίαν, -- ἐπὶ πλεῖστον ἀρ- 
κεῖν, αἰ πὰ 15 511 6 5ῈΡ ΡΘίθτ 6, 
ἰ. 6. Ῥ ΕΓ ἃ ἢ 616. Οἱ. Χεϑη, ΟΥγ. 
ΥΙ 2, 381. -- τῇ μὲν, παρᾶ- 
σκευῇ δίκαια πράσσωσι, 
ἀρΡατγαία 5ὺ0 ἰπ8ί8 δ οἰδηΐ, 

. 6. ᾿ἰοοὲ 58 {15 πη ἢ ἃρρᾶγα- 
ἔα ὈΘΙΠ]οὰ ΠῚ ΟΟΤρΡ ΓΑν ΘΙ, 60 
ΠῸΠ ῬΘΡΠΙΟν ϑπίιν δα ἃ]|105 [86- 

- ἄθη405 αἰα πο σον α] θη 405. --- Οἵ, 
5680]. Μ816 Πιθίβοῃ: το 1 οπι- 
οῃ ἀθν Βουιοιἐβοπμαίε ἀὰ5 
Θεμδτιθε ἐπ αη. -- τῇ δὲ 
γνώμῃ. . ἐπιτρέψοντες, 
5εὰ 405 ῬΡαίεαι 60 6586 
ΔΏΪΠ1Ο0, αἱ, δὶ Ιδοοϑϑϑηίυσ. 
ἸηϊαΡι ἃ πὶ ΠῸῚ 5ἰηΐ π6ρ]6- 
στανΐ. Οὐ, ἀάῃ. Υ140,2. ἘΡΗΎ ἧς 
ἐπὶ τῷ. νέμετε. ΘΡϑβοιγᾶ 
6δι νῖβ νουρονιπι τὸ ἴσον νέμετε, 
ἀὰᾶ6 Ρ] τ πη ἰπίογρυθία ητπῦ 86 - 
ααϊίαύθηι τὶ θα 1015, {πο ηῖὶ- 
(εἴ. 1120. Υ116. ΒομϊίζΖ. ϑὅ'γπ1}0. 
Ρ. 18), δτρ. Ρ. 8. ἀγα ϑοῖδε  }1- 
θοτίαίοι ἀοἴεπαϊ 5, ὈΙθίβοῃ, 
ἀάθοὸ ἀθᾷιι0 Δ Π10 5ρεοίας ϊβ. 
θοηΐϊααθ παροὺ (1855... απο πο- 
(10 ἃ ΡΓ αν Ι πηι ἀδἔθηβα Ῥ] γα] οχ- 
ΡυΪπηδίιγ, 6018 {15 Ιοοῖ8 ΠΙ ὃ. 48. 
ΥΙ 88 τὸ ἴσον νέμειν νυῖι 
6588 ἰἸάθιη ρυδθίϊα πηι {νὶ 0 116 6. 
δ'εα εἱ οὐβίαί απο πο τῷ λυ- 
πεῖν, αἰ ἴῃ 1118 Το ο]5, 568 ἐπὶ τῷ 
λ. Ἰερίταν, ΟΥὍ Βι8 8}, ουἶτ5 ἐχρ!α- 
πϑιῖο ποῦϊβ ουξοιτὰ δβί. [ἢ Ρτο- 
ΧΙΠῚΪβ ΠῸῚ, αἰ (απιρ. 1. ἃ., ἀπδ5 
51 ΓΟ 5. γΘΥθΟΓα ΠῚ. ΟΟΠἰ ΠΟΙ ἃΒ 

βίαια! πηι5 (6ἰ ᾿ρ5ὶ οανβθηΐββ, 
Π6 ἀδΔηΠπΠπὶ δ οἰ ρ᾽α 115), 5688 
γϑααϊτηιβ θὰ: ἰΐὰ (ρτορυ. ἢδο 
οοπαϊίϊοπ δ), αἰ οὐ 4]|105 ΠῸ 
ἰαθάδι15, οὐ ἰρϑβϑὶ, ἀὰσπ ἰἴη- 
ἰασϊᾶ5 ΡΓΟρΡυϊβείϊθ, ἄκα- 
ΠῚ] πιὰ ΠῸῺ ἔα οἷ ἃ 15, ϑεηςθηία 
Πδθο θϑύ: γῸ5 Ψ6ΡῸ π᾿ Όγ πὶ ΠΟῸῊ 
γηοάο ποὴ ἰη θυ. 566 πὸ ἀρθἔρη- 

αἰτ|5 φαϊά θη} ἃ γοὈΐβ, 5ὶ τηϑίπθη- 
ἀσμ 51, πὲ ἀοιυϊπηθηίτπι ἀοἴβη- 
5Ι0η6. 8οοὶρίαιϊβ, ἴῃ Θοαπ6 ᾿ᾳ5.|1|- 
ἃ πὶ ῬΟΠΪτ18. 

8, 2. ὁμοίᾳ, ἩΡ ΟΣ ὁμοιο- 
τρ όπωῳ, βῖνϑ, αὖ 50Π0],, τὰ ἴσα 
ξηλούσῃ. ΟΕ 1140. -- ἄρτι, 
ΤΠ -- ἀρχαιότροπα. Ἢ" 
ἐστίν, γεοβίνα ἰπβυϊταία δα 
1108 (51 οαπὶ1}}}15 ΘΟΠρὰ - 
Ραπίι) ρυϊϑοα (6 ΟΡ" 5016- 
18) 5πη1, Πρὸς αὐτούς 50|1τἃ 
ἴῃ ΟΠ ΠΡ ΡΑ ΟΠ θτι5 θυ θν δία αἰοιὰ 
581 ΡΡῸ ΒΡ! ΘΒ ον Ἶθι5 πρὸς τὰ ἐπι- 
τηδεύματα αὐτῶν. Οἵ. Μαιι. 
αν. 8. 4158 δάη. 1. Κύτιιθρ, 8. 48, 
18 δά. 9 6 ὁ. 9. θε ἴρ50 πρός 
να. 10, 1. -- ἀνάγκη δὲ. 
Ἀρατεῖν. ΡΙεμα ἀνάγκη δὲ 
ἀεὶ (καὺ ἐν τοῖς ἐπιτηδεύμασι) 
τὰ ἐπιγιγνόμενα Ἀρατεῖν, ὥσ- 
περ τέγνης ἀεὶ τὰ ἐπιγιγνόμενα 
Ἀρατεῖ. ΙΠλ1 65. βθηίθηθ 85, αἱ 
Χρι. γι, 10, 58, νἱά. ἴι. 64. τηδὶ, 

8. ὃ. ἡσυχαξούσῃ. τὰ 
ἀκίνητα... ἄριστα. ἘΣΤῈ 
«ἰὰ5. ὁοεῖα Ιοααπηίαν ἀαδιὴ ΑἸοὶ- 
υἱδάθβ ὙΙ 18 εχίν, Οὗ Αυϊβίοι. 
Ροϊῖ. 1. -ο πρὸς πολλὰ 

οἵ ἂν τῇ μὲν παρασκευῇ δίχαια νόμιμα οὐκ 
ἔστιν ἐπιτή- 
δεια, καὶ ἐν 

ε τοῖς ἐπιλό- 
ν Ὧ (ἀπὸ τῆς 

δ τὴς 5) παραι- 

μεῖν. 
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δὲ ἀναγκαζομένοις ἰέναι πολλὴς καὶ [τῆς] ἐπι- 

τὲ χνήσεως δεῖ. διόπερ καὶ τὰ τῶν ᾿Αϑηναίων ἀπὸ 

τῆς πολυπειρίας ἐπὶ πλέον ὑμῶν κεκαίνῶωται. μέχρι 

μὲν οὖν τοῦδε ὡρίσϑω ὑμῶν ὴ βραδυτής" ψνὺν 

δὲ τοῖς τε ἄλλοις χαὶ Ποτιδαιάταις, ὥσπερ ὑπε- 

δέξασϑε, βοηϑήσατε κατὰ τάχος ἐσβαλόντες ἐς 

τὴν Φεῦ Σ ἵνα μὴ ἄνδρας τὲ φίλους καὶ ξυγ- 

γενεῖς τοῖς ἐχϑίστοις πρόησϑε, καὶ ἡμᾶς τοὺς ἀλ- 

λους ἀϑυμίᾳ πρὸς ἑτέραν τινὰ ξυμμαχίαν τρξ ψητε. 

δρῶμεν δ᾽ ἂν ἄδικον οὐδὲν οὔτε πρὸς ϑεῶν τῶν 

ὁρκίων οὔτε πρὸς ἀνϑρώπων τῶν αἰσϑανομένων᾽ 

λύουσι γὰρ σπονδὰς οὐχ οἵ δι᾿ ἐρημίαν ἄλλοις προσ- 

ὕαρ. 71. 8. 8. πολλῆς καὶ [τῆς] ἐπιτεχνήσεως. Τ'ῆς ον. 

ἴῃ ΠΊΘΠ 8115 ΡΥ ΔΟΒίδ Εἰ 55 Π}]18: 66, νἱα. 1.95; τῦ..52;..Ὁ. {ΠῚ ΘΝ 

40 οχίν. 1, {1 τη, 
8.4. Ποτιδαιάταις. ὅκ55. Απρ. ΟἹ. θη. τοῖς Ποτιδ.., π8 

14. αυϊάθπι τη 16. Ο΄, οα. πηγαὶ. 
πρόησϑε. Ῥοκκ, προῆσϑ'ε. Οἱ, (ἀοοι!. Ἰλοοιν, δοῦθηΐ. Ρ. 9, 

βρῇ οὐδ ΠῚ 14 οἱ 46 τίϑεσϑαι 548. 58, 1. 

εἐέναι; 1} 118 πΘΡΟ 118 δητ. νοὶ]. Πρ. 449. δ5᾽)ΜΠ1Π6ν 

ΠΡ 116 αυϊ. -- ἐπιτεχνήσε- ῬΠΘΟΡ ΙΝ, 46 αν. ΡΙ. Ν 10 οχιν. 

ὡς. οβροηάοῦ νθῦΡῸ ἐπιγνῶναι τὰ ,περὶ τὰς ἀλλοιώσεις ἄχρι 

τὸ, 2, 5664 ριορίον τέχνης οθηϊ- τούτων διωρίσϑω. [1)6 γΡονίθοιϊ 

ΤΠ ΘΠΙΟΥΔ ΟΠ ΘΠῚ, 4πῶ6 δηϊθοοαϊ,, ἰἱπηροναίίνο οἵ, αι. 8. 157 δά. 

Ἔχαυϊβίιο Ῥοβίτιμι οϑί.. Βισηϊ οαι. 18. Κυπος, 8. ὅ9, 8 ἀάῃ, ὅ, --- 
ἰσῖταν αὐ 615. που πη τᾶ, Π0- ξυγγενεῖς! »»Δωριεῖς γὰ 
να 5] οὐ ἴα (π ἐπ ονὰ ἴῃ - οἵ Ποτιδαιᾶται. « 50}0), --- καὶ 

οὐἰταία οοπᾶδηίιν, νοίοα ἡμᾶς... τρέψητε, "8 Π05 

ΘΏ.6 ἢ ἃ 6 π {0}. Ἰὐχοηρία νοορᾶ- ἀδπρογαιοπο αὦ αἰϊαιῃ αἰϊ- 

ΠΕ νι ἃ. ἴῃ δα. τηαὶ, οἱ Ὁ υχόφΑ, τὴ 4 πιὰ πὶ βοοϊοίδίοηι, νονύας 15, 

ΑΔᾷ. 1ο5. Β. 1. νΠ8, 2. - ἐπὶ ῖ, 6, ΘΟ Ρ ΘΙ α015) Γὰ οἰα 5, 
πλέον ὑμῶν, ἾΣΟΣ τῶν ὑμῶν, αὐ 60 Ψ ΟΡ. --- ἑτέραν 

τῶν ὑμετέρων. Οἵ. «ἀπ. 8. 3. οἱ τιν ὦ »»πρὸς τοὺς ᾿Δργείους" 
Κυτιορ,. αὐ. 8. 417, 21 αάῃ. ὅ, ἐχϑροὶ γὰρ ἤσαν τοῖς Μακεδαι- 

μονίοις.““ 0110]. 
8. Ἂς μέχρι. τ ΟΜ 

ὡρίσϑω.. “βραδυτής, ἃ ὁ- ἃ, ὅ. πρὸς ϑεῶν, ἱπαϊοῖο 
το πτ|5 Ρυορύθβδα του ἀδοτιι. Οἱ Μαῖα. αν. ὅδ, ὅ90 
οβδίο (ἔπ οπι πα) 680) νοβίτα ρ. 1886, Βαυίμη. 8. 1417 ἴῃ πρός 
ταν α 1185. ΟἱἉ, ΡΪδι. Νίοποχ. 6.9 οἷ βοη. -- ϑεῶν τῶν ὃρ- 

“ἀρεῖος μὲ ἔχρι Σκυϑῶν τὴν κίων. οράοναν ΔΥΡΊΓΡΟ5 

ἀρχὴν ὡρίσατο, οἱ Ἀρρὶ. Μίεμν,. δ το5105 νοολΠἷν. ΧΧΙ, 10. Οἱ, 

. 114.. Μδυῖ βία Ὀυον] ]  οαπθη ϊα. . 8. ΠΠ ΤΙ. -- τῶν αἰσϑα- 
ἫΝ ταν οἴαπι ὁρίζειν ἔς τι ΠῚ 82. νομένων] ἰ. ο. αἴσϑησιν ἐχόν- 
Τοιιμι ἀϊούαπι ἰπίθι Θχθηρὶα βα- τῶν, φρονίμων. Οὐ ὟΝ 26..Δ- 

ρύτητος ροπὶ! Αὐϊβιϊα, τέχν. [πιὸ ἰϊὰ Ἰοαιυΐ ναθοοβ ἀοορί 14, 
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ἰόντες, ἀλλ᾽ οἵ μὴ βοηϑοῦντες οἷς ἂν ξυνομόσωσιν. 
βουλομένων δὲ ὑμῶν προϑύμων εἶναι μενοῦμεν" 
οὔτε γὰρ ὅσια ὧν ποιοῖμεν μεταβαλλόμενοι, οὔτε 
ξυνηϑεστέρους ἂν ἄλλους εὕροιμεν. πρὸς τάδε 
βουλεύεσϑε εὐ, καὶ τὴν Πελοπόννησον πειρᾶσϑε 
“ὴ ἐλάσσω ἐξηγεῖσθαι, ἢ οἱ πατέρες ὑμῖν παρέ- 

δοσαν."" 
12. Τοιαῦτα μὲν οἱ Κορίνϑιοι εἶπον. τῶν δὲ τῶν 49η- 

ναίων πρέ- 
᾿᾿ϑηναίων ἔτυχε γὰρ πρεσβεία πρότερον ἔν τῇ σβεις, οἱ ἔτυ- 
“Ἰακεδαίμονι περὶ ἄλλων παροῦσα, χαὶ ὡς ἤσϑοντο 

τῶν λόγων, ἔδοξεν αὐτοῖς παριτητέα ἐς τοὺς 

“ακεδαιμονίους εἶναι, τῶν μὲν ἐγκλημάτων πέρι 
μηδὲν ἀπολογησομένους, ὧν αἵ πόλεις ἐνεχάλουν, 
δηλῶσαι δὲ περὶ τοῦ παντός, ὡς οὐ ταχέως αὖ- 
τοῖς βουλευτέον εἴη, ἀλλ᾽ ἐν πλείονι σκχεπτέον᾽ 
καὶ ἅμα τὴν σφετέραν πόλιν ἐβούλοντο σημῆναι, 

ΘΠπλΠΠτεν δύνασθαι 6556 δύναμιν ναΐων ἔτυχεγαρ. Οἷ. Μδι, 
ἔχειν νἰαϊμηι5. 1 18, 88. -- οἷς ἄν. 8. 01 ρ. 1465 εἱ 8. 6080 ἢ. Ρ. 
ἂν ξυνομόσωσι. 1)ὲ βοοίοίαια, 1028. ΠΜΠΩΣ 8. 148, 87, Κτυθρ, 
ἰηἶτα οὐΐδηι Ποῖ ΤΘοῖταν, αὐ Π 72. 8.600, 4 δά. 2. Ἰηἴνὰ 115. Ὑ Π180. 
ΠῚ 68. -- καί ΚεθδΡ,, ἀοΙοοῖ. τυ η5Ρ ΟΠ Ϊ 

᾿ τὺ 
8. 7. πρὸς ταδὲ, 5Ξεῦυη- ὀ δηίθ πρύτερον ἐπι: (ἴῃ ϑοΠποΙ- 

ἀππὶ π860, ἰ. 6. ρΡγτορίοσθα. ἅδον. ῬΒΊ]ΟΙορ. 1 2 ρ. 512) νυΐυ. 
για. Μαῖα. αν. 8. 591 β εὐ γ οὐ. Χουβδηΐ ἰἈΠ16Π ῬῸν ἀηδοο αἰ Π 0 ἢ 
14 875: -- τὴν Πελοπόν- οὔίαιη Ὠϊοίβοῃ. οὐ (855. -- 
νησον... μὴ ἐλάσσω ἐξη- ἤσϑοντο. [16]}. οἵ πρέσβεις. 
γεῖσϑαι,πιπάθιο ΡοΙοροῦ- -- πὰ ριτητέα. Οἵ. Βυίηι. 
Π 650 ᾿τὰ ρ᾽ᾶ6 6556, πἰ 6ἃ ἢ 0} 8. 184 αἀπ. 8. Ἰηΐνὰ 179. 80, 
Τὰ ΠῸΡ 510. 1)6 ἀμὴν ἐὰν τὴν Ὡς: 118. ἃ]. Νὴ 5Ρογηὶ ἰΔΠΊ6 
Πελοπ. νὶὰ. Μαείῃ. 8. 800 « Τῇπο, ἴῃ 1} ΠΠ}015. 51 ΘΠ 6 ἢ 51ἃ- 
δάη, 2 " ΕΕΟἹ 88. ἩΉΟ ΒῊ ΒΟΙνὰ5. ἘΠ} ΘΟΘ ΟΒΟΪΠΊ5. -- ἀπολογη. 
ἴῃ ὥστε εἶναι ἐλάσσω (..οἴ. αν. σομένους. Δοοιβαιίναβ. γοίου- 
8. ὅτ, 4 ἄπ. 3.“ ΚΕ ΒΑ,), εἰσὶ τὰν δὰ σφᾶς, αοὰ οορἸταδιν 0"- 
ἩδΙΠΔππτιπὶ ἃπαῖγο τηᾶνὶβ, απ δβοιι5. ἁρτὰ πα Βυ η τεα, εἶναι. 
ἀπρ!ῖοῖβ δοουβαινὶ οαπβᾶμι πὰπο Οἱ, Μδίῃ. αὖ. 8. 447, 4. Βίίη). 1. 
6558 γ1Π0, ατιῖει Πα 6 6 ὈΓΘΨΙοΙ ἀἸοίἃ ἀ. δαη. 4. -- δὴ λῶσαι δέ. Ν τ 
βῖηΐ ῬἴῸ νν. τὴν Πελοπόννησον ἰαίᾳ οϑύ Οὐδί]0. Ὥς Μδίι. αὐ. 
ἐλάσσω καταστῆσαι ἐξηγουμέ- ὅ82 ὁ, Βυΐίηι. 8. 140, 8. Ἰη να τ 
νους. Ἐξηγεῖσθϑαι ἀ6 ἴα, α΄ 8. -- τὴν πόλιν... σημῆ- 
Ῥυϊηοϊ ραίαμη Πα οηΐ,, οἰϊ8 ΠῚ ΤῊ6. ναι, ὅση εἴη. (Οἵ. Μαμῃ. αν. 
9 «]. Ἰορίτιν. Αἀπιοποπίαν [,8- δίϑϑθρ, 55. ἸΒ  Η 8 101 Ὁ 6: 
ὀρἀἰδϑυηοἩἶ}, αὖ, ἀαπτη ρυϊποῖὶρα- -- ἐβούλοντο οὐ Ῥᾷμ]ο Ροϑί 
τἀπὶ ῬοΙορομποβὶ Παρθαπηΐὶ, οἷα ἢ πρὸς τὸ πολεμεῖν 
ϑ]ονίδηι οὐ ποίου το πὶ οἷτι5 ἰοῦ - τθπ]θν ἀδημπαί (Ὁ». δ ἣγ- 
νὰ 8 Αἰ γὰρ τ τος {πιοδ ηΐαν, Ρου, ρ. 07. Πὰς νϑὶ ρτγορίθν 

ὅὰρ, 72, 8.1, τῶν δὲ ᾿4ϑη- φτοχίπιηιηι νομέξοντες ἤδθιϊ πο 

χον παρόν- 
τες, καὶ 

αὐτοὶ λόγον 
ποιήσασϑαι 
γιγνώσχουσι. 
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ὅση εἴη δύναμιν, καὶ ὑπόμνησιν ποιήσασϑαι τοῖς 
τὲ , πρεσβυτέροις ὧν ἤδεσαν, καὶ τοῖς νεωτέροις 
ἐξήγησιν. ὧν ἄπειροι σαν, νομίζοντες μᾶλλον 
ἂν αὐτοὺς ἐκ τῶν “λόγων πρὸς τὸ ἡσυχάξειν τρα- 
πέσϑαι ἢ πρὸς τὸ πολεμεῖν. προσελϑόντες οὖν 9 
τοῖς “ακεδαιμονίοις ἔρασαν βούλεσϑαι καὶ αὐτοὶ 

λόγος τῶν 
᾿4ϑηναίων, 
οἵ μετὰ προ- 

᾿ » ἥν τέ τον - τὴ Φ, τ 9 ΄ 
ἐς τὸ πλῆϑος αὐτῶν εἰπεῖν, εἴ τι μὴ ἀποκωλύει. οἵ 
9 , , ΄ 3 δῇ 

δ΄ ἐκέλευον τὲ ἐπιέναι, καὶ παρελϑόντες οἵ 4ϑηναῖοι 
ἔλεγον τοιάδε. 

ΤΉ μὲν πρέσβευσις ἡμῶν οὐκ ἐς ἄντι- 

λογίαν τοῖς ὑμετέροις ξυμμάχοις ἐγένετο, 

ὕαρ. 72. 8. 1. 

8. δ06 ὟΙ. ᾿ηἶνὰ ὟΙ δ, 101. 
8, ῶ. ἀποκωλύει (55. 

δ. 5829, 

ποά ἁιιδιι5. οϑί ΡΘΟΙρ να ΟΙα55. Οὗ, βα. αἴβου, 
οὐ Βεκι.. ἀποκωλύοι. 

ΡΟβ586. δἀηοίαί Ο]885. Ῥοβίθαε ἴῃ 
τοῖς τὲ πρξσβ. αἰίεπαδ 5γη- 
ΟΠ 51 ΤΠΘΙΠ ΓΟ 1, ἀ(θ πὰ ἃἰ- 
Οἵα πὶ οϑί δα. ο, 16, 

8. . χΌϊο “ακεδαιμο- 
γνίοις. Θσαπι αἰβοθυπαηίαν ἃ τῷ 
πλήϑει αὐτῶν, τυὰρ᾿δυνλαίιι5, πηε- 
ΧῚΠη6 ἸρΠου, μι δοιαὶ 5.1η{. --- 
ἐς. Οὗ, δάῃ. ΠΝ ΘΟΧχίν, οἱ δάη. 
08,1. --- εἴτι μή ργὸ [ϑοὶ οἰ μ}}5 
εἰ μή τι, υἱδὶ ααἰά. ΟΥ̓ Ρίαι, 
ταί. ρ. 488 Ὁ, Χρῃ. Ηδβδ)]. ΝῚ 
4, 2 1΄ὴ οὐ, ̓ ναποοῖ, 86 ΥἹ 18, 51- 
ΜΠ τον εἶ μἕὴ καί δαάθηι νὶ τᾶ 
εἰ καὶ μή 1111, 6. ΝΤ00. Ενιδίτα 
᾿σοῖταν Κυπορ), τύ ἀηο]β ᾿πο! αϑὶ. 
ἀποκχωλ. ἱπι σα μβἰεἶνο Ῥοβίψπ} 
6586 Βιιϑρ᾽οαίαβ. ΟἿ, δἄη. ο, 144, 

.8. ἐπιέναι, καὶ παρελ- 
τλ βεΐοα Πἤτο φαϊά θη Πδδοϊκῖτι πὶ 
560 υιύτι5 δ 6 νοῦ» ἰΐὰ αἀἰδβιϊ ηριια 8, 

υἱ ἐπιέναι 50 «αἄἀϊτνο, ἀὐδδάδΣ 6 
(ἐπὶ τὸ πλῆϑος, εἴ. 1 90. 91), 
παρελϑεῖν κὰ ἀἸοοπά ατὴ Ρ.Ὸ- 
αἰνὸ (18, 1); Ἰορὶταν (ἀπ θὴ. οἱ 1}- 

Γπῷ ρύὸ ποὺ 1119, οἱ πο. ῬτῸ Π| 0 
8.1 ἴῃ ν. παριτητέα, Οὐ ΓΟΒΡΟῚ- 
46ι προσελϑόντες 8, 3, Νοη ριι- 

ποιήσασϑαι. 
ποιήσεσϑαι, ποὺ ῥτουβιιβ οοηΐίτα ἰθρὸ5. ΒΡ] Ϊ5. 

γαυϊραία Ποῖ πιν δἰ μη  Π]η10 Ἰοθο 1] 88. 
Αὐξ. 

[πὶ ὁδιθυὶβ πη ]Ἰουῖθ1ι5 Ιἰθνΐβ, αἱ ΡᾺ]. 10. αι. Η., ἀποκωλύῃ. 

ἀλλὰ 

ῬᾺ 1 αὐ. ΤΗΣ 
γιά. Μαι. 6ι. 

(55. Αυρ. 

ΟΙ γε 1: ΜΞ αν. 

1159. οἱ ΥἾ 21. ΥαΪϊΘῸ 

τὰπηπ5 ᾿ἰϑίτι ἐπιέναι 6Χ πηῸ οοά. 
οχίσιδο ἃπποίου 015. ἴῃ παριέναι 
τηπταπά τη. - ἔλεγον. )6 ἴηι- 
Ρουΐδοιο νϑυθονι. ἀἰόθηϊ, σαὶ 
ο. 79. δουνϊϑιιιβ. γοβροπάθι, ἰάθηι 
δαποίαπαππι, απο ἀδ τηϊτθηαὶ 
νου 5 δα ο.96 ἀοουίπηιβ. ΟΥ, ἔλε- 
γον ο. 124 οἱ ΝΙ Τῦ οχίῦ. παρὲ- 
κελεύετο 90, ἐκέλευον 1] 12, 
ἐκέλευε ΠῚ 112. 1181. 6ὅ. ΝΠ] 
100. Οὗ, ποβ δὰ Χβϑη. ἀπαῦ ΓΝ 
8, 18 οἱ Βιπίθη. δἃ ΡΙαι, ἙΠομ,, Ρ. 
Τ1.544., Βιίίηι. αν, ὃ, 187 δά. 4. Ἐ 
Κυύοοσ, 8.68, 2 θη. 1. ἸΟἸΆΒΒ: 
Ἀργὰ ΠΤ} 

δρ. 79. 8. 1. πρέσβενυ- 
σις, Ῥοριϊοαμη ἈΡῬΟΙαι ίοη, Πα], 
Ρ. 194, εἰβὶ ουίθ νυ α οἷτι5. 51ὸ 
ἰπιοΠΠ!ροηᾶα 51. αὐ Ἰη ουΡ ἰδίαν 
Πδ5. ἴῃ ὅτρ}ι. ἾΠ68. τ. πρέσβ., 
οὐἶπβ νοῦρθ δἰβουϊ ρϑίπηιβ (ὁ 
Το, δι. Ρ. 69. ΑἸ ἀδ 60 ἰιι-- 
ἀϊοῖππι ὀχϑίαι ἀὐοοοῦῖ ον, Ρ. 80 
ΘυΠἶο Κ'6}10].. οὐ βῖ 8 βορυ ΘΠ θη βίο 
05. σοπιπιθηογαύαν ἃ ῬΟΠ πο ΤΥ 
20. ΝῚΠ 187 δὸ ᾿ΘΡ σαν δυϊατη ἀρτα 
Ὀίομ. (55. --- ἐς ἀντιλογίαν 
τοῖς . -. ξυμμάχοις. ΟΝ, 
Μαί, αὐ, 8. 390, Βιυίμη, 8, 182, 
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περὶ ὧν ἡ πόλις ἔπεμψεν" αἰσϑόμενοι δὲ καταβοὴν ἐμὰ ὃ; Ἐ; ) 
ρῶτον - 

οὐκ ὀλίγην. οὐσαν ἡμῶν παρήλθομεν, οὐ τοῖς ἐγ- φαίνουσιν, 

κλήμασι τῶν πόλεων “ἀντεροῦντες (οὐ γὰρ παρά δτοο τξὰ 

δικασταῖς ὑμῖν οὔτε ἡμῶν οὔτε τούυτῶν οἵ λόγοι διὰ τὴν ἀρε- 
εξ «- τὴν τὴν εν 

ἂν γίγνοιντο), ἀλλ᾽ ὅπως μὴ ῥᾳδίως περὶ μὲγ τὴ ΠΤ 

λῶν πραγμάτων τοῖς ξυμμάχοις πειϑόμενοι χεῖ- κοὶς. 

ρον βουλεύσησϑε, χαὶ ἅμα βουλόμενοι περὶ τοῦ 

παντὸς λόγου τοῦ ἐς ἡμᾶς καϑεστῶτος. δηλῶσαι, 

β ὡς οὔτε ἀπεικότως ἔχομεν ἃ κεκτήμεθα, ή τε πόλις 

2 ἡμῶν ἀξία λόγου ἐστίν. 
τί δεῖ λέγειν, 
“ »" 5 

ὄψις τῶν ἀκουσομένοων ; 
9 

εἰ καὶ δὲ 
Α , 9 ’ 

προβαλλομένοις, ἀνάγκη λέγειν. 

δ. 1 ἘΝ , 
αὐτοι ξυνιστε Ε 

ὅλ. ΤΕ ἶε ὄψις 

Δι Τὰς, Αἴη. 
πο δαϊπιονοῖ, πρὶ 

ΠῚ 81. ΠΙ 66. Ρόϊϑ5. δὰ Ἐπι. 

ΠΊΘ. ἢ} 86 
Βεκκ. ὄψεις ΤΡ οαπβα, «τοὶ ΡΓΟΡαῦ ΟοΡ. ἃ Ηγροι. 

ΧΠῚ ὅ (ν᾽ 1) υοα 
[ταϑίνα ἀπ αἴ τι 

ῬΠΟΘη. 

καὶ τὰ μὲν πάνυ παλαιὰ 

ὧἔν ἀκοαὶ μᾶλλον λόγων μάρτυρες ῇ 
τὰ δὲ Μηδικὰ καὶ ὅσα 
ὄχλου μᾶλλον ἔσται ἀεὶ 

καὶ γὰρ ὅτε ἐδρῶ- 

ψαϊσο οἱ 

Ρ- 43. 
υἱδιίηι ἃντοθνοῖ. ἀμαὶΐις 

Βουρβοῦαπῖ. Οὗ, ΤΊπο. 

ῬΡάθηΘ ΟἸΙΏΠΠΘ5, 

ΠΟ ΩΣ: 

9}). --καταβοήν. ἴος αἀαοαθθ βαλλομένοι ς. «πιὰ τιν 15 (μὰ ες 
ἃ 0Π0}. αὖ Πιὰ πρεσβ. Θουκυδί- το 015) Βειηρ ον ρύο θυ θη - 
δειον οχ᾽ συ ϊππδίιηι Πα πη τιἅ τη ἴθ τἰρ5 πιο οϑιϊονᾶὰ (ᾳαδηι 
Ροοιίοιπι (564 νἱά. ἀπτθὰ 45.) τε- ΘΡα 1 0γ 4) ἔπιινὰ 51η1. 6 
Ῥτοιιδπαῖϊς Ίοη. Πα]. 1. ἃ. Ξρὰ οἱ γνϑυ 5 δι΄ ὄχλου εἶναι νὶὰ. ΜατΠι. 
ἶρβ6. 60 πἰϑιι5 οδὲ δἰ] αοιϊοβ. ες. Εἰ. 8. ὅ80 6. δ΄.}}). διἱ ΡΙαι, ΑἹ- 
Ἀρρίδη, ΡΙ᾽αιανοῃ. ΙΌ56ρ}.. θῖο εἰν. 1 ἴηι. οὐ μἴο ΒΙοοταί, ᾿Δεὶ 
(8455. Μοπαμᾶ, Ὠἶβι. αἱ. Βθάϊι προβαλλομένοις 5Βοη ροὺ ρτο- 
ὙΠΙ 8. 87. -- παρήλϑομεν. ἴενθητὶθ 5. ΠΟῊς τ ΑΠ}1Π}ν 5 6 Τὴ - 
Δουϊβίιβ Ρ᾽Ὸ ρουΐεοιο. ΟἿ, Βυίίηι. 
αὐ. 8. 191. 5. τηἵνα 120. 1. ΗΠ 00. 1 

ἡ].--- παρὰ δικασταῖς ὑμῖν. 
 Ἰσηδος, Ὅν: 8. 68, 6. δα: 
Οὖσιν ροβί ὑμ. ἔγινα αὶ ν ΟΠ 
λρ. -- περὶ τοῦ παντὸς 

. καϑεστῶτος. Ῥονι.: ἐδ 
τοῖα ἀοοι δα (06 ΟΟἸ {ἃ ΠῸΒ 
ἱπϑίϊίατα, ΟἿ. ΠΙθίβοι, οοῃ τα 

ΡΘὺ ΘΟ ΧΡΤΟ θὰ ἢ 115 1πτθυρυθ- 
ἰατὶ βιιηλιβ.. απ Ραδδίν πὶ προ- 
βάλλεσϑαι νΑΙΘΡ  ρυ οἴ θυ συ ὁ - 
ΠΟΥ ΡΪ. χα ΥἹ 92 ὁοηπβίδιί, 568 
ποιὸ χρυ οθ τα νὶ ΚΝ 16 ἀπθῖα ὁβτ, 
που ατὶ προβαλλομένοις ρᾶ8- 
βῖνο ἀσοδρίπηι ἃ Παρ ΔΟΠΊΟἢΪΟ5 
ΛΘ θυ Ρθηΐ, αἰ προβάλλομαί τι. 
ἀαδπια πιο  ιπὶ πιστεύομαί τι 

Κυιορ, (Βαία. αν. 8. 184. δ) αἰοογθίιν 
(βδῖοαε. Βοιμὶι Ρ. 18. ἰηϊογρνοία- 

ὃ. 2. τὰ πάνυ παλαιά) τὰ: ΘΗ}. 68 ἢ ἃθο} 1ἄ- 
»»τὰ κατὰ ᾿Δμαζόνας καὶ Θρᾷ- 5010 βοίῃ 501]116, δι ἢν ἀϊὸ5 
κας καὶ Ἡρακλείδας φησίν." 
ῬΟΒΟΪ. - ὧν. . μάρτυρες. 
Ὧν Ρὸ πάθὶ οχ ν᾿. μάρτυρες, οἱ 
ἀκοαὶ λόγων 5ιϊ λόγοι ἄκου 
σϑέντες. --- εἰ καὶ... προ- 

πον ἀϊαάις. νοὶ, 1. Εὰ, ΤΙ, 

"»ὲῖ 1εἀθν (οΙορ η δῖυ νοῦ- 
υοκο τ 5568}: 568 οἱ- 
ἰᾶταϑὶ [ἃ ἀπ] οοαθ πῸὴ ὑδριρηθί, 
τϑιιπὶ νου ΤΠπον ἀἰάοιμι (1. ἃ. οἱ 
ὙΠ 69) ρμοβίαίανο, αἰ προβαάλλε- 

10 
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μὲν, ἐπ᾿ ὠφελίᾳ ἐκινδυνεύετο, ης τοῦ μὲν ἔργου 
μέρος μετέσχετε, τοῦ δὲ λόγου μὴ παντός, εἴ τι 
ὠφελεῖ, στερισκώμεϑα. ῤῥηϑ ἤσεται δὲ οὐ παραιτή- 
σεῶς μᾶλλον ὃ ἕνεχα ἢ μαρτυρίου χαὶ δηλώσεως, πρὸς 
οἵαν ὑμῖν πόλιν μὴ εὐ βουλευομένοις ὁ ἀγὼν κα- 
ταστήσεται. φαμὲν γὰρ Μαραϑῶνί τε μόνοι προχιν- 

ϑυνεῦσαι τοῦ βαρβάρῳ, καὶ ὅτε τὸ ὕστερον ἦλϑεν, 
οὐχ ἱκανοὶ ὄντες κατὰ γῆν ἀμύνεσϑαι, ἐσβάντες ἐς 
τὰς ναῦς πανδημεὶ ἐν Σαλαμῖνι ξυνναυμαχῆσαι" 
ὕπερ ἔσχε “ὴ κατὰ πόλεις αὐτὸν ἐπιπλέοντα τὴν 
Πελοπόννησον πορϑεῖν, 

σϑιαν δὰ το5 τϑίθναθαιν, νοβροηᾶεὶ 
ΟἸα55.5γ. «ιὶ ἴῃ ὅν}. Οὐ. Ρ. 12 
προβαλλόμενοι Ιεσθηάιπι οομΐο- 
οἷν ἴάψιιο γθοθρῖς, Νοῖὶ ἀββθηθαν 
5ΊΔῊ]. ἴῃ ὁδηβανα θυ]. θ᾽ οίβοῃ, σο- 
νϑυῦῦ ἴῃ (ον πηδ ἢ Ἰοιι πὶ Τὴ ἃ ο᾽ ἃ τι ὁ ἢ 
ἀὰ5 ᾿πιηουνἄῃνοπάς δ οὐ- 
τ Κα ἱπτητη δ τη 6 ἢν δ πι ἐγ 
σθσθη 8 ΘΥΘο θη, θοηϊγα 
οΟηβηθιἀἸ Π Θτὴ αἸοομα!, νΘΥ ΒΟΥ] 
δι᾿ ὄχλου εἶναι. --- ἐπ᾿ ὠφε- 
λίᾳ ἐκινδυνεύετο, ρτορίοὺ 
(ὁ ὁ πὰ τα τι 6 πὴ} τ αἰ 11 τα τοι ρ6- 
ἐἰοα ἃ δάϊθαι ταν (ἃ ΠΟ 15). 
Κινδυνεύεσϑαι ραβδῖνο, οὐ ἴπι- 
ΡΘΥυΒΟ Δ θ᾽ ἀἰουι πη ὁ5ι, τπἰ ὁ. 78. 
ΙΝ 19 ἃ]. --- ἧς ... μετέσχετε, 
δαϊαβ (Ὁ 111 8.18}. 8 588 
νΟ5 αὐϊάδηὶ ραν οὶ 65 Δ]}] - 
αὐδίοπιιβ ἴδοι δϑίϊ5. )6 
ἀσοι5. μέρος νἱᾷ. Μίαι. αν. 8. 895 
αἄη, 1, Κυιθο,. 8. 47, 15 δα. 1. 
Τὸ μέρος ἰδπθη ἰθοὶ ναϊὺ δ ηιρ. 
Νον. ἃπη8]}. Ρ}}1]. 1857 ρ. 275 οἱ 
Ουδοβί. Ρ. 6. 6 δουιῖβίο νὶὰ. δάῃ. 
[8,2 οἱ ΠΠ τ2. Ἠοβρομπάθῃηι Ἰῃίθι 50 
ἔργου εἰλόγου, μέρος οἱ πᾶν. Τ' ὁ 
ἔἐργοντῆς ὠφελίας οδιρτορυ. 
ἰὰ, ᾳαιυοὰ νϑοιὰπὶ οὐ οϑυία π 
εϑδί ὁχ οοιηπι οὶ (Βομὶϊζ αἴὸ 
ΥΙΡΚΙΙοΙ κοῖς, 1 ψῖτ- 
ον θη τ ΓΟ] 6). Τα οι θ πιο 1] 
ἀατο πὶ Ὁ ἀντ 6 πὶ ΓΡαοίαιπι θ6}}} αἰ - 
οαπίθι ῬΘΡοΘρἾἶββθ, αὐϊα 5015 1]- 
θθνται 5, ποη, π{ ΑΑΠ δ ηΐΘ565, 1ΠῚ- 
ΡΟΣ οὐ τὐὐ ϑατονιση ραν οἴ 65 ἴδοι 
5 Π1, 

, , 3 5,3, οὐ παραιτήσεως... 

ἀδυνάτων ἂν ὄντων πρὸς 

ἕνεκα) »οὐχὶ ἕνεκα τοῦ αἱ- 
τεῖν συγγνώμην. “βρη ρί ὙΠ)8 
ῥδηϑήσομαι 58 {15 ῬΡΌΡΟ νἱὰ, δᾶ. 
πγδὶ. 

8.4. Μαραϑῶνι. Ὅδ ρνδε- 
Ροβίομο ὁοηθα δία ΠΠ 84. ποὴ 
αἀαϊία να. Βαίτηι, αν. 8.188 δαῃ. 
1ὅ. Κυπορ. ἃ. 46, 1 «αι. ὃ. Πιηά. 
οἱ Βαῖι. 84 ἴδοοι. Ραῃ. ς, 3ὅ. ΟἿ, 
148, 1 εἱ Υ 18 οχίν. - μόνοι. 
ψιάθαιν 6556. νϑυὶ βαρθυαῦο ογὰ- 
τουῖα. ἀαστη πο σα αν ΟὉ οχὶ- 
δα Πα θυτα Ρ] αίαθοηβθβ, Νἕ 
5ῖ0 τἰἀπιθὴ νουΐ Βυρθι οί, ἀ6- 
θεῖββθ ΡΙαίδθθηβθβ 5θα αὶ ἜΧΡΟΙΪί 
Θιθίβο, Ρυδοίθυ πηϊβϑα δδύ οθυῖθ 
ΘΟΥΠ ΘΟΙΠΙ ΠΟΥ αἴϊο οὐϊαπὶ Ὁ 
Ηοιοάοι. ΤΧ 27 οὐ θίοι, ΟΠ ιν γβοϑβύ, 
18,06. -- προκινδυνεῦσαι 
τῷ βαρβάρῳ. ἴι πρό δαΐ μοί 
ἀπὲ οδέθυο5 (αι πρόμαχοι τῆς 
Ἑλλάδος ἀϊοαῃῖαν {556} δὺϊ 
ΡΥῸ οθίθυϊβ ἰηοϑί. 6 ἀδιίϊνο 
νὰ. Μαι. αν. 8. 404, Ἐχοιηρ ἃ 
νοὶ προκενδ. ἴὰ ροβὶθ νἱὰθ 
ἀρια ΒΙοοη. εὐ ἴῃ δα, πιαὶ,, Ὁθὶ 
οἰναῦ 8. δα ὰ, ϑδοιδοῖ, δα ΡΙαι Υ. 
Ρ.9. -- πανδημεί. Ῥυδοῖδι' 
Ράπουβ ΠΠ05... 4] ἴ ἀὐῸ6 ΓΘ δ - 
ΒΘυλιητ, --- ξυνναυμαχῆσαι, 
ι. ὁ. σὺν τοῖς ἄλλοις Ἕλλησι 
ναυμαχῆσαι.-- ἔσχε] »ἐπέσχε, 
διεκώλυσε. “Ε Θ0Π0]. 1)6 ρυοχίτηο 
μή οἵ. Μαι. αν, 5. ὅ84 δά. 4,8 
οὐ ἀἄη. 116, ἀδ τὸ Ἡργοά, ΝΠ 

189. -- χαξὰ πόλεις. ἢ 
δι, ὅν. Αὐ, Ὃ- δ δάη. -- 
ἀδυνάτων ἂν ὄντων. Πελο- 
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ΛΟΓῸΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ. 

ὅ ναῦς πολλὰς ἀλλήλοις ἐπιβοηϑεῖν. 

μέγιστον αὐτὸς ἐποίησε" 
σίν. 

(14. 141 

τεχμήριον δὲ 
νικηϑεὶς γὰρ ταῖς ναῦὺ- 

ὡς οὐκέτι αὐτῷ ὁμοίας οὔσης τῆς ϑυνά- 
» , . ΓΑ ΄ 

ξεως, χατὰ τάχος τῷ πλέονι τοῦ στρατοῦ ἀνεχῶ- 

ρησεν. 

1 14. Τοιούτου μέντοι ξυμβάντος τούτου. ᾿ 
και 

σαφῶς δηλωϑέντος, ὅτι ἐν ταῖς ναυσὶ τῶν Ηλλή- 
νῶν τὰ πράγματα ἐγένετο, 

Ν ᾿ 2 ΄ 
τρία τὰ ὠφελιμωώτατα 

’, ἢ “ ο. 

ἐς αὐτὸ παρεσχόμεϑα, ἀριϑμόν τὲ νεῶν πλεῖστον, 
χαὶ ἄνδρα στρατηγὸν ξυνετώτατον, 

ναῦς μέν γε ἐς τὰς τριακοσίας { ίαν ἀοκνοτάτην᾽" 

ὕκρ. 74. 
τετρακοσίας. 
οοηΐιδα ϑτιηῖ. 

ἘΠῚ 
ψιά. δάη. 

ποννησίων ὃχ « Ρυαθοθά. Πελο- 
“πόννησον νοὶ ὑμῶν βίσαα! ἁταὶ. 
"ἅν ἱπάϊοδι Ραυοἰρίιπι 501ν 6}: 
ἀπ Πὶ 6558 ἐπεὶ ἀδύνατοι ἂν ἠτε 
(ἦσαν), ἴμῖτο}!. εἰ ἐπέπλει. Οἱ. 
Κυιιοο, αὐ, 8. 84, 6 δά, 6. 

ἃ. ὅδ. ὁμοίας. ϑιοιϊῆοαι 51- 
Δ 6 ἀἰᾳ 6 ἀηίθα, 50ρ6- 
γΪ οὶ ραν οι, νε], αποὰ Κυιδρ.. 
ναὶ, αὐτὰ 6615 ραν πὶ. Οἵ, ἢ 89. 
-- τῷ πλέονι τοῦ ἐτθατρ 
6 ἀδιῖνο να. Μδιιῃ. . 8. 40ῦ 
δά, 23, Πλέονι ἰδεῖ 6556 τηὰ- 
ΒΘ. πππὶ οὐ πθαίτη. ΟἿ, δά, 2, 
2, ὃ, 1; 5δὰ οἴἴδι 118, 2. ΠῚ 88. 
ΘΠ ον Π 79, 7. 114. 

αρ. 74. Οὐ πος οἂρ. οἵ. 
Αὐϊδυά, Ῥδηδίῃ. 1 ρ. 181 544. 
8. 1. τοιούτου. Οὗ άπ. ν 92. 

-- δηλωθέντος. Οἵ, Βαιαι, 
δ. 115. ὅη. 7, 1.. Κύύθα: 
4. δαη: 4. ΝΊ 58. οὔ πῖο 
Βορμηι. --- ἐν ταῖς ... ἐγέ- 
νεξτο, ἴῃ ῃὰνἰθι5 ἔουτα ἃ 5 
ατδθοοῦπ πηι 51 5 ἔμ 556, ν οὺ- 
58 5 6556, Μι|τ5 πα 15 πᾶς ἔου- 
τη 8 ΠῚ γανϊανῖν ΑΥἸ51|165. γιά. εἀ, 
ταὶ. Ὅδ νοο, πράγματα νἱά. 
Ἁγ ΔοΠβηη. Ἀπεΐαα. ανᾶθο. Τρ. 821 
54. οἵ Ὀιθίβοῖι., ἀβ ἐν Κυπορ:. αν. 
8.08, 15 άπ. ---Ξ ἔς αὐτό. 
Ι. ὁ, ἐς τὸ ἐν ταῖς ναυσὶ τὰ 

χαὶ προϑυ- 

τριακοσίας Υἰμπά. Αν. Οἢν. ". Μαϊρο εἰ Βεκκ. 
Εδάθπὶ πη ρα α ΓΝ 55. οὐ Αἰ}θὶ ἃ ΠΡ Υ 5 

πράγματα γενέσθαι. οἷ, Κυπθο. 
οδάῃ. ΤΥ 64,1. --- ἄνδρα στρα- 
τηγόν. Οἱ. δὰ 118, 2. --- τρεα- 
κοσέας. (Λπαπαιαπι τἰηϊν θυ δα 
οἰαβϑὶβ ἀναθοα ρυοριϊο 818. πὰ- 
νΊ 11} ΕΔΓΆΓΠΔΘΙΙΘ ΡΥ ΆΘΙοΙ αὐϊπαιδ 

πεντηκοντόρους ιἰὐἱγοτηΐατη ἔπϊτ 
βοοππάθμῃ ἤργοάοι. ὙΠ]| 48, αυἰ 
ἘΠ ΠῚ ΘΙ 5. αὐ τοϊαπά δία, ΜῊΝ 
αὐδανὶπροηίαθ απᾶτπη {Υδοθηΐδο 
ΘΟΠΙ ΘΙ Οὐ Πἀἀ6. νἀ ραηίιν, ἰὰ- 
Τη6 1}, 4ππ|π| (ἀγα θοῖβ ΠΟηΟΥ δβϑοί 
δὴ ΠῚ] η}}5. Πᾶν 115 ν᾽ οἶ8556, οἵ 
Α ΘΒ γΠι5 ἴῃ Ῥουβ, ν. 5958. (ρτδθ- 
τΘ πᾶ απο πο ἀθοθη βο  θοίαβ 
84.411), δπηοβίη. ἀθ (ον. 8. 288 
οἱ ἀθ ϑυγηηον, 8. ῶ9 δία ΝΕΡΟΒ 
ΤἬριη. ὁ. 5 ἐθοθηΐαβ ΠΡ ἢΐ, οἱ 
ἰάθη. ἢἶἰὸ ἔδοϊββθ Τππογαϊάθηι. 
ἀραιὰ αἀπθπν ναὶρὸ τετρακοσίας 
ΙΘϑῖταν, ἴθ 6 οοσ ἢ} οδύ, αιοᾶ δὰ 
πᾶ πο Εἰ 5561 ΠΟΙ πππἰ10 ριον 65 
ἀπᾶτη ἀπὰ5 Ραν65 (Ζν οἱ θνὶυ- 
16], δύο τοῦ παντὸς μέρη Ανὶ- 
514. 1 Ρ. 136, τῶν “συμπασῶν 
τριήρων τὰ δύο μέρη ν. 528) 
Αιμομΐθηβος αἀϊσιιητααν σΟη}1556., 
ἃ ἀα 115. Βα 1Πὶ ἀ ποθ η τα 5 ἀδία5 
6558 πονίηηι5 ὁχ Ποιοάοι. ΥΠῚΕ6ΘῚ 
(«πὶ 11 44 ταπτατη ὁθηδι πη οοἴο- 
οἷηία πιο] οΡαν 11), οιηοβί. ἀθ 
Οὐ ἼΣ: θα: ΘΒ. ΝΕ ρ-: 
ΤΠ θην. ὁ. ὃ. ιπρυίανιπν 46 τηᾶ- 

Πἰζῦ)κ: 

ὑπὸ σφῶν 
γὰρ τότε 

σωϑῆναι τὴν 
Ἑλλάδα. 
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ὀλίγῳ ἐλάσσους [τῶν] δύο μοιρῶν, Θεμιστοκλέᾳ δὲ 
ἄρχοντα, ὃς αἰτιώτατος ἐν τῷ στενῷ ναυμαχῆσαι 

, , ᾽ " ἐγένετο, ὅπερ σαφέστατα ἔδωσε τὰ πράγματα, 
᾿ 3 ᾿ Χ » ὉΝ ΄ ᾽ ’ ᾿Ψ 

καὶ αὐτοὶ δια τοῦτο δὴ μάλιστα ἐτιμήσατε ἀνδρα 
ξένον τῶν ὡς ὑμᾶς ἐλϑόντων. προϑυμίαν δὲ καὶ 

᾿ , τ ον “ ᾽ εις πολὺ τολμηροτάτην ἐδείξαμεν, οἵ γε, ἐπειδὴ ἡμῖν 
κατὰ γῆν οὐδεὶς ἐβοήϑει. τῶν ἄλλων ἤδη μέχρι 
ἡμῶν δουλευόντων, ἠξιώσαμεν ἐκλιπόντες. τὴν 
πόλιν καὶ τὰ οἰχεῖα διαφϑείραντες μηδ᾽ ὡς τὸ 
τῶν περιλοίπων ξυμμάχων κοινὸν προλιπεῖν, μηδὲ 

΄, 3 “- 9 Ξ, , 9 τὸ 

σκεδασϑέντες ἀχρεῖοι αὑτοῖς γενέσϑαι., ἀλλ΄ ἐσ- 

βάντες ἐς τὰς ναῦς κινδυνεῦσαι, καὶ μὴ ὀργι- 

τῶν δύο μοιρῶν. Τῶν αθοδὶ ἃ ΠΠνῖβ π|58.. Ορεπιὶβ οἱ θ᾽ θύμη 
δδὶ ἃ Βεκκ. 

Αὐϊβιϊά. ρ. 528. . Κυιορον, 
Αι μὰν 110. 104. ΠῚ 10. 41. 

δα Ἄπάοο. 
αὐτοὶ διὰ τοῦτο δῆ. μάλιστα ἐτιμήσατε. 

ψαϊρο αὐτὸν διὰ τοῦτο ὑμεῖς, ἐτιμήσατε “μάλιστα δή. 

Αὐϊβίοι. Ῥο ῖι. 
Βεκικουὶ Ρ. 368. 

[τὰ Ορ πη] ᾿ἰθυὶ. 
ΒΕκκον 

δ. τῇ 

5ῖπθ ἈΠΠ8 ΠΙθΓΟσατη ἃιοίου [8 αὐτὸν διὰ τοῦτο ὑμεῖς δὴ μάλιστα 
ἐτιμήσατε. 

δ, 0.56... 

σηϊτπάϊηα. οἰαβϑὶβ αὐναθοὰθ ρυδοίον 
ΑἸ105 Βοθοκῃ. Οθοοη. εἶν. ΔΑτηθη. 
ΤΡ. 215. ΜπβΙ]οι. Αθϑίῃ. Ρ. 120-- 
122, ΒΙοοπιῇ. δὰ ἢ. 1. Τιβᾶκ. ἀ6 
Ραρ. Αὐἴο., αἱ τρεακοσίας ρΥο- 
θαΐ ρΡ. 188., ἴίοπι ΤῊ νν}}1. ΗΐΪβι. 
αν. ΗΠ ρ. 800. ιάοιαβ αὐ ν α]σὰ- 
τᾶ πὶ ἀδἴθπαδι, [ον] τῶν δύο 
μοιρῶν αἰϊατη νὶτη ἀαἰ, ατὰ ἴῃ τὸ 
ΘιΠ. Π18]6 ϑϑοιίι5. δὶ νοι. Πίβι, 
Υ γ". 18ὅ 5ᾳ. Νδηιν ἤᾶπὸ ἐθ ἀπὰ- 
5 ραν θι5 τ δὶ ἰὴ "65 ρᾶν 65 (6- 
5ουρίαθ. ἀἰοὶ οοσποβοϊίαν ὃχ ἰοοἱβ 
τα 54ς. 1818 ρνδοίθν 110. δ᾽τηὶ- 
Εἶτον Τάτ} τούτη], οὐϊιι5. ραΡίΘ5 
ΡΟΠα Πα... 0 ΠΟΒΙΪ δ ἢ... 41} 
ΠῚ ΘΙ 5. ΠΕ ΠῚ ΘΓ Π5. {ΠῸ ΤΪΠΟι 65 
ἱπάϊορ, ΟἹ, Βσθην. ἃ Ναρ. Τίπλου!. 
6, 4. Βαῦγ, διὰ 1,ἵν. ΧΧῚ 40, 1. 
[τὰ ἷ5 νου} 5. ΤΠ 6} }600}5 οὐ ΓΘ ρ οϑῖτο 
τριακοσίας ορίϊπιο ΤΠπογ αἰ 65 
ὁοηβρῖναι οὐτη βοῦν, Ῥαηθρ,, ο. 51, 
ὉΒὶ Αἰμθιὶο 565. ἀϊοι ταν κεχτη- 

μένοι τριήρεις, διπλασίας μὲν 
ἢ σύμπαντες οἵ ἄλλοι. Οἱ, Ανὶ- 
511. ». 528. Ὀλίγῳ ἀπτοη δ ἐϊ- 
{{ἀπ| 51, ἡπο (πα! ἰδ 5.115 

Αὐτόν ἀοΐρηαϊ δδοκ. 

Ριδοθῖταθ ν᾽ βίη πᾶν 85. εχ ἀσοθι- 
ιἰ 58:15 Ρτορεῖθ. ΑἸΠΘη θη βίτπη 
αἴοὶ πϑαπθιιηι, - ἐν τῷ στενῷ. 
Ππ ἔγοίο ϑαϊδιηϊπῖο, ΟἿ Ηεογοάόι. 
ΝΠ 60 544. οἱ Τ)1οα. ΧΙ 15, ἃο 
ὧδ 5βυηίαχὶ ΜδιΠ. αν, 8. 842 ἀάπ, 
10} β΄. Βιαιαη. 8. 140 ἃάη. 8. Εἰ 
«πη ΟΧ βιιρουϊαιίνο (46 απὸ οἵ. 
Κυιπορ.) αἴτεον δάἀϊδοιϊνα Ροβίιηι 
6556. ἀρρᾶγδαῖ, πϑῖηοὸ ἰμἢΠηἰν τη 
βοηαὶ χτηϊναθίταν, -- αὐτο ἃ (ροβι 
φιοὰ δέ δα αϊτιπι, οαρ]ι ,απιρ. 
Ωυδεβί. Ρ. 6) 6ϑὶ ὑμεῖς αὐτοί, αἱ 
βᾶθρε. --- δ᾽ οἴη] ΡΙΟπουηΐηθ ἀ6- 
τη ΟΠ ΒύΡΑ ΤΙΝ Ὁ, ας ΠῸ ἢ ΡΑΡῸ, ᾿πΠ6:61- 
ἀππὶ οβι. -- ἐτιμήσατε. δά. 
Ηδγοάοι. ΠῚ 194. Ρ]αι. ΤΙιοιαἰβι. ἡ 
ΟΝ 

8. 3, τὰ οἰκεῖα διαφϑ' εί- 
ραντὲς] υ»οὐκ ἐπὶ τῆς πόλεως 
εἴληπται, ἀλλ᾽ ἐπὶ τῶν σκευῶν 
τῶν ἐν ταῖς οἰκίαις καὶ τῆς 
ἄλλης περιουσίας. ἣν οὐκ ιν 
δυνατὸν ὑπεκϑέσϑαι, οὔτε 
(Ὁ οὐδὲ) ἐν ταῖς ναυσὶ φέρειν." 
0} 10], 
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8 σϑῆναι, ὅτι ἡμῖν οὐ προετιμωφήσατε. ὥστε φαμὲν 
οὐχ ἤσσον αὐτοὶ ὠφελῆσαι ὑμᾶς ῇ τυχεῖν τούτου. 

ὑμεῖς μὲν. γὰρ ἀπό τε οἰκουμένων τῶν πόλεων 
καὶ ἐπὶ τῷ τὸ λοιπὸν νέμεσϑαι, ἐπειδὴ ἐδείσατε 
ὑπὲρ ὑμῶν. καὶ οὐχ ἡμῶν τὸ πλέον, ἐβοηϑήσατε᾽ 
(ὅτε γοῦν ἤμεν ἔτι σὥῶοι, οὐ παρεγένεσϑε ἢ ἡμεῖς 
δὲ ἀπό τε τῆς οὐκ οὔσης ἔτι ὁρμώμενοι, καὶ ὑπὲρ 
τῆς ἐν βραχείᾳ ἐλπίδι οὔσης κινδυνεύοντες, ξυνε-- 

ς 

σώσαμεν υμᾶς τε τὸ μέρος καὶ ἡμᾶς αὐτούς. εἰ 

δὲ προσεχωρήσαμεν πρότερον τῷ Μήδῳ δείσαντες, 
ὥσπερ καὶ ἄλλοι, περὶ τῇ χώρᾳ. ῇ μὴ ἐτολιή- 
σαμὲν ὕστερον ᾿ἐσβῆναι ἐς τὰς ναῦς ὡς διεφϑαρ- 
μένοι, οὐδὲν ἂν ἔτι ἔδει ὑμᾶς «ἡ ἔχοντας ναῦς 
ἱκανὰς ναυμαχεῖν, ἀλλὰ χαϑ' ἡσυχίαν ὧν αὐτῷ 
προεχώρηδε τὰ πράγματα, ἢ ἐβούλετο. 

- 15. Ἶ4ρ᾽ ἄξιοί ἐσμεν, 

8, 8. αὐτοί. ἢος ροβὶ ἦ 
ἐδ ηδροβίίαση. οαρὶς δηηρ. Νὸον. 
8 ΠΠᾺ], ΡΠΠΠο]. 1857 Ρ. 2718 εἰ 
Οιιϊδοδί. Ρ. ὅ. Αἱ νἱᾶ. Ηευθϑί. 
ταν Κυὶϊος ρ. 238, -- τούτου, 
Ἰ. 6, τοῦ ὠφελεῖσϑαι. τῆς ὦφε- 
“λίας. -- ἐπὶ τῷ. νέμεσθαι, 
ιὖ 685 ἴπ Ροδιοναν ἴῃ 6 0}6- 
ἔθ 5.6: - ὑπὲρ ὑμῶν πρτὸ 

πλέον. Οἷ. Μαιμι. αν. ὃ. 488 
δάη. 80. 6 ριδδροβίιοιιθ ΠῸὴ 
Ἰογαία οἵ δάη, ὟΙ 47, 4. 

σῶοι. Δοίπιβ Πιοη γϑῖπβ, δὶ 465 
οϑύ Επιδίδιμιο δὰ 1]. ΧΙΠ ν. τ78. 
ἀρπα ΤΊ. σῶ νἹἀ οτιν γΘΡ υ1556. 
Βοα οἵ, δά. τηδὶ. 1 Ρ. 2325 54. οἱ 
Βαμίπη, αν. 8. 64, ὃ. -- τῆς οὐκ 
οὔσης ἔτι, 4πὲ6 ἴἃ πὶ ἢ ἃ}} ἃ 

οὐαί, 4δϑ ἰ8Π| 6556 ἀρσ5]6- 
ταί. [τὰ ΑΠ}01 6 πηουίαβ αἀἰοϊψαν. 
Οὐ ΠΠ 44, 8. -- ὁρμώμενοι. 
ῬΥοΓΙοἰβοθηῦοδ. ἀπᾶ ΟΠ νὶ 
55] 115 οἷτι5 πη 65. (ἵ 
Ι144. 1 68. ϑΘΠΟΘΤη, δὰ ΡΊαι. 
ΟἸδοιη. 20, 8. -- ὑπὲρ τῆς ἐν 
βραχείᾳ, ἐλπίδι οὔση ς] Ἵ-: 
βραχείᾳ ἐλπίδι αἴ τριήρεις ὴ 
τὰ σώματα τῶν ἀνϑρώπων. “ 
Β0Π0]. Ψιάοίαν ἰρῖθαν πόλιν Πἰςο 

3: , 
ο “Ὦακεδαιμονιοι. καὶ 

δας Οἰα5βθιὴ ρϑίνδθ απᾶϑὶ γθοθρία- 
(Υἰσοπ δπ| οἰν ταίθμη, ἢ. 6. οἶνϑϑβ, 
ἄἴοογο, ηἢἰβὶ 46 αίανα γϑβυ ΠΟ ΠῚ 6 
ἘΡ15. ΘΟΘΊΓΑΡΙ τηαν δ, 404 ΡΓΟΡΑΙ 
Π᾿οίβοῃ. ΡγΟΡίον ἀντίϑετα.--- τὸ 
μέρος, ΡΓΙΟ γαίᾶἃ Ρᾶγ16, ΡΓῸ 

Ῥατύθ νάνι 0 1 19, ὙΠ Ὁ: 
ΨΊρ. ρ. 109. Κυιθρ. αν: 8. 50, 2 
δάη. 4. ΑΙ] ἸὨΤοΥΡΥ. Δ 0 ἢ δὰ - 
ΓΘ Π6 115. Τὰ ὕδηρ. (δ68ι. 
Ρ. ὃ. 

8,4. ὥσπερ καί. Οἵ, Κυιορ. 
αν. 8. 69, 82 δά. 18. --- οὐδὲν 
ὄν .. ἔδει; Ὧὲ ἄν ποι οπιῖδβο 
ὍΣ ΜΆμΕ. αν, 8. 805 δάη. Βαιίμ. 
8. 189 δά. 8, 18. -- τὰ πρά- 
γματα Θοπιτἃ Κυιιθρ.. ἃ 400, 
αποπίατμη προχωρεῖν Π δηίοι ἴτη-- 
ῬΘΓΒΟΠΔΙτοι Ῥοηῖσαν (οἵ. 109, 8), 
πποῖβθ ᾿ποϊπδιιπ] οβί, ἀρίθπαϊιν 
ΤΙ θίβοι, ργδθίθυ. Ἀ]1ὰ ᾿ΘΟΠΠρΆΓΔΙ 5 
Πονοά. ΝῊ] 108 οὔτε τι προχῶ- 
ρέειν οἷον τε ἔσται τῶν πραγμά- 
των. 

ὃ. 1, ἀρ᾽ ἄξιοί 
ἀϊρηῖηῃθ 5πτητ5 
ἀϊρηὶ 5ππτητι5 ὁ Οἵ, 
δὲ 614 οχιν. Κυπθρ. 

ἂρ. "5. 
ἐσμεν: 
1.6 ΠΟΠΠΘ 

Μαη. αν. 

5» 

ι ἔπειτα ἀπο- 
δεικνύασιν, 
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ὅτι καὶ δι- προϑυμίας. ἕνεκα τῆς τότε καὶ γνώμης. ξυνέσεως 
καΐως ἔλαβον Μ 
τὴν ἀρχήν, ἀρχῆς γὲ ἧς ἔχομεν τοῖς “λλησι μὴ οὕτως ἄγαν 

καὶ κατηναγ- ἐπιφϑόνως διακεῖσϑαι; καὶ γὰρ αὐτὴν τήνδε ἐλά- 3 

᾿ΕΠΕῚ βομεν οὐ βιασάμενοι, ἀλλ᾽ ὑμῶν μὲν οὐκ ἐϑε- 
τοσοῦτον λησάντων παραμεῖναι πρὸς τὰ ὑπόλοιπα τοῦ βαρ- 

προ νο βάρου, ἡμῖν δὲ προσελϑόντων τῶν ξυμμάχων, καὶ 
αὐτῶν δεηϑέντων ἡγεμόνας καταστῆναι. ἐξ αὐτοῦ 3 
δὲ τοῦ ἔργου κατηναγκάσϑημεν τὸ πρῶτον προ- 
αγαγεῖν αὐτὴν ἐς τόδε, μάλιστα μὲν ὑπὸ δέους, 
ἔπειτα δὲ καὶ τιμῆς. ὕστερον χαὶ ὠφελίας" καὶ 4 
οὖκ ἀσφαλὲς ἔτι ἐδόκει εἶναι τοῖς πολλοῖς ἀπη- 

χϑημένους, καί τινῶν καὶ ἤϑη ἀποστάντων χατε- 
στραμμένων, ὑμῶν τε ἡμῖν οὐκέτι ὁμοίως φίλων, 
ἀλλ᾽ ὑπόπτων καὶ διαφόρων ὄντων. ἀνέντας κινδυ- 
νεύειν" χαὶ γὰρ ἂν αἵ ἀποστάσεις πρὸς ὑμᾶς ἐγί- 

οὐ θη, ὕαρ. 75. ὃ. 1. γνώμης ξυνέσεως. (. γνώμης καὶ 
ξυνέσεως. ϑεάᾷ νὶά. δάη. 

ἀρχῆς γε Μοβαι. Αν, Ομ". θ8ι. δ, Βεκκ. ψάϊϑο ἀρχῆς τε. 
οι ᾿π]Ρ υ απ ΠῸ οΥᾶΐ ὁαιιδὰ, αν ΑἸΠΘΗἾ ΘΠ 565 ταν ϊα ἱπαῖρη! 65- 
56 η:, νϑυιη] 1ἃ, ἀπο 115. 4} πηαχίηηθ ἰην  ἀθθαμῃί, 

8. 4, ἔπειτα δέ. δέ, αιοὰ ἃ ποππηυ}}}5 ἀοιθυϊουίθιι5. ΕΠ ν15. ἃ}Ὁ- 
, Ῥοβι ὕστερον (Δ ΠΒΡΟ ΘΠ τπὶ 6556. οομῃϊϊοῖν Κύσιιθο. 

8.69,9 ἃάη. ---γνώμης ξυνέ- 
σεωῶς, ΘΟΏΒ.ΠῚ ᾿πι6}Π}5 6} - 
(ἴᾷ 6. ἷ, 6. ΟΘΟΉΒ1ΠΙ ρυπ θη 5βἰπηὶ 
ρον ΤἼΘΙβύοοϊ θυ ἀδιϊ, οἵ, 74,1, 
οὐ ἃ. ΠΟ ]5 ὑπηο οαριϊ. Γνώμην τηϊ- 
ἢτ|5. γϑοίθ ἃ Κυιιθθι, ΤῈ 6} ὁ 6 ΠῚ χ- 
ΡΙ ΠΥ οβίθηαὶι (155. --- ἀρχῆς 
γ8... ἐπιφϑόνως διακεῖ- 
σϑαι, ἰ. 6, φϑονεῖσϑαι. ΟἹ. 
Μαι. αὐ. 8. 3608 οἱ ἀθ διακεῖ- 
σϑαι δάῃ. ΨΠΠ1608. Οὐπὶ τοῖο ΙοθῸ 
οομηρᾶνὰ ΥἹ, 82. 88. 

8.2. αὐτὴν τήνδε. Ῥτοριΐο 
τπθ ἡγεμονίαν, ποι ἀρχήν, 
Δ ΟΟΘΡΟΥ, 4 πιὰ 5 Γ65 ΟΟΉΒ.ΠΟ οὐὰ- 
(ον πῖο οἱ 8. 76 οοηϊιπάϊς. ΟἿ. 
ΤΕΣ Πῖδι, Ν' ῥ. 896 (Ἰπίοῦρι. 1Π 

. 321). -- παραμεῖναι ... 
ΤΣ βαρβάρου. ΟΓἁ ΠῚ 10 οἱ 
46 πηϊνοῦβα τ 1 95. ᾽ρη  Ποδ τιν 
Ῥυδοβί ἴα ἃ ῬΟΡΒΙ5. ἴῃ νΑ}}18 Ρᾶν- 
θι5. ΤΗνδοῖὰθ οὐ ΠΟΙ βροηι, 

νοὶ Εἴοηο οἱ Πουϊϑοὶ, γο Ποία, ΟἿ. 
Πονοᾶ. ΥἹΙΙ 107 οἱ ατοί, Ηϊδβι νῦν 
Ρ. 402. --- Ρδμ]Ὸ ροϑβὶ Κυιιθρ.. πιὰ- 
να]! Ἰερὶ καταστῆναι, ἐξ αὐτοῦ 
δὴ τ. ἑ. », αὖ κατηναγα. ἰαηραιαν 
ὁπ αλλ: ὑμῶν. 

ὃ. 3. προαγαγεῖν. Αἴρειν 
ΥΙ 18 υἱ προάγειν 1θ1ἃὰ. 61 144. 
᾿- ὑπὸ δέους) ,,τοῦ βαρβά- 
ρου ἣ τῶν κακῶς παϑόντων ἐν 
τῇ ἀρχῇ ὑπηκόων.“ ὅομο]. ΑἹ- 
τουα πὶ ΘΧΡ ΘΑ ΟΠ 6. ΔΗ ΘΡΟΠΘΙ- 
ἃ Π 6556 6Χ ὃ. 4 1ηι6]ΠἸοϊταν. 

ὃ. 4, καὶ οὐκ “ἀσφαλές --.- 
ΟΠ 68. -- ἀποστάντων 
κατεστραμμένων. Διϊεηαθ 
ΡΥ οἰ την ραν ΟΡ ̓ ο βυθ᾽ θοίατῃ. 
ΟἿ, δάνι. 180. ΤΡ 48. 1117. Μαμ]ι. 
αν. 8. δ5δ7, 8. Βυίιπ. 8. 144,4. 6 
Δοίουιϊουίνις νὰ, 1 98. οὴ 566. 
-- καὶ γὰρ ἄν. ϑίπιμ! ἀὐάϊ εὐ 
ἀνεῖμεν (ἴπ ἱπάϊοαι.). ΟἿ, ἀάπ. 
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ὅὄγνοντο. πᾶσι δὲ ἀνεπίφϑονον τὰ ξυμφέροντα τῶν 

μεγίστων πέρι κι’ νδύνων εὖ τίϑεσϑαι. 

1 10. Ὑμεῖς γοῦν, ὦ “ακεδαιμόνιοι, τὰς ἐν τῇ ἐν} δ 

Πελοποννήσῳ πόλεις ἐπὶ τὸ ὑμῖν ὠφέλιμον κατα- τοὺς Κγ:ν 

στησάμενοι ἐξηγεῖσϑε" καὶ εἰ τότε ὑπομείναντες ΡΣ πὴ ἢ 
νιῶν 

διὰ παντὸς ἀπήχϑησϑε ἕν τῇ ἡγεμονίᾳ, ὥσπερ οὔτε παρὰ 
8-- τὴν ἄνϑρω- ἡμεῖς, εὖ ἴσμεν «ἡ ἂν ηἡσσον ὑμᾶς λυπηροὺς Σ τ ἀν τυ π 

νομένους τοῖς ξυμμάχοις, καὶ ἀναγκασϑέντας ἂν ἔδρασαν. 

ΕΘ ῇ ἄρχειν ἐγκρατῶς, ἢ αὐτοὺς κινδυνεύειν. οὕτως 

οὐδ᾽ ἡμεῖς ϑαυμαστὸν οὐδὲν πεποιήκαμεν, οὐδ᾽ 

ἄπο τοῦ ἀνθρωπείου τρόπου, εἰ ἀρχήν τὲ διδο- 

μένην ἐδεξάμεϑα, καὶ ταύτην μὴ ἀνεῖμεν ὑπὸ 
τῶν μεγίστων νικηθέντες. τιμῆς χαὶ δέους χαὶ 
ὠφελίας, οὐδ᾽ αὖ πρῶτοι τοῦ τοιούτου ὑπάρξαν- 
τες, ἀλλ᾽ ἀεὶ καϑεστῶτος τὸν ἥσσω ὑπὸ τοῦ 
δυνατωτέρου κατείργεσθαι, ἄξιοί τε ἅμα νομί- 

ἕξοντες εἶναι καὶ ὑμῖν δοκοῦντες, μέχρι οὐ τὰ 

(ΟΠ να υὰ ἰα 6 5ῈΠ0 ΒΡ ΟΡ ΟΥ̓ θι15 
τῦ, 2 ὑμῶν οὐκ ἐθελησάντων 
παραμεῖναι πρὸς τὰ ὑπόλοιπα 
τοῦ βαρβάρου. -- ἀπήχϑη- 

08, 4. Ἰρβδύτη νϑυθαηι (]αββθη ἰῃ- 
ἰϑυργθίαϊαν τ 6 {16 6, ΠῚΪΠ 15 
αὐτοηΐο οὐ βον υ 6 9.618. 

8. ὅ. ἀνεπέφ ϑ' νον 7 σϑε. Πδεο οοηίνᾶ ΚυμΘΟΘΥΊΠΙ, 
ἄμεμπτον, ἄψογον ..“" ὅ0Π101.. ἀπ] ΡυοίαΒὶ οὐ ἃροδοβὶ ἰάθη ὃχ- 
Ηοπιδυΐϊοαπι οὐ νεμεσητόν. πτ- ρυἱηιὶ ΔΡ  Ραύι5 τ. θη 6 
τῶν μεγίστων πέρι κιν- ἀείεπαϊίι ΒοῃϊίΖ. ἘΠ 19. 4υ- 

ναϊϊοηο Πα γι τὰ ηλἃ - δύνων, 
χη οῦ αι. ρουϊοα! ον. (ἴῃ 
πὰρ ἃ οα πὶ ᾿ποίάουο ροβϑίηΐ, νν ὁ 
65 βίοι ἀπ αἰο οὐ δβϑϑίθη (6 
[Ἀπ λθὴ ΠΆ ἢ 4 611, ΒΟΙΪ12). Κι»- 
δυνεύουσι ρῖο κινδύνων εὖ ὁ 
διηιθηἶα (ριιθαι, [ἡὉ.. Ηα]. 1840 
πο. 66) οοπϊδοίανα ᾿Θ οὶ νὰ]ὺ Π θυ. 
ἴῃ ϑοῃποίάον., ΡΏ110]. 1 2 ρ. 570. 
Κινδύνων οἰϊοὶ ᾿π θθυὺ Κυιιθο. οἱ 
ΤΙιοπι., μετά δαὶ Π1ούδοιν. Ν αἰ σὰ- 
τι ἀδίθηαϊ. ΒοηϊιΖ. 1. ἃ. ᾿. 11 
βαροιΐοι κινδυνεύειν, ἰίΐθηι 
Προιθβι. ρ. 11 5ᾳ4.. 58ι152. ᾽ἂἣν ντά6- 
{αν ΟἸαββθηΐϊο. 

ὕλρ. τ. ἐπὶ τὸ ὑμὴν 
ὠφῖν ππ, οἱ ΠΡ ΘΝ οεΞ ὗπο- 
μείναντες διὰ παντός, 5ἱ 
ΒΘΙΏΡΕΙ Ρουβενεον βού 5 
(ἴὰ θ6}10 οὐ ἴῃ ρυϊμηοὶραια). 

πηροὺς ἂν ΑἈδ  τολμο: ΘηΪΠῚ 50- 
πα πτοϊοϑίοβ ἔπιανοβ ἔὰ- 
1556, ἱ- 6. ἑπαταγατῃ ἔπ556; 
τ] ΡΥΘΙ ΡΟ 5 οἱ νΝΟΧΑΥ Θε18. 
-- μὴ ἄν. ὕϑβιιααβ ο586ι οὐκ 
ἄν, αἰ ὙΙ θ4 εἰδότες οὐκ ἂν 
ὁμοίως δυνηϑέντες. ϑεᾷ εἴ. 
Θὰ πὴ τ 11, 3 οἱ Κνυιιοο. αν, 8. 67. 
5. αάη. 

8,2. οὕτως, τ ]1μαὉ. να. οδ᾽ 
«πὰρτορίθι. Οἱ. ν 192. -- ὅπο 
τοῦ... τρόπου. ϑῖμ την ΤῸ 
(855. οὐ Ργοοῦρ. -- τιμῆς ... 
ὠφελίας. {πι| τΤῦ. 8. -- τοῦ 
τοιούτου] .-τοῦ ἄρχειν. “ 
ΞΉΠοΙ. 6 τὸ εἴς Ν 108. --- κα 9 ε- 
στῶτος. (ἴ. αάη. ἀἀ δηλωϑ'έν- 
τος 14,1. --- κατείργεσϑαι. 
)6 50] νὰ νὶα. δάη. δα ΙΝ 47, 
8. -- ὑμῖν δοκοῦντες. Υἱά. 



“ »"“ 

ἔτι δὲ ὅτι 
᾿ 

καὶ ἐπιει- 

ΤῸ 

ξυμφέροντα λογιζόμενοι 
χρῆσϑε, 

ϑρωπείᾳ φτει, 

περιξσ τη. 

1τ. Καὶ ἐλασσούμενοι γὰρ ἐν ταῖς ξυμβο- 

95, 1. -- τῷ δικαίῳ λόγῳ .. 
χρῆσϑε, αἰ βρέδοϊο ἂν 
ΒΙΠΙρΚκοῖυ (ἀπτί, νὰ ἀδὰ5 
Βοοῆυ Ζαηὶ νονναπὰ Β56- 
θγδιοῃ , -- παρατυχόν. ο΄. 
Μίδι, αν. 8. 864. Κυιορ. ὃ. 586,9 
άπ. ὅ. ἰηΐνα ψρ0. -- προϑείς] 
Ὁ προτιμήσας » προκρίνας. 
Θ0Π0]. -- τοῦ... ἀπετράπετο. 

Ὁ ΟὈ]α τὰ πὶ οΟὐα5᾽0η 61 Ὀ 1115 
αἸϊφαϊά δα ἀρ βοθηαϊ (6 58ἃ 
ὁπ ὁ ἀὰ ἀπο οι α 1) ρα ϑίον- 
τΐ 511. ΒΤΈΡΗ., ἴῃ Τίιοβ. 6 μή 
νὰ. Κυιιθο. αὖ, δ. ΟΥ, 12 δά. 4. 

8. 8. χρησάμενοι [0 ὁδί 
ΓΙῸ ἰάθη δίᾳθο 5ΒΘΟΕΕΪ, οὔβο- 
οα τὶ. Ργοχίπια ὥστε... ἄρχειν 
Κυιθο. πη ο5. πο 51} οατιδὰ 0} 
ἁἀἀάϊία. 

8. ἫΝ γ᾽ ἂν οὖν. οΤτοπι 
ΠῚ:  ΚΕΠΕ. δαθίο ἀἰϊοϊα 
ΡτῸ ἊΣ ἀν ΑἸτιον Ὀϊοίβοῃ. --- 
ἂν... ἄν. ΟἿκ Βαύμα. αν, 8. 189 
ἁάῃ, δ, αὐ απὸ ἀδ ορίαι. οἱ ἰῃ- 
ἀϊοαῖ, ἀϊοία δαηὶ ταηβίουθ ἃ 
οἰἴατῃ δα πῃ πη, οὐ ραυῖῖο, ΟΥἷ. αι. 
136,8. (ἰδέουππι ἃἰϊθυν αθὸ 5610]. 
Αὐϊκεά, Ρ.86, 1ῃ οὐῖτι5 Π1Π0 015 Θου νι} - 
τις ἄλλοις ἄν, μάλιστος, μετριαί- 
ζωμεν. -- ἐκτοῦ ἐπιεικοῦς] 
»»ἐκ τῆς μετριότητος.“ ὅ0Π0]. 
ἘΞ περιέστη, οθνοηϊι, ονο- 
τι, ΟἿΣ 94. να τη ἀἀεϊθέο 
[νπδίγα Παρϑὶν αΠθθπατάι, ΟἿ, δάμη. 
11, 1. )ὲ ἀκδιῖνο δἀάϊτο, ἀπο. 

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΆΦΗΣ Α, οζ΄. 

ὃν οὐδείς πω παρατυχὸν ἰσχύϊ τι κτή- 
σασϑαι προϑεὶς τοῦ μὴ πλέον ἔχειν ἀπετράπετο. 
ἐπαινεῖσϑαί τε ἄξιοι οἵτινες χρησάμενοι τῇ ἀν- 

ὥστε ἑτέρων ἄρχειν, δικαιότεροι 
ἢ κατὰ τὴν ὑπάρχουσαν δύναμιν γεγένηνται. 
λους γ᾽ ἂν οὖν οἰόμεϑα τὰ ἡμέτερα λαβόντας δεῖξαι 
ἂν μάλιστα, εἴ τι μετριάζομεν" 
ἐπιεικοὺς ἀδοξία τὸ πλέον ἢ ἔπαινος οὐκ εἰχότως 

» ΄ Ἅ - 

τῷ δικαίῳ λογῷ νῦν 

ἄλ- 

ἡμῖν δὲ χαὶ ἐχ τοῦ 

(ἀπλθὴ ΟὉ νη νυ θὶ ΠῸἢ ΠλΪ  θΘ 6, 
οἵ, Μδίῖ. αν. 8. 402 ἁ. 
ἀρ. 77. 8. 1. καὶ ἐλασσού- 

μενοι γάρ. Καί δαὶ αἰδουὶ δηίο 
παρ᾽ Ῥοβίζο γεβροηάθι, εἰδβὶ Πού, 
αοὶ νοραθα!ιηι ἰητον καί οἱ γάρ 
1π Θ᾽ ΟΒὶ ὑπ ΠῚ 50, νἱχ Πονὶ ὀγοάϊι 
Κταθρ., απὸ καὶ ... γάρ ναϊδῃι 
π8 πὶ οἰϊδ τη. Θ ΠΩ ΠΟΥ ἀυθὶια- 
τα. αὐλαπὶ ἐλασσούσϑιαι 5ὶϊ ἃ ὁ 
αν δ0 ἀδθοθᾶενθ, τὖ ἡσ- 
σᾶσϑαι ἸΝ 604, ἀῃ ἔλασσον ἔχειν, 
πλεονελτεῖσθαι; “ξημιοῦσϑαι, 
αὐ ΤΥ, 59 ἃ]. Ριὸ ἐλασσούμενοι 
Ηονυδὶ »Ζ20ν Κυὶϊι.““ ρ. 88 ᾿οσὶ νὰ 
ἐλασσουμένοις, αὐοὰ 585 Σ τοίοὶ- 
π| ΟΙα55. [ὲἄθηη ροβίθα ἔν τε ταῖς 
ΒΟΥΙΡῚ τπᾶν αἰΐ, 410. πγ6]1τπ|5. Δηη}00 
ΤΠ ΘΠ γα, ἔν τε. . δέκαις οἱ καὶ 
παρ᾽ ... ποιήσαντες, 5ῈΡΙΘΟΙΆ 
6556 ἐλασσούμενοι νοΥθῸ οοηδίοί. 
Ουοά ᾿ἰάθπι Κυιθρον ἀοοίο καί 
ΕΒ ναϊε; ἀδὶ νἱδν βᾶῃ: τς ἐν 
ταὶς ξυμβολαΐίαις πρὸς 
τοὺς ξυμμάχους δέκαις. 
Νοι θοι6 ὅθδο]. ἐν ταῖς συναλ- 
λαγματικαῖς χρείαις. Συμβό- 
λαια ἴῃ ππὶνουβαηι δι η} ρἃοίὰ, 
οοηνθηία, οἱ συμβόλαιος δίκη 
οοπιτονονγβῖα, ἰπᾶὶοῖτ πὶ ἀὸ 
Ῥλούο. ὁ Οὔκ. ,, Ξυμβόλαιαι 
δίκαι 5ἰβηϊοανν 1168. αἀ86 
ρΡᾶς εἱοπῖθαβ Ρα ] 1 οἾ 5 αἴταη- 
ταν. ΡΙΆΥΝΕΒ. μι. Ατὰο, (ἀδν 
Ρυοζθ85 θεῖ ἀθὴ Ατ}κ.)} ρ. 111. 
Ρνδρίον ατιθιι ν᾽ ἃ, ργαθοῖραο Μοῖοι, 
οὐ Βοποοηλαπῃ. [ἀι. Αἰπθη. Ρ. 775 
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το αι ἄγου δίχαι καὶ πα - κέστεροί 
τὐϑὰ πρὸς ὺς ξ δ: ΧΟ 5» φ᾽ ὴ εἶσιν ἄλλων, 
αἷν αὐτοῖς ἐν τοῖς ὁμοίοις νόμοις ποιήσαντες χα) δι᾿ αὐτὴν 
τὰς κρίσεις φιλοδικεῖν δοκοῦμεν. καὶ οὐδεὶς σκο-- τὴν μετριο- 

τῃτα͵ κακῶς 
πεῖ αὐτῶν, «τοῖς χαὶ ἄλλοϑιί που ἀρχὴν ἔχουσι ἀχδυ δ ΠΚΩΝΝ 

καὶ ἤσσον ἡμῶν πρὸς τοὺς ὑπηκόους μετρίοις 

οὖσι. ϑιότι τοῦτο οὐχ ὀνειδίζεται" 
οἷς ἂν ἐξῇ, δικάξεσϑαι. οὐδὲν “προσδέονται. 

βιάζεσϑαι γὰρ 
οἱ δὲ 

εἰθισμένοι πρὸς ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ ἴσου ὁμιλεῖν, ἤν τι 
παρὰ τὸ μὴ οἴεσϑαι χρῆναι ἢ γνώμῃ ἢ δυνάμει 

544. Ἡπάτνγα!κ. ἀ Αὐθῖῖν, ᾿. 129 
5464. ΨΌΘΠΊ6Ι]. ἴῃ ναι. (6 ΠΡΗΝΗΣ 
Ρ. 115 544ᾳ. οἐ Βιοοηλῖ, δὰ ἢ. 
ΡΙΑῖη 6. δὲ ἃ} ξυμβολαέας ἘΠ 
4πὸ ξυμβολιμαίας οοπϊοοῖς Οο}.) 
δίκας Θαπάθπι νο]τ 6586. ἀΐατιο 
δίκας ἀπὸ συμβόλων. δα οἵ. 
Βοροκη. Οθοοπ. εἰν. Αἰποη. 1 
Ρ. 529 εἰ τοι. Ηἶβι. ΥἹ Ρ. 57 54. 
(ἰπέουρυ. ΠΙ|Ι τ. 847), αὐτὶ δέκας 
ἀπὸ Εὐπρσλεις ἀϊδιϊηριμιηι, 4085 
πθσϑηῦ ἢ. 1. σοπνθηῖνο. (ὉΠδο- 
τοι. Ποὺ ΟἸΠῚ αδοΒίΪ0η6. Ρο5- 
5'πίθο δίχαι απὸ συμβόλων 
οὐαὶ ἀθ οδιιδὶβ ἃ 505. ΟΠΠῚ 
ΑΒ θπ θηβιθι5. 8015. αἰεὶ, 4865 
ἀρρᾶγοί εὶς εἐ556 τὰς ξυμβολι- 
μαίας δίκας. -- καὶ παρ 
ἡμῖν. Καί Ἰπηραρδὶ Κυιθο. 
αἰ ΤΠ ΘΙ ὈΓ ΠῚ παρ᾽ ἱωῖν... . ποιῆ- 
σαντες Ξ|ρουϊουῖ ἐλασσούμενοι 
Βα Ἰοἴαίαν, θα ΠΟὈΪ5.. απὸ ἴπ}}6 
ΔΥΠοη θη 565 ἴάᾳ60 Αἰ ΓΘ ὴῦ 56 ἴη- 
ἔουϊ Οὐ ο5. 6556 {(Ζιι Κατ ΚΟΙ- 
π16}}. 4πἴ|ὰ οαπ5ᾶ8β. ΒΘΟΠΠΑ ΠῚ 
θα πα5. ἰΘρῈ5 ἃρθς 56 ἰγδοίαν! νο- 
᾿πϑυϊητ, πὸ ᾿ἰᾳπιοί. Οὐ, διΐὰπη 
Οδπηρ. Οιδοβί. ρ. 8. οἱ Ὠϊείβοιι. 
(ἰδιθυιτη. ΟΥὐαίουϊο ὀχιθη δ ηι γ6Π1. 
ΝΠι 50 0105 ΑἸΠΘΠΪβ5. ἴπ5. ΡΘίθγο 
οοδοίοβ 4 ατ|6 118. ΠΟ 65.155] Π}11Π| 
{1556 πουϊββίση τη ὁδί. Οἵ, ΒΌΘΟΚΗ. 
Οδοοιῖ. οἷν. ΑἸΠΘη, ΤΡ. δ28 544. 
Μη 5 ἰπάϊοαι ατοι. Ηϊπι. ΤΡ. 49 
544. - ποιήσαντες κρίσεις, 
αὐοη απ ΠΟ ἰΘοἾ ΤΥ ποιησάμε- 
νοι, ἀοθοὺ 6556 4π|τὶπὶ ἰ ἢ 5 {1{π|6 - 
γἰ πλ15. Οἱ, ΟἸα585. ; αἱ ὀοτηραγαΐ 
ὟΙ: 600. --- ἐν ,τοὶς ὁμοίοις 
νόμοις. Ὧδε ἐν νἱἀ. Μδι}. αν. 
5. ὅ11 Ρ. 1848. Οἵ. δάη. Ν 49,1. 

Ὶ 

Ὅμοιοι νόμοι 5τηΐ [6 5 65 ρΡᾶΥ 65 
(οἰνῖραβ. οἱ 5065). --- “φιλοδι- 
κεῖν δοκοῦμεν. Τὸ φιλόδι- 
κον ΑἰΠοηϊθηβίθπη. τη} {15 ΙΟΟΪ5 
Ῥουβιυϊ οὶ 0 Αὐϊβίορῃ. δαποίδῃϊι 
Ἰηίογρυθίθβ, Μίσγιιπι οδὲ ἰσῖίαν φιε- 
λαδικεῖν οοηϊοοῖββο ΟΔΠΊΡΙ ΠῚ 
Ι. ἃ. Οὗ Παιρί. ρΡ. 234 δε οοηίγα ᾿ 
ΟἸαββθηΐτπι ΕΌΥΌΘΓΡ, 
ΠΟ Ρ9ὲ 

δι ον ῦτιε," δῦ (Ὁ ον θοὴν 
ὈΡΟΡΙΘ. ἅπι8. τοῖς ΘΟΙ]ΟΟΆ Πα τιπὶ 
δγαῦ; 564. ϑἰμπη τον ὡς Ροβίροβί- 
ἴαπὶ 6ϑι ΠῚ 88, αὶ νὶά. δάῃ,., ἤν 
1190. 1Π831. ΟἿ, Κυιιοσ, αὖ, 8.84, 
117 δάη. 7. οὐ ἐδ [δ υπηἰ5 Δυτηρι. δα 
ΟἸο. νειν. Ν᾽ 15, 89 εἱ Καβιη. δὰ 
Τιβο. ΠῚ 4.12. Τητουάπτη πᾶηο οοἰ- 
Ἰοσαί!οη θη 8460. ΟὉ οατιβᾶβ οὐδίο- 
γ18ἃ5. ΠοΘοοββδγίδτη 6556 ἀοοπΠη15 
δὰ 10,2. -- βιάξεσϑαι γάρ. 
Δηῖο ἧς ἴθ ΘΟΘ τα ΘΠπ ΠΟΙ ἃ ΠῚ οὐ 
γὰρ αὐτοῖς ὀνειδίζεται τοῦτο 
ΝΕ] 5ἴπ}}}6, οἱ γάρ τοάάδ5 5 οἷ ἰ- 
σοῦ. Βιάξεσϑαι ἀαίθιη 4} ρὸ- 
ῬῸΠ ἱπηρουϊοβὶ Εουθουοῖο (απο Ν 
Ρ. 6 544.) ἴά60 πιαχίπιθ νἹά θην 
αἰεὶ, ααοα ΤΠ. που} ηΐ Πα ΟἸ βίγα 15. 

δα δχρ]ϊο. 

απ ἀ6 ΠΠπἰρι5. Ἰπαϊοατθηι, -- δι - 
΄ 3 Ἢ 

καξεσϑαι οὐδὲν προσ- 
δέονται, 5 πα ϊοῖϊ5 ποη 
δβδὺ ορι5. Ζικάξεσϑαι υἱὐ 129. 
ΠῚ 44 4]. Κτιδρ. αν, 5: δῦ; 8 
άπ. 12. 

8. 8. οἵ δέ, 1}1Π| νϑγὸ (50- 
οἰ ΠΟΒΕΥ1); οἷ δ η.. 5.: 2.55 
ἀπὸ τοῦ ἴσου, ἐχ ἃδῆηϊπο, 
ἀ 648 }} αν, ἃπῇ οἹ οἷ ὁ ἢ 6 ΠῚ 
Ειι556. Ιμορῖῦ πᾶθο [Ὀγηηα]ὰ 
βᾶθρ8 ἀρπά Ἴππο., αὶ {99..186. 
140. 148. -- παρὰ τὸ μὴ 
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τῇ διὰ τὴν ἀρχὴν καὶ ὁπωσοῦν ἐλασσωϑώσιν, οὐ 
τοῦ πλέονος μὴ στερισκόμενοι χάριν ἐλ αν, 
ἀλλὰ τοῦ ἐνδεοῦς χαλεπώτερον φέρουσιν, ῇ εἰ 
ἀπὸ πρώτης ἀποϑέμενοι 

ἐκείνως δ΄. οὐδ᾽ ἂν αὐτοὶ ἀντέλε- ἐπλεονεκτοῦμεν. 
τὸν νόμον φανερῶς 

γον, ὡς οὐ χρεὼν τὸν ἥσσω τῷ κρατοῦντι ὑπο- 
χωρεῖν. 
«ἄλλον ὀργίζονται ἢ ἰμαξιεενθα 

οἴεσϑαι χρῆναι. Μή ρΡχγὸ 
4πὸ πή οοηῃίροῖν Κυιθο., δαὶ ἴα 
ΘΧΡΙΙοαΡῚ ἀθθοῦ, αἱ Ῥοδι παρᾶ, 
ΘΟΟηίν ἃ, χπειπδἀπιοάμιι Ῥοβί 
νϑῦθα πορϑηα τράππάθι (ν]ά. 
Μϑιῃ. αν. 8. ὅ84 αἄη. 4. 7. Ηδυι. 
ἀς Ρατι. ΠΡ. 110. Βοιῖίζ. Ρ. 20), 
δαί, πὖ ἰῃ οὐκ ἀξιοῦν δὺ δἰ τη} }- 
θὰ5., οὑπὶ οἴξσϑ'αι ᾿πποιιηι οϑῖ, 
δ 4 τι8 ἢ} ῬΓΟΡΥΪΘ. ΟΠ χρῆναι 
ΟΟἤδογοῦ (,. ὁ η τ ἃ 4πᾶ ἢ Ορὶ- 
πλοῦν ἔθ] θὰ ἀρθῦθνο, 
ΘοΟπίτα Ορίηΐ ἢ ΘΠ] 581, 
ΓΙ οΥΐΪ 0 ἄσθογο, Κ ΒΕΙΌΙ,. 
ἀρ Κυιθ6:.). -- γνώμῃ, ἴπ41- 
οἷο (αἸϊαι0) απὸ οονοίο.- καὶ 
ὁπωσοῦν. [νὰ ἴδνο ἀἸοῖα 50: 
αἰ 4Π0ὶ καὶ ὁτιοῦν, καὶ ὅὃπο- 
σονοῦν. Οἵ. Κυπρο. αν. ὃ. Ὁ, 1 
δάπ. 8.1 57, -- οὐ τοῦ πλέ- 
ονος μὴ στερισπκόμενοι 
χάριν ἔχουσιν, ποὺ, αποὰ 
ΡΙ αν θ5 πο ρυϊνοπέίιν, 
σταυαπι Πα οπύ. Οἱ. Μαμι. 
αν. 0 ἢ. υθο 8: 50. ἃ 
άπ. 8. Ὅϊοϊ! δπίθηι τοῦ πλέο- 
νος. αὐἴ8 ᾿η{6}Π 110 ῬΊ τινα 118 Ο0Π|- 
Ἰηοἀὰ, ατιὰθ 5001] ΠΑΡΘΡαηΐ. --- 
τοῦ ἐνδεοῦς. (ἰδηϊἶντι5. τυ Ἰ1ΠῚ 
Ροημάοαν οχ νθῦῦ)ὸ στερισκόμενοι 
ΘΧ ΒΡ ΘΙΙΟΥ 115 ὑΘρΘίθ 0, ΔῚ} ΟΧ 
ἰρβὶβ χαλεπώτερον φέρουσι, τ 
ΠῚ θῶ, ἀπθλυν 651. 5Ὶ ΔΙ Θυιιη νὸ 
γὰὰπὶ οδί, τὸ ἐνδεές ὁδὶ τὸ κὰν: 
σον, ἡ ἔνδεια, εἴ. 1 10. 102. ΠῚ 
58: βίη ρυῖπβ, οχῖσα ατὴ {{1π4 
(«πὸ οὐθαιϊ 58}1), [τὰ αἰ- 
ἄφθη ἐνδεές 4ΠΠ0] ποὰ ἰοσὶ ἄοοοι 
Καρηιρί. Οἱ Βομῖιζ. Ρ. 31. δεὰ 
ὈΊοίβο. νη οἷιβ 5ΘΠΡΟ ΟΧ 
ΘΟ" Γαυο Ρα αὶ ἐπ: }Π1ρῖ; ἶο ἴρ]- 
αν). ἀθὶ ρυδοοοᾶαι τοῦ πλέονος, 

ἀδικούμενοί τε, ὡς ἔοικεν, οἵ ἄνϑρωποι 
τὸ μὲν γὰρ 

6586 τὸ ἔλασσον. -- ἀπὸ πρώ- 
τη ς. ῬΘμλ ηπιιπῖ ἐν ΡΟ ὑπιπι 651. 
αὐ ἴῃ νν. τὴν πρώτην, τὴν τα- 
χίστην, κατὰ μόνας, ἐκ καινῆς 
8]. ΟἿ δῆ. 1 14. 2.. 15,ὃ (ἀα 
ῬΥΪτὴ ἃ [11{8].}.Ψ ΒΘΡΩΙ. ϑγηῖ. Ρ. 18 
εὐ ὙΠ 48. -- ἀποϑέμενοι 
τὸν νόμον, τορι. ἀδρΡ οβὶ να 
ἴδοο, ἴ. 6, 1 οοῖα 6515 σανᾶ, 

πώ ΠΙπἰδπβούσαηρ ἀ65 σ6- 
5ϑίζ ϊοηοὴ Μονΐδῃτνβη 5. 
Τοὔννομον οομϊϊοἰι Κ πθρον, ποῖά 
ἱπηργοθαῦ (1455. νόμον, 4018 ΠῚ 
νοῦρηι ἔσιιθρ. ἀραα 5ου! ρίου 85 Υἱχ 
ΠΠ0Ὶ, ααδηι αὐ] αα Ἰοστπ ΡοΘθίδο, 
νοῖπῦ Ριπάανὶ, τοβριοογθίιν, ον 

παβαιπαπῃ ἃρτα ὙΠΟ. 510 ᾿6οῚ] ἃ5- 
βονθυανουδί, 5116 οονίο ΠῚ 58. 
ΠῚ 45.656 ῬΟΒι ΠῚ} 6556 Ρνοΐδδβαβ. 
-- ἐκείνως δέ] ,,Ὰ) δέ ἀντὶ 
τοῦ γαρ.““ ὅ6Π01. Οἱ, ρου. δὰ 
νὶρ. ἃ. 348 " 6. ἴηἵγα ὁ. 86. - 
ὡς οὐ. Ὅς οὐ οἵ 1.86. ἐωῦτὰ 94. 
Κυτιθρς. αν. ὃ. ΟΥ. 12 δά. 9. 8 
ρεών Βαίη. 8. Ἴ29 δήπ. 18. Πὸ 

ἐστίν ἁυίθυη οὐϊὰπι ροβί ὡς οἱ ὅτι 
ΟὨλΪ550 οἵ, Π 88, ΤῊ 92. ΚΙοηηθι5 
ΟΎΤη}}. ΟΥ̓ΔΙΏΠΙ. Ρ. 8, 

8, 4. ἀδικούμενοι... ἢ 
βιαξόμενοι. Ἐπὶ ἀδικεὸν 
ΟΥΠἾΪη0. δὲ ᾿πἰ νὰ ἁἰαπιθη ἃ[ἢ- 
ον, πἴον πρὶ βιάξεσϑαι εἰ ορρο- 
αἰψαν, νά ϊοὺ οἴλπη οὐ τθοῖρ ἰὰ άοογο, 
οἱ ἀδικούμενοι νοβροηάθι βιρε- 
ἐἱουῖθι5. ἦν τὰ... ἐλασσωθῶσι. 
πᾶγο 0} Ορι5 νὶάθινν ΔΉ ΪΪ 
Ρ. 4 οοῃϊοοίινα διεκαξζόμενοι ρχτὸ 
βιαξ. ΟΥ, Πευρδε, Δαν Κυὶο, “ Ρ.97. 
ἴπ ῬΥΟΧΙΠΪ5. νοῖνὰ ἀπὸ τοῦ 
ἴσον οἱ ἀπὸ τοῦ κρεέσσονος 

ἀπθιιαιαν ΟΠ θυ 6. ΟΠ τό, 

Ἄ. ἀῷ...ὕ..::- 



ΑΟΓῸΣ ΑΘΗΝΑΙ͂ΩΝ, 

ξ ὰ “ 
απὸ του 

τοῦ κρείσσονος καταναγκάξεσϑαι. 
ἴσου δοκεὶ πλεονεχτεῖσϑαι. 

5.) 105 

᾿Ὶ » 5 Ἅ 

τὸ ὃ ἀπὸ 
( Ἁ - » 

ὕπο γοῦν τοῦ 

Μήδου δεινότερα τούτων πάσχοντες ἠνείχοντο, ἡ 
δὲ 

Ἁ 

τὸ παρὸν γὰρ ἀεὶ βαρὺ 
“ν ᾿ 
ἀν ουὔν, εἰ καϑελόντες 

᾿Ὶ » « Ἁ Χ 

τὴν εὐνοιαν, ἣν διὰ τὸ 

ἡμετέρα ἀρχὴ χαλεπὴ δοκεῖ εἶναι" εἰκότως" 
τοῖς ὑπηκόοις. ὑμεῖς Ἢ 
ἡμᾶς ἄρξαιτε,. τάχα ἂν 
ἡμέτερον δέος εἰλήφατε, 

μεταβάλοιτε, εἴπερ, οἷα καὶ τότε πρὸς τὸν ἢηῆδον 
δι᾿ ὀλίγου ἡγησάμενοι ὑπεδείξατε, ὅμοια καὶ νῦν 
γνώσεσϑε. 
νόμιμα τοῖς ἄλλοις ἔχετε, 

ἄμιχτα γὰρ τά τὲ καϑ' ὑμᾶς αὐτοὺς 
καὶ προσέτι εἰς ἕκαστος 

ἐξιὼν οὔτε τούτοις χρῆται, οὔϑ᾽ οἷς ἡ ἄλλη Ἡλλὰς 
νομίζει. 

τἃ. Βουλεύεσϑε 
βραχέων. 

ἃ} απ πλεονεχτεῖσδϑαι οἱ κατα- 
ναγκάξεσθϑαι, οἱ 5᾽ηίπα. πριν, 
ἀποα ναὶ ΒομῖιΖ. ρ. 22, οἵ. ο. 99. 
ἃ, αποα ἤρυθϑι. ὁ. 600}. Ρ. 51 οἱ 
Πιδίβοῃ, οὐ ΟΙ'αββ.. οἂϊ οθ] οααϊμίαν 
Β(ΔΒ]., Ργοθαπι, τηϑβοι! πα. ΟἿ. 
ὙΠῚ 89 ἀπὸ τῶν ὁμοίων ἐλασ- 
σοῦσϑαι οἱ ἴ0. ἀπ, 

8.8. ὑπὸ γοῦν ---- Οταίου 
ΘΧΘΠΊΡΙΟ ἀφοἰαναι ἰπ πιυῖπη. ΠομηΪ- 
Εἶθ Ἰῃν ἸΒΙ ΟΣ ΘΠῚ 6556. 48 1η. νἶπι. 
-- εἰκότως. ΘΙ ΠΆ ΠΡ ΘΟ] οοδία 
νορα οὐκ ἀπεικύτως 1 8. (Οἵ. 
Κυιθο, αν, δ. 06. 1 «ἄπ. 8, ΤΊ] 
ὁἐοραΐδιη ἀἀ ἀογὸ 5016 η1, αιιοα ἰά 6] 
[δοθυιηῖ 1,γ5. δήμ. χαταῖ. ἀπολ. 
8. 27. δεχιί, ἔρ. Ρ. 558,9. 868,4. 

ἘΠ 16. καψι ἀφο. οἷν ὑκάπι: 
86, 8 εἰ Τό, 4. -- καϑ'ελόν- 
τες ἡμᾶς ναῖον ποῖ ἀο- 
ΤΟ ΟῚ 5. 1: 6. “ἀοίανθα 15, ἀε- 
5ύτα οὐ 5. Οὗ. ΠΙ, 13. -- διὰ τὸ 
ἡμέτερον δέσει ΟΥ. δάη. 83, 
ὃ. -ο μεταβαάλοιτε. Βεπὶ 
ον θη Ροβίθα ΘΟΙΠΡΡΟΒ Αια ΠῚ 6556 
οοηδβίαι. -- οἷα ... ὑπεδεί- 
πατει Π)6 115. οἵ. ο.Ψ ἫΝ Ὀς οἷα 
ὅμοια νὰ. Κυυθο, ἀν. 8. 51. 

οὖν βραδέως 
κι ν 5. ΄ ’, ᾿ ; ς 

χαὶ μὴ ἀλλοτρίαις γνώμαις καὶ ἐγκλή- 

ξ τι 

ς οὐ περὶ 

18 ἀἀη. 106. ὑπεδείξατε (]κ55. 
᾿πέθυρτίδιι Ὁ ἃ τι] ἃ {1 τὴ Ο 516} - 
αἴ 5015 6]. ΤΥ 80, ὅ. --- διε ὁλέ- 
γου, ρον ὈγΥονο ΓΘ Ρ18, 4πᾶ6 
δῦ νἱβ γΆΥΙΟΥ ΠΟΥ ΨΕΥΒΟΓΊΙΠΊ. 
ΟἿ δίορη. Τη65. Πρ. 1104. Ααὰ. 
Π᾿ 48. 11 88. ἄμικτα) 
ηᾳἀσύμφωνα πρὸς τὰ ἔϑιμα τῶν 
ἄλλων Ἑλλήνων. τ ΠΟΥ ΚΗΣΙ 
-- ἐξιών, ΡοΡθρῦο Ρυο οἱ - 
566 }5, ῬΡΔΘβορ παι 81 θ6Π}ππη. ---- 
οὔτε τούτοις χρῆται. .,1.8- 
ΘΟΠΙΟΆ6 Θηἶμι. ἢπιν Θητα1 τηδῖου ΘΥα 
ΠΙοθητα [οχίνα Τποοηῖοαθ ἤπο5 
61] Β6ΙΠ ἀὐὰπι ρὲ οἶβ ἰΘΠΊρ ΓΟ. ὁ 
ΟΟΤἿΤΙ,. -- οἷς. Παιῖντ5 ὁχ ψνο- 
μίξει μϑηάει, τι Π 38. ΠῚ 89, Οἵ 
Βειίην. τ. 8. 138. 41. Ναἅπηι π01- 
Δ}. ἀαϊάοπι χρῆσϑαιν οχ 5ιρε- 
ΤΊ ΟΥ̓ 5. ̓ πὸ γϑροῖϊ νοϊπηί; βοὴ 
Ρυδθίθυ απ αποὰ ἰᾷά ἴῃ οδίθυϊβ 
ΟΧΘΙΏΡΠ5. ΠῸΠ ἃπίοοραϊς, ἢἶὸ οὸ 
5ἴππ} ἀπ {110 πὶ φελεὶ νοὶ εἴωϑε 
ΡιῸ νομέξει ἅπι νομίξεται ἐν τῇ 
ἄλλῃ Ἕλλαδι (οἴ. ΠΕ 1Ὁ ὀχιν. ) οχ- 
βρθοίδίι, 

ὕΔρ. 78. 8.1. ὡς οὐ περὶ 
βραχέων. Βουλευόμενοι ἰπιο}- 
Πσοηάπτη ἀοζοι Βίπίθη. δα Ρίαι, 

ἐν τοῖς ἐπι- 
λόγοις 

παρορμῶσιν 



ἐπὶ τὸ βρα- 
δέως βουλεύ- 

εσϑαι. 
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μασι πεισϑέντες οὐἰχεῖον πόνον. πρόσϑησϑε. τοῦ 
δὲ πολέμου τὸν παράλογον, ὅσος ἐστί, πρὶν ἐν 
αὐτῷ γενέσϑαι προδιαγνῶτε. μηκυνόμενος γὰρ 
ἐς τύχας φιλεῖ τὰ πολλὰ περιίστασϑαι, ὧν ἴσον 

τὲ ἀπέχομεν, καὶ ὁποτέρως ἔσται ἐν ἀδήλῳ κιν- 
δυνεύεται. ἰόντες τε οἵ ἄνϑρωποι ἐς τοὺς πολέ- 

μους τῶν ἔργων πρότερον ἔχονται, ἃ χρῆν ὕστε- 
ρον δρᾶν, κχακοπαϑοῦντες δὲ ἤδη τῶν λόγων 
ἅπτονται. ἡμεῖς δὲ ἐν οὐδεμιᾷ πῶ τοιαύτῃ ἅμαρ- 
τίᾳ ὄντες, οὔτ᾽ αὐτοὶ οὔϑ᾽ ὑμᾶς ὁρῶντες, λέγομεν 
ὑμῖν, ξως ἔτι αὐθαίρετος ἀμφοτέροις ὴ εὐβουλία, 
σπονδὰς μὴ λύειν, μηδὲ παραβαίνειν τοὺς ὅρκους, 
τὰ δὲ διάφορα δίχῃ λύεσθαι κατὰ τὴν ξυνϑήκην" 

8: 9: (λρ. 
854, 6. 838. 

ΔῈ 

πρόσϑησϑε. 

ἐς τύχας φιλεὲὶ (855. 

ΒοΚΚ, εχ Ρᾷ]. προσϑῆσϑε. Οἴι 

Ααρ. ΟἹ. Ψεη. ναϊρο οἱ Βεκκ. 
τὸς ΠῚ 

φιλεὶ ἐς τύχας, 566 πιαχίητα νἱβ ἰηδδι ἴῃ ποπὶ. τύχη. 

ΤΠοη.. Ρ. ὃ. -- πρόσϑησϑ᾽ ε. 
ΘΙΤΆΠΠ τον" κινδύνους προστίϑε- 
σϑαι 1 144, ἀνάγκην ΙΝ, 98. -- 
τοῦ δὲ πολέμου τὸν παρά- 
λογον. ϑυιθβίαπεναπι ΤΠ τιον αἰαὶ, 
αἰ Ἀ}115. ΠΟΠΏΜΠ}}15, οβδὶ ὁ παρά- 
λογος. Μιὰ. Π 85. ὙΠ 98. (, 
ΡΟ]]. εὐ ΤΊιοπ, Μ. εἰ δᾶ. τηδὶ. 

8. 3, περιίστασθαι, ὁοοπ- 
νενιϊ. ΟΕ 120 οἱ βιρτᾶ ὁ. 82. -- 
ὁποτέρως ἔσται. Απάϊνῖ ροι- 
ὁδὶ ὁ πόλεμος. ΘΙ ΠΠΠον 82,6 
καϑότι χωρήσει. ἢ ὁδί Ἰοοιμῖο 
Ἰπη ρου ΒΟ 5’ -- ἐν ἀδήλῳ 
κινδυνεύεται, Ρτορν. ο΄ 5 
γοὶ ρου σα Πα πὶ ἃ τὰν ἃ 0 Ὁ- 
ΒΟΌΓΟ 5. Ουὐδόιπιε, ᾿᾿. 6. ἰΐἴᾶ, 
αὐ ΟΡ 5ΟΌαΛ 5 οὐ ᾿ποοΡί 5 51. 
οἷα 5. ὃν Θ5 185. ἀδπι5 αἰοοπαϊ 
ΡΓορυῖο οχ ἐν ἀδήλῳ ἐστί εἰ 5010 
κινδυνεύεται υϊχίύιϊπι 6588. αἷΐ 
(1655. 6 ριυδηγπαίῖοα νΘΥΟΥΙΙΠῚ 
ναιϊοπο Κυποος, ὁοιηρᾶναί, ὁ. 719, 3 
οἱ αἵ. ὃ. 52,.8 δάη, 6. 

8, 8. τῶν ἔργων πρότε- 
ρον ἔχονται. Νοὴ οὐορίίαηι 
Ἰαῖταν, αν βοοσηάππηι ΠΠ 40 Ἄιμο- 
ΠΘΉ565, ΡΡΪ. 5, 48) ἰποὶ- 

Ρΐᾶ5, σοιβα!ίο ΟΡ 6556 
(81. δι. 1)... θεῖϊμάθ ΟἸδ585. δ 
ΒΟΥ 51. ὉΤῸ ἅ, πὸ τεϊδιναπι δ 
ἔργα τεἴογροιαν, οἰβὶ 5010}. "οι 
ἀπθιτανῖ αἀποίανο: Δ) ἔργα δη- 
λονότι. Οδίθναπ οἵ, οἰἴαπι δάπ, ΠῚ 
θ8, 1 εἰ οορίία ἃ Το, 4}}0]1 πιᾶῖο- 
"ΘΠ Ἀπ ὈΪ αἰ τα οπι, αὖ ἸῺ ΘΟ ΠΟῦΡΒα 
ἈΟΟαΒδ ΠΝ ΟΥ̓ ΠῚ, ΠΟΙ. νἸ ΑΥΊ, --τῶν 
λόγων ἅπτονται, ἐοπ58}- 
ται οπὶθ 5 πὐπ ἢ {π|0. 

δ. 4. ὄντες πίε οὔτ᾽ αὖ- 
τοί ροβίϊαιῃ ἐβὶ, αἰιοὰ βουϊρίου 
Ριοχίπιὰ Ῥυορτῖθ ποὴ {π| δἀϊθοία- 
γὰ5. Οὐ, ΟΙαβ55. -- αὐ ϑαέρετος, 
Ἰρθ γα, ἰητορτὰ. σπον- 
δάς. Ὧε ἁνεϊοιο ΟΥ̓Ἶ550 οἵ, δάῃ. 
67,1. --- τὰ δὲ διάφορα δέκῃ 
λύεσϑαι. Ῥιο 15. λόγοις τὰ 
ἐγκλήματα διαλύεσθαι 1 140, 
δίκῃ διαλύεσϑαι περὶ τῶν 
ἐγκλημάτων 1 148. τὰ ἀμφί- 
λογα δίκῃ διαλύειν ΙΝ 118. 
κατὰ τὴν ξυνϑήκην. Βιοη τα 
ἴῃ. ἔοοάθυθιι5 υοθη μ  }Π 5 (1118) 
βου ραιηι οὐαὶ δίκας τῶν διαφο- 
ρῶν ἀλλήλοις διδόναι καὶ δέ- 
χεσϑαι 1 140 εἰ ὅπλα μὴ ἐπι- 

2 

ΓΑ 

4 



ὙΨνστ' 
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εἰ δὲ μή, ϑεοὺς τοὺς ὁρκίους μάρτυρας ποιούυ- 
μένοι πειρασόμεθα ἀμύνεσϑαι πολέμου ἄρχοντας 
ταύτῃ, ἡ ἂν ὑφηγῆσϑε." 

19. Τοιαῦτα δὲ οἵ ̓ Αϑηναῖοι εἶπον. ἐπειδὴ δὲ 
τῶν τὲ ξυμμάχων ἤκουσαν οἵ “ακεδαιμόνιοι τὰ 
ἐγκλήματα τὰ ἐς τοὺς ᾿᾿Αϑηναίους καὶ τῶν ᾿4ϑη- 

ναίων ἃ ἔλεξαν, μεταστησάμενοι πάντας ἔβου- 
λεύοντο χατὰ σφᾶς αὐτοὺς περὶ τῶν παρόντων. 
χαὶ τῶν μὲν πλειόνων ἐπὶ τὸ αὐτὸ αἵ γνῶμαι 
ἔφερον, ἀδικεῖν τε τοὺς ᾿᾿ϑηναίους ἤδη, καὶ πολε- 
μητέα εἶναι ἐν τάχει" παρελϑὼν δὲ ᾿ἀρχίδαμος 
ὁ βασιλεὺς αὐτῶν. ἀνὴρ καὶ ξυνετὸς δοκῶν εἶναι 

χαὶ σώφρον, ἔλεξε, τοιάδε. 
80... Καὶ αὐτὸς πολλῶν ἤδη. πολέμων ἔμπει- 

φός ἼΤΑ ο “ακεδαιμόνιοι. καὶ ὑμῶν τοὺς ἐν ΤῊΣ 

αὐτῇ τὴς ὁρῶ, ὥστε μήτε ἀπειρίᾳ ἐπιϑυμῆσαί 

ἃ. 4. εἰ δὲ μή ΠΡΥῚ τη55. ἀποάροίϊμη, ἴῃ αἰ] }5. ΟΠ 65. ΠΊ6|10- 
γ65. δαϊσο εὐ Βεκκ, ἦ, ουῖιβ ἜΧρ οατῖο 1146 νοουϊᾶθ ροβϑβιηῖ 
6θβ8: ΟἸάββθηΐο τἈΠιδη Ρ᾽δπίονοβ. ραυίὶοι!αθ Θχιρθιηᾷθ Οὐ Π ΟΝ 601- 
σι θητῖον 5. ν᾽ θηΐαν, 

φέρειν, ἣν δίκας ϑέλωσι διδό- νἱά. ΒομῖιΖ. Ρ. 3ὅ εἰ ὈΙοίβο, --- 
ναι ΥΙΙ 18. -- ὑφηγῆσϑε, ᾿ἀρχέδαμος. Διομίάαπιιβ [,60- 
ρτϑοίνθυῖτῖβ, ΧΡ ὃ πὶ ἰ6- τΥΟΠἶἀδ6 566 6550} οἵ δἷτι5 6 Ζβιχὶ- 
ἀδνι 15. ἄδηηο. ΠΠϊῸ ἀηΐθ ρΔΊΓΘ τηουίαο, 

ἼΘΡΟΒ. πιπὶ ΟΠ 115 νἸνῖθιι5. θ6]- 
ἴπ ᾿πηρ θα ϊνα βίμά ἶβδθ ἄββονο- 

ναπὺ οὐδ Ῥαῖβ. ΠῚ 7, 9 οἱ Ρ] τ, 

Ῥρυοο. 29. 

ὑμρ. 79.8.1. τὰ ἐγκλήματα 
τὰν Ἔα ἐξ Τότ αὐ Β86ρ6 
ἀριὰ αἰτέα, μῖσος, ὀργη;, αἱ. -- 
μεταστησάμενοι πάντας, 
5Ὁτη τ ΟὙἷ5 Ομ αἾ θ 115. ἃ5 δὶ6 
4116 πατίθη αθιγθίθη [8556}. 
ΟἿ 111. Πάντες ΘΠῚΠ65. ρθτο- 
συϊηὶ βαηι: πᾶπὶ τοὺς πολλούς 
Τιαοθ ἀμ δπιοπί ουιιηι γπη ἢ 5586 ἂρ- 

(ἀρ. 80. 8. 1. καὶ αὐτός 
οοθι. ἢασδπῃο ογαιοπθ ἴῃ ΠΟΙ Πα 15 

ἰπγϊτατιιῖ 6556 θη ϑιῃθηθιῃ περὲ 
συμμοριῶν τοιηενε αἰῆνπιαι οι. 
ΗΔ]. ἴθ Ατστ. τῃθῖ, Ψιάᾷ. ϑομδοῦ, ἀδ 

ΒΡ 35 25:51: γιι. Τοπιοϑι!. Τρ. 388 53η. οἵ 
8. 2. ἐπὶ τὸ αὐτὸ ... ἔφε- . 490. -- πολλῶν ... εἰμί. 

ρ00Ψ] ,,νὡμονόουν." ὅ6})01,. Εο- διθηῖπι Ατομ! ἀλη τὰ 5ΘΠΘΧ 
ἀεη βρεοίαραπι, Οὗ, ψὶρ. ταῦ, --- δρῶ] ,.λεέπει τὸ ἐμπεί- 
Ρ. 318 54ᾳ. Τὴ Ἰά δὴ ον θη οθ ροῦυς.“ 860]. Νδιη 8ὶ ν 6811 Πὴ 
Ἰατουρτ, ϑίθρῃ. ἴῃ ΤΊι65. Ῥυορῦθ 6085, 4πἴ οἰπβάθηι δεοίδιϊϑ 
Ἐ51ΠῚ νοὶ 8 σοηθῦθ ἰοαιθηϊ 5αηῦ, ΘΟΥΠῸ ἱπίθυρυδίθυθ, ἤθἢ 
ὁδὸς φέρει Ροιΐταπη 6558 δἀμοίαὶ 561165 50105; 566 οἶνε5. ἴδ ἰπἀδ ἃ 
Κυθορ. ὍΤὰπὶ ἴῃ ἤδη Πᾶθιθβ τἰσοβίπιο δία τὶ ἀπ η0 ΘΟποϊοΗΐ ἴῃ- 
Ηδαβῖτβ Ταιοιθν, ὙΠΟ, Ρ. 84. 54. του υϊδδε. γοβροπάθαιαν. Οἱ. ΡΊμι. 
Ροβὲ καΐ οοἸοςαίιπι εαρὶι. Αι Τγο, ὁ, 38. -- μήτε ἀπειρίᾳ 

τῶὠν πλειόνων 
«πολεμεῖν 
ὁρμωμένων 
ἀντιλέγει 
᾿ἀρχίδαμος. 

οὗτος δὴ 
πρῶτον μὲν 
ἀποφαένει, 
ὅτι οἵ Λακε- 
δαιμόνιοι 



ἀπαράσκευοί 
εἰσι πρὸς τὸν 

πόλεμον. 

158 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟῪ ΞΥΓΓΡΡΑΦΗΣ Α, π΄. 

τινα τοῦ ἔργου, ὅπερ ἂν οἱ πολλοὶ πάϑοιεν, μήτε 
ἀγαϑὸν χαὶ ἀσφαλὲς νομίσαντα. εὕροιτε δ᾽ ἂν 
τόνδε, περὶ οὐ νῦν βουλεύεσϑε, οὐκ ἂν ἐλάχιστον 
γενόμενον, εἰ σωφρόνως τις αὐτὸν ἐχλογίζοιτο. 
πρὸς μὲν γὰρ τοὺς Πελοποννησίους χαὶ τοὺς 
ἀστυγείτονας παρόμοιος ἡμῶν ἡ ἀλκή, καὶ διὰ 

, τ"ὔ ͵ ἘΞ “ ταχέων οἷόν τὲ ἐφ᾽ ἕκαστα ἐλϑεῖν.: πρὸς δὲ ἄν- 
τὰ ἘΣ ἃ τ: ᾿ , 

ὅρας, οἱ γῆν τὲ ἕκας ἔχουσι, καὶ προσέτι ὃα- 
λάσσης ἐμπειρότατοί εἰσι. καὶ τοῖς ἄλλοις ἅπα- 

τ ’ , »6. 

σιν ἄριστα ἐξήρτυνται. πλούτῳ τὲ ἰδίῳ καὶ δη- 

ὕαρ. 80. ὃ. 1. οἵ πολλοί. ΟἸαββθι. εχ ὑπὸ δαϊ. 50] πὶ 
πολλοί τεοθρῖι. Αὐ νἱ4. δάῃ, 

8, 3. τοὺς “Πελοποννησίους. Τούς οὐ. [μἅπι, Ὁ). 1. ἘΣ πὶ 
Ανς Ομν. θαπος ἴῃ αν, δἀβονρύιπι δῦ; οἵ. δᾶμῃ. Αναθ δἀηῖδ 
ἀστυγείτονας ΕἸΞΕ ἃ} Τι. “αν. οἱ ἔογίαββα Π.1.. δαπα θα ἀοἰθνὶ ναὶ 
ΒοιῖΐΖ. Δπάποιον τοὺς Πελοπ. καὶ τπποῖβ. ἱπο! ϑὶυ ὈΙθίβοῃ, 

ἐν μήτε ... νομίσαντα. Οἱ. 
Μδβιῃ. αν. 8.597, 8 εἱ 8.508, 2. 585:- 
τη 16 ΠῸΠ ΤατῸ ἀρταὰ ΤΉ πιο. νουθο- 
γα π τη ϊ οἵ βαρδία τῖνα ᾿πῖθυ 56 
᾿ἐβροπᾶθηί. ΟὙῇ ὁ. 82 015, 107. 
110 2]. εἰ Κγυδο, ὅν. 8: 59,.2 
άπ, 8. δίογαπ, πού) δ5᾽ Ῥγο- 
νυ χη. γλυκὺς ἀπείρῳ πόλεμος. 
ΟΥ ΠΠ8. οὗ πολλοί 55ππ|ι νὰ] - 
σ5, ΡΙ ν᾿ 486. 

ΟΝ ΠΨΑΛΕΝ ἡ ΤΉ ΕΞ ΗΝ 
δ ἐϑεῖρ, Ι. 6. εἰ ἐκλογίζοισϑε. 
ὯΝ δι τἢ. αν. ἃ. 487, ὃ. 

ὃ. ὩΣ τοὺς Πελοποννη- 
σίους καὶ τοὺς ἀστυγεί- 
τονας. Καί, 5ὶ οπηπία ῃἰὸ ροὺ- 
τηᾶηᾶ διηῖ, οἱ ααἰά θη δυΐ οἱ 
Ἰηδχίπια (οἵ. Κναερ, αν. 8. 69, 
32 δάῃη. 23) 5 ση! ἴσου ΘΟ 6556. 65. 
ΘΟΕ, Ὁ ΕΘΉΥΟΥ ΟἸΤΙΣ 
Ὑ8:..1: ΥΠΠ05,1. ὍΘ. δ υιν 0." ὃς 
αἰ 15. ἰἀ πγ6. ΘΧΘΠΙΡἢΪ5. πΠΠ ΠῚ ἃ]- 
του απιν 6 αὐ θ᾽ πὴ δϑῖ.. Α ΟΠ Π}}Π15 
ΠῚ ΘΙΠ υ Π15 τη α] Θον 115 ἅπῈ Π1Ὰ}15 
ἀὐοα 5. ἃπι6 Πελοποννησίους 
ἀθοβί, απὸ ΘΧΡΌΠΟΙΟ δθιθηῖὶα 
πᾶθο οὐϊαίαν, ἀν νβῖ5 ἢ ὁ ἢν - 
"68, 4π|8ἃ}] 65 βι πη} ΡΘΙΌΡΟΗ- 
511, ἢ. 6, πεζομάχους. [τὰ 
ἱπιδυρ θίδίιιβ ΟἸασβθη, ΠἸ ΒΙ ΠΟΥ Ἶ Πτι5 
Ἰτονα τ οι. ΡΟ] {(δῖπ", δίϑ] 

ΠΕΉ ΒΟΡΙΟΠ 6. ΘΠ ΠΟ ΘΧΡΙ65- 

5, Νυϊσαθ. ἀοίθμαϊυ οὐϊδη) 

Καριηρῇ. ΕἸμ τὶ σαν Ασρῖνὶ οἱ 
ΠΟΙ} 1}}} Αὐοδά χη. ἀυ θιβοιιπὶ 1, ἃ- 
ἀρἀβθιηοπΐο5 586 Ρ6 δι 8ΟΡΙΤΟν 601- 
το 1558 οοηβίαι. -- παρόμοιος. 
Νοἢ ν ἃ] ἃ ὁ ἃ|}51π}}}6 πὶ, ΡΓΟΡ 6 
5 πα 116 πὶ, παρ᾽ ὀλίγον ὅμοιον, 
ροβί ῬΟΙΠΙΘοπὶ 6586 ναι Β.ΘΡ],, ἴῃ 
ΤΙι65. ΑἸϊρον ΒοηῖιΖ. Ρ. 317, θὲ ἀλ- 
πῆ ς ποτηΐπο οἵ. άπ. "84, --- διὰ 
τα χέων. [τὰ Ια οἴ ο5 Τῆς. Ν]ὰ, 
ΠΣ ΠΧ. Οὗ, ἀθ διὰ τάχους ἀἰοῖα 

68. - ἐφ᾽ ἕκαστα ἐλϑεῖν, 
ἐπ βίο [ἃ 5 65 (5 ησ αϊὰᾷ ὁρ- 
ν᾽ ἀκα) δούππι νη ΐν δ, ναὶ ρτο- 
ΓΠ οἰβοὶ ἀἀνουβιι 6 ἃ 85 (68). -- 
ϑαλάσσης. Ὅε ἀὐίίσυϊο ΟΠλἶβ50 
νἱὰ. Κυιοο, αν. 8. 50,2 ἃ. 18. --- 
ἐξήρτυνται, ᾿π 5ιναου 511, 
αὶ παρασχευάξεσϑαι, 4 ΟΟΙ ΠῚ 
οἱ οἰΐδτὴ ραναηαϊ ποι]0 (ὁ. 18. Ε) 
ςΟὨΙλἷβ θδὲ, 1111. 6 οἱ ἃ]. 
πλούτῳ τὲ ἰδέ ίῳ καὶ δημο- 
σέωῳ. οοἰ. Διίεπ δα σαν πολυσύν- 
δετον. ΟἿ. 86 οὐ Τιοππορ. ἀα ΡΠαΙαυν, 
᾿ὐρῖδι. 82. ρ. 140 οἀ. {1ρ5.11. θὲ 
αἰντεῖῖ5, οἴαβ5θ, δαυϊίαίι Αα]ιθαϊθι- 
δἴππι νὶ ἃ. Π|18. Ἵπποι εἰ ὅπλα 
᾿ρ8ὶ δατῖοβ. οὐ ρυανὶθ ἃντηδίαναθ 
γα} 1105. ν᾿ ἀπά οβϑὸς πᾶπὶ ὄχλος, 
«τ βοααῖτανν, τ} ἢ} ΠΟ  Π11ΠῚ, 
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μοσίῳ καὶ ναυσὶ καὶ ἵπποις καὶ ὅπλοις καὶ ὄχλῳ, 
ὅσος οὐκ ἐν ἄλλῳ ἕνί γε χωρίῳ Ἑλληνικῷ ἐστιν, 
ἔτι δὲ καὶ ξυμμάχους πολλοὺς φόρου ὑποτελεῖς 
ἔχουσι, πῶς χρὴ πρὸς τούτους ῥαδίως πόλεμον 
ἄρασϑαι, καὶ τίνι πιστεύσαντας ἀπαρασχεύους 

ἐπειχϑῆναι; πότερον ταῖς ναυσίν; ἀλλ᾽ ἥσσους 
ἐσμέν: εἰ δὲ μελετήσομεν καὶ ἀντιπαρασκευασό- 
ἀεϑα, χρόνος ἐνέσται. ἀλλὰ τοῖς χρήμασιν: ἀλλὰ 
πολλῷ ἔτι πλέον τούτου ἐλλείπομεν, καὶ οὔτε ἐν 
κοινῷ ἔχομεν, οὔτε ἑτοίμως ἐκ τῶν ἰδίων φέρομεν. 

ΑΑΛΟΤΥΙΕ 

: Ροβιιᾶ || ΠΟΙ ΕΣ 

81. Ταχ᾽ 

ὃ. 4. πολλῷ ἔτι πλέον. 
ἔτι. Αἱ 5ἰ πη τοι, πολὺ δ᾽ 
βοῇ ΙΝ 86, πολλῶ ἔτι 
Ῥῃδβάοῃ. ρ. 110 Α. Ὁ. 
πλαϊίο οὐϊᾶτη πᾶ ῖον. 
Ι 130. 

ὔ᾽ ’ 

ἂν τις ϑαρσοίη, 
Ὡ Ρ 
οτι τοῖς οπλοις 

Τὼ ᾿ἰυ15. ἀδιθυϊουὶ θα πολλῷ πλέον 
ἔτι πλείω ο. 1387, πολλῶ ἔτι πλέονι 

μᾶλλον ΤΝ 198. 
οὲ. ἂριὰ [,ὔποβ τη πἰῖ0 Θυΐα τ τη ἃ 515, 
Νβο αἰ 551 ΠΏ 118 νϑῦρα πολλῷ τότε μᾶλλον 

Οοπίνα πολλῷ τὲ μᾶλλον ἔτι ΨΠΠῸ 90, 1, αδὶ ταπιθη ἔτι 

ὙΠ 8δὅ.; ἃ84. ΡΪαΐ. 

μᾶλλον Β6ρ. Αὖν, Οἰμι"ν., ἔτι πολλῷ χαλεπώτερον ἴ)επι. ἐδ Ῥᾷο. 8. 2.. 
ἔτι καὶ πολὺ ἐΙΚΟΡῸΣ Ηοπι, Π|. ψ, 880. 429, πολλῷ δὴ μᾶλλον 
ἔτι Τίπιο, 1 ὅ 

6Χ ατὰ ἰδν του ἃΥΠΊδ τ οὐ ὑΘΠηΪΘ 65 
δ Ρεθαηταν, 5016 0 5] ἤσαγα. ἈΠῚ 
τᾷ Π]6) ὄχλον ἱνεψαδητίδηι, ΠΟΤῊ]-- 
{Π1ΠῚ νοΠπΐ ἀδβίσπανε οἱ ἵππους 
ἀτατια ὅπλα ΡΓΟρυῖθ αἸοῖα 6556, -ν 
ὅσος ... ἐστίν. δ παμηθῖῸ 
ἱποο]αυ) Ατἰΐοαθ εἴ, ΒορΟΚΗ. 
Θθο. οἷν. Ατῃρη. Τρ. 47 544. ΟἸτην. 

ναθο. Πρ. 897 54. εἴ. 
Κυιθρ. - ξυμμάχους πολ- 
ἜΣ φόρου ὑποτελεῖς. 
νιάθ δὺ5 δηιπηθιαῖοβ ἴῃ ΒΟΘΟΚΉ, 
Ἰ. ἀ. Ρ. ὅ89 544. Κονγίπθηι. ΒΘ ΒΡΌΡΙ. 
αν. Ρ. 47 5αᾳᾳ. Δ δ Ίι5πι. Ἀπεῖαιι. 
αν. Τρ. 217. -- πρὸς τούτους. 

»»ἘΠ5 γδρϑίο [ονᾶτουϊα νου Οὐ η 
πρὸς] ἄνδρας ροβιῖ ρίατνα ἰμτοι- 

Οὐ Κυιορ. 
ὅν 8. 51, δ᾽ Δάη, 1. 

δ᾽ 4. μελετήσομεν. Ἀαι 
5 δπἀϊοπά πὶ τὰς ναῦς, ἁπί νὰ- 
ἰδεῖ μελέτας ποιησόμεϑα. σ΄ ἢ, 
86 εὐ δά. Π 48, 1. --- ἐνέσται. 
ὔι ἐγγίγνεσϑαι ΙΝ 111 εὖ δ}10]. 
-- αλλὰ τοῖς χρήμασιν. [)6 
[ος τι58 Ρανεϊσα]ὰθ ἀλλά ἴκ ὑπο- 
φορᾷ εἰ ἀνθυποφορᾷ νἱά. ἴη- 
ἴουρν. απ. αὐ, 8. 618, Κυιρο, 

8. 69, 4 Δάη. 4, ΟἿ. ΥΙ 88. ὅ εἱ 
ΡΠυΡ.,, δὰ Τπιν. ἤθνο. ἔς ν. 298. --- 
τούτου. ᾶσ το. ΟἿ, Μαῖῆι. αν. 
ὃ. 489 ρΡ. 9817 εἰ 46 ΘΗ. 8. 8. 
Κυιθρ. (αἱ μὶς τούτῳ ἴην 5 
ΤΟ ΠΝ δ ΔΒ ̓ 50] Ρ511) ἘῈ ΑἾ., 10. Π 
61, 4. -- ἐν κοινῷ, ἴῃ 86 ἃ- 
ΥἿ 0... αἰ ο. 141 αἰαῖ ἐν τῷ κοινῶ 
ΥἹΙ, 6 οἱ δἰ]. ϑῖς διϊαπι Γιατ πἴβ 
ΡΌΒΠ ου τα ἀθ Δ θραυϊο αϊοίταν, 
Οἵ. ἐκ δημοσίου ΥἹ 81, 8. -- 
ἑτοίμως. Εχ ποὺ τ  ρέσηττος 
πἴο5. οἰ πβιηοᾶϊ ἐσφοράς Ρυῖνδιο- 
ἡπηὶ (46. «αΐθιι5. Ππἶο ροβίταπι φέ- 
θεν ]101 (86 5οςῖβ τϊθαΐα Ρ6πη- 
ἀθ πα} 115. πβι τα 15. 650) ῬΓΟΥΒιΙ5 
νἰϊαγθ ἤθη Ρούτἶ556. ἰπ|6}}}1ο Ἴπητι8, 
ηἰβὶ, Ἰὰ απο πΟὉ 15 ΡιοΡαθῖς, ΠΟῚ 
νἱάθίαν, θ᾿ θυβο τ βϑοῦτὶ ἕτοί- 
ως ὀΧΡΙΪοανο νο απ ὥστε 
ἕτοιμοι εἶναι. 

Οαρ. 81. 8.1. τάχ᾽ ἄν. Α-- 
το 46 ἀβυπάθίοι, αἰιοὰ αἰδονιίαίο 
οὐδιῖο "5 νἀ θύπν οχοιβανὶ, ΑἸϊίοι: 
ΘΧΡΠΙοδ τ ΠΊο 501}. Κυιιθροι.. ἀπ 6 πὶ 
τάχ᾽ ἃ ἂν δέ Ἰορϑπάπηη ΘΟΠΙϊοΙε. --- 
τοῖς ὅπλοις ὑπερφέ- 

ἔπειτα “λέγει 
χαλεπὸν τε 



καὶ μακρὸν 
ἔσεσϑαι τὸν 
πόλεμον. 
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ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΎΓΓΡΡΑΦΗΣ Α, πα΄. 

αὐτῶν καὶ τῷ πλήϑει ὑπερφέρομεν, ὥστε τὴν γῆν 
δ᾽ γῃοῦν ἐπιφοιτῶ τες. τοῖς δὲ ἄλλη γῆ ἐστι πολλή, 
ἧς ἄρχουσι. καὶ ἐκ ϑαλάσσης ὧν δέονται ἐπάξον- 
ται. 

πλέον οὐσι νησιώταις. 
πόλεμος: εὐ μὴ γὰρ ἢ ναυσὶ χρατήσομεν, 

εἰ δ᾽ αὖ τοὺς ξυμμάχους ἀφιστάναι πειρα- 
σόμεϑα, “ϑεήσει καὶ τούτοις ναυσὶ βοηϑεῖν, 

Ἁ 

το 
 « 

οὖν ἔσται ἡμῶν ο 

ἢ τὰς 

τίς 

ΚΣ) 
προσόδους ἀφαιρήσομεν, χφ ὧν τὸ ναυτικὸν τρέ- 

φουσι, βλαψόμεϑα τὰ πλέω. κἀν τούτῳ οὐδὲ 
,ὔ τ ’ ΡΩ ᾽ Ἢ 

καταλύεσϑαι ἔτι καλόν,» ἄλλως τὲ καὶ εἰ δόξομεν 
ἄρξαι μᾶλλον τῆς διαφορᾶς. 
γὲ τῇ ἐλπίδι. ἐπαιρώμεϑα, 
ὁ πόλεμος, 
δὲ μάλλον, 
{ξν᾿ 
γῇ δουλεῦσαι, μήτε, 
γῆναι τῷ πολέμῳ. 

ρομεν. ἴῃ Πἰ5 "6 πλήϑει γοὺ- 
"5. 80, 8 ὄχλῳ, ὅσος ... ἐστίν. 
ΓΘΡαρηαΡα νἱἀοδέαν. οοσἰτδπάτιπι 
πλῆϑος πο, αἱ ὄχλον, ἀδ ̓ πῆπια 
Ρίεθθ οἱ ἱπα α]] 5 πιο } } Πσο ἀ π1ηὶ 
6556, θὰ ϑοοϊογιση. πλιΠ ἰτπ {1 6 
ΕἸ Ποῖ. ΟἿ 88, 1. 121], 9.. 449: 1 
11. Ετίατη στὰν]5 ἃν τη λίπα 6 τη} ]-- 
[65 (ὄπλα) "0 5015 1αοράδο- 
ΠΟ} ϊ5 (οἵ, Υ 685 οὴ 11] 18), 
5εᾷ ῬϑΙ ρου 6515. Γοθά δυατὶβ ρ]α- 
γ65 4 ΑΥΠΘη ἸΘ ἢ 5.115. Ἰαη- 
τιν Ὑπερφέρειν ἴτὰ ἀἸοίιιπι οἵ οι 
ΦΘΉΪνΟ οἱ οἰ) δοσιβαινο ροὺ- 
5ΌΠδ6 πρὶ οχ ϑίθρ᾽ι. ΤΠη65. ἴῃ- 
τ Πσταν, Οἵ, Βανι. αὐ. ἃ. 182. 
12. οἵἱπὶ δ άπ. 

8, 2. ἐπάξονται. [51 ταππ|5 
«αἸά6πιὶ πὰς νὶ ν 6] ον 5᾽ 1} (οἴ, 
Κνὰλερ.) ἐσάγεσϑαι. 56 γα] απ 
5: 115 ὧδ ἰδ αἴ ππιν ν  υ 5 σῖτος ἐπα- 
κτός ΨΙ90. Οἡ ἐπάγεσϑαι ει 
ἐπαγωγή ἴῃ Πμὸχ. Βοι. 

8. 8... εἰ δ᾽ αὖ παπποῦ ϑιὶ 
Ροῖτο. ΟἿ ΙΝ 29 αἱ. -- δεή- 
σει καὶ --- καί δὺϊ ροβὶ τού- 
τους τὙΔΠ5ΡΟΠ ΘΙ τι 6556. δ δὰ 
τοῖα 56 16 η {11 πρθοίανο ἀθ6οι 
Κυπθ, ἤὺς Ρἴδοοι, 

ἣν τὴν γὴν αὐτῶν τάμωμεν. 
μὴ καὶ τοῖς παισὶν αὐτὸν ὑπολίπω- 

Ω 

οὑὕτῶς εὐχός ᾿4ϑηναίους φρονήματι (ήτε τῇ 
ὥσπερ ἀπείρους. καταπλα- 

«ἡ γὰρ δὴ ἐκείνῃ 
ὡς ταχὺ παυϑήσεται 

8. 4. τὰς προσόδους 
ἀφαιρήσομεν!] διὰ τὸ (τοῦ) 
ἀποστῆσαι τοὺς συμμάχους. 
5680]. Οἵ. 129. 1. --- ἀφ᾽ ὧν. Οἵ. 
Μαάν. ὅγηι. 8. 89 άπ. --- βλα - 
ψὸμ εϑα 5ἰρυϊβοδίίοιθ ραββῖνα 
ἀσοὶρ᾽ θη πη]. ὍΝ Βείιηι. αν. 8.118. 
0. ΤᾺΝ 6 τὰ πλείω τὰ ἰὰ. 8.151 
άη. 12. Κυιιδο ὃ. 46. ὃ Δ4η. ὅ, 

4 

ΕΣ 

6 

δέδοικα. 

ἣν μα ποο απ ς 
ΙΝ 18. -- ἀρξαι μᾶλλον.ἴν- 
ὁΘρ᾽556 πιὰ 515, 4πδη} δ γΘὴὶ 
οοδουΐ 6556 (νοῖ, αἰτοὰ ἰάδηι ἴθι 

ἢ ἀμύνασϑαι. αἰ Βοοίνηι., 
ἀπ ΠΥ ἢ ΟἹ ν Ἰἰά5βοι τ Καοπιρίι). 

..ἐλαέδιε: ΟΣ 

δὺς 

δ.0. ἐκείνῃ. 
Υ 14. ὃ. -- παυϑή σεται 5116 
δ αἱ {Π Τ7. ΔΈ} τού. ΝΙ 59. (Οἵ. 
Βαυῖίηιν. αν. τὰκ. [πᾷ. νϑ}». -- 

τάμωμεν. ἢδθοο δουῖβιὶ Ποχῖὸ 
ἀπ η} ΑἸ} ἡ αβάπαῦι ἀραὰ ΤΊ. 
Ιοσαίαν, 56 τεμεῖν, 5ιι5 ρθοία ἴπιὸ 
νἶδᾷ οδι. ΜΠ ονηΐο, (ἵ Κνυπορ, 
αι. 8. 31, 18 δάη. 8. οἱ θιπά. ἴε 

ϑίθρ]ι., ΤΊΙοϑ. ν, τέμνειν ρ. 2018. 
--- οὕτως ... δουλεῦσαι, 
ἰθὺ νουϊβι τὸ δ. ΑτΠπὸ- 
αἰθ 565 Ρτὺ ἃ ἰη πᾶσι ἱ- 
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82. Οὐ μὴν οὐδὲ ἀναισϑήτως αὐτοὺς κελεύω ἄ ἈΡΕΙΡΟν οὖν 
τούς τὲ ξυμμάχους ἡμῶν. ἐᾶν βλάπτειν, καὶ ἐπι- κεν ἀρ τι 
βουλεύοντας μὴ καταφῶωρᾶν, ἀλλὰ ὅπλα μὲν μήπω “πὰ 
κινεῖν, πέμπειν δὲ καὶ αἰτιᾶσϑαι «ήτε πόλεμον ἴσως ἂν διαῖ- 

ἄγαν δηλοῦντας. μήϑ᾽ ὡς ἐπιτρέψομεν, κἀν τούτῳ ἰαγῆναι. 
καὶ τὰ ἡμέτερα, αὐτῶν ἐξαρτύεσϑαι ξυμμάχων τε 
προσαγωγῇ χαὶ Ἑλλήνων καὶ βαρβάρων. εἴ ποϑέν 
τρὰ ἢ ναυτιχοῦ ἢ χρημάτων δύναμιν προσληψόμε- 

, (ἀνεπίφϑονον δὲ ὅσοι ὥσπερ καὶ ἡμεῖς ὑπ᾽ 
᾿εὐηρλμα ἐπιβουλευόμεϑα «ἡ Ἥλληνας μόνον. 
ἀλλὰ καὶ βαρβάρους προσλαβόντας διασωϑῆναι.) 
καὶ τὰ αὐτῶν ἅμα ἐχποριξώμεϑα. καὶ ἣν μὲν 
ἐσακούωσί τι πρεσβευομένων ἡμῶν, ταῦτα ἄριστα" 
ἣν δὲ μή, διελϑόντων ἐτῶν καὶ δύο καὶ τριῶν 

ἀρ. δῶ. 8.1. τὰ αὑτῶν. (455. ῬΑ]. αν. πὶ. τὰ αὐτῶν. Ατοῖ, άπ. 
9: ποτ ΟΣ {555: Ατσ, ΟἹ πη Ὑ  Βορ. ΟΣ 56. ΠΡ Ά1Ὲ 

[ι. Και. Τ1δυτ. Βεκκ. ἐσακούσωσι. 
καὶ δύο. καὶ εχ Ρα]. Τι, αι. ΔΤ. Ε. δρ. ἱπιογροβοαῖ ΒΘΚΕ, 

Οἵ. δάπ. 

ταἀϊηα πρηῖῖὸ ἄρ ῦὸ βουνὶ-ὀ ἡμῶν βλάπτειν.-- ξυμμάχων 
{ἰγὸ5 (ΒΚΙανοι νον ἰἤτθ τὲ προσαγωγῇ. ΟἿ, αυδο 
Πᾶπὰς ψογά θη). 6 δουϊδίὶ ροβίθα [δοίὰ ἰθοϊπηιβ ΠΤ εἰ Ηδυθϑί 
᾿πΠηϊῖνο να. Μδιῃ. ατ. 
ρΡ. 1151. Κτιιερ. 8. ὅ8, 1 δἄη. 10. 
ἘΣΎ .5. 41: .Π|8.20.115- 
ἫΝ 80 ἃ]. ἤθνθδβι, δᾶν. 0}. ρ. 16. 

Οδρ. 82. 8.1. οὐ μὴν οὐδέ 
Ρᾶμ]0 ΒΥΆν]Ογ 65. ΡΑΡ τ α 6. ἀτιαπηι 
οὐδὲ μήν. Ἰοά 06} αἰ ἢ 1 6}} 1, 
ΟΥ. αη. ΠῚ 97 εχυ. ἄναι- 
σϑήτως ἢϊο, αἰϊίοι. δἴαπο 69, ὃ. 
οδῦ ἀναλγήτως. Οὐμπβθοιτῖο νον- 
ὈΟΓὰΠῚ ᾿ᾶθο οϑβί. οὐ κελεύω 
(ἡμᾶς) ἀναισθήτως ἐᾶν αὐτοὺς 
(τοὺς ᾿4ϑην.) βλάπτειν τοὺς 
ξυμμάχους ἡμῶν. Ὅς οοποατβιι 
δου Βδι νΟσατ ἀϊοίι πὶ οϑὶ αὰ ΥΤ 
10 εἱ ἅ}|0]. -- καταφωρᾶν] 
ονἐλέγχειν.““Β6Π0]. --- πόλεμον 
εν ν δηλοῦντας. Ἐχαιυίδίτον 
Γουτλαϊα, οὐ δὶ αἰχϑιῖὶβ Β6|} 1} 

8. 501 

ρΡαιοίαδοϊεπίοβ, ἷ. 6, φρυοῖϊ- 
ἐθη 065. Π65, 61} α τὴ δοδῖα- 
ν08. -α μήϑ'. Βοροῖο τηθηΐδ 
δηλοῦντας εἰ ἃ ἐπιτρέψομεν 
νρῦθα αὐτοῖς τοὺς ξυμμάχους 

ΤΗυοσγαϊαϊς Ψο]. 1, Εά. 1]. 

»» 7πι. (65 0ῃ. Ἂἀδνὺ ΔΈ. Ῥο]τι. 

ϑρανί, ς προσαγωγή Ρ]εΓ πα 6 
ἃ ἀπη1]5 510. (νοι κα γϑροῖη. οἴ, 
Χρῃ, Ογν.) δῖς οβδί δαϊπμποίϊο. 
ἡ 66 προσάγεσϑαι δάη, 1 
80, 2. -- ὅσοι ὥσπερ καὶ 
ἡμεῖς. ..ἐπιβουλευόμεϑια. 
γουθαμη. τοὶ οοπιρανδίαθ. ΔΟΘΟΠῚ- 
᾿ποαἀαίππη οϑί. Οὗ, ΠῚ 67. Χρη. 
γε. ὙΝ 1:8. δ πορίῃς ΒΗ 1 
Ὁ. 12. Τ΄ν. ΓΝ 2. Μδίῃ. αν. 8. 806 
αάῃ. 1. Κυιορ, 8. 68, 1 δάη. 4. --- 
καὶ... ,ἐκποριξώμεϑα. δες 
τοβροπάοηι 5ῈΡ ΘΥΤ ΟΥ̓ 115 ξυμ- 
μᾶάχων τε προσαγωγῇ: εὐ οὐϑίῖο 
πγιίαία ὁδὶ ργὸ νυν. καὶ τῷ ... 
ἐκπορίζεσθαι. Οἱ, δά. 80: 1. -- 
τὰ αὑτῶν ---τὰ ἡμέτερα αὐ- 
τῶν. Οἱ. Μαίῃ. αν. 8. 489. Τ|. 
Βευίίπι. 8127 δάη. ὅ, 564 διΐϊδῃη 54. 
-- ἐκπορίξεσϑαι ἐδι αχρτο- 
δῦ, ἐχρδάϊνο, παρασκενό- 
ἕεσϑαι. Οἵ. ο. 195. 

8. 2. διελθόντων ἐτῶν 

11 
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ἄμεινον ἤδη. ἣν “δοκῇ, πεφραγμένοι ἴμεν ἐπ᾽ 
αὐτούς. χαὶ ἴσως ὁρῶντες ἡμῶν ἤδη τήν τὲ παρα- 8 
σκευὴν καὶ τοὺς λόγους αὐτῇ ὅμοια ὑποσημαίνον- 
τας μᾶλλον ἂν εἴχοιεν, καὶ γῆν ἔτι ἄτμητον ἔχον-- 
τες, καὶ περὶ παρόντων ἀγαϑῶν καὶ οὕπω ἐφϑαρ- 
μένων βουλευόμενοι. «ἡ γὰρ ἄλλο τι νομίσητε 4 
τὴν γῆν αὐτῶν ἢ ὅμηρον ἔχειν, καὶ οὐχ ἤσσον, 
ὅσῳ ἄμεινον ἐξείργασται" ἧς φείδεσϑαι χρὴ ὡς 
ἐπὶ πλεῖστον, καὶ μὴ ἐς ἀπόνοιαν καταστήσαντας 

αὐτοὺς ἀληπτοτέρους ἔχειν. εἰ γὰρ ἀπαράσκευοι 5΄ 
τοῖς τῶν ξυμμάχων ἐγκλήμασιν ἐπειχϑέντες τε- 
μοῦμεν αὐτήν, ὁρᾶτε, ὅπως μὴ αἴσχιον καὶ ἀπο- 
φώτερον τῇ Πελοποννήσῳ πράξωμεν. ἐγκλήματα 
μὲν γὰρ καὶ πόλεων καὶ ἰδιωτῶν οἷον τε καταλῦσαι" 

8. ὅ, πράξωμεν, ΒΕΚΚ. 6 Ἰναὰν, εἰ Απδοά, Ρ. 1602 πράξομεν. 
ΟἿ 56.06.19: 

καὶ δύο καὶ τριῶν. Τὰ καὶ ἄμ. Ῥε οὐχ ἧσσον νἱά. δτΩΣ 
δὶς καὶ τρίς ΡΙαί. ῬΠδθάθη. 6. 8. Ῥ. 182 6111} 52. Κυιθο, αν. 
Ζοη. πη. ΧΙ 94, καὶ ἅπαξ καὶ 1. δά. ὃ οἱ 9 Δάη.2. Ὅε τἶδῳ βίηθ 
δίς Ῥαμ]. Ερ. δὰ Τ|655. 2, 18 οἱ τοσούτῳ Ροβίιο νὶὰ. Νὶ 108. 189 
ΑἸἸὈῚ, δὶς καὶ τρές ΘΟΡΒ, ῬΗΪ. οἐ 5.8}. δὰ ΡΙαι. ΑΡο]. ο. 17. 6 
1222, ἀυδ] πὶ ΘΧΘρΙ οὐ πὶ τὰ 6-ὀ τὰ οὗ, ΠΊ!. 6, 2. 
ΟΥ̓ ΠῚ Π]ΘΠἸΟ Θὰ ἴαοουο ἀθθθθαὶ δ. ὅ. τοῖς ... ἐγκλήμασιν 
νυμπα. δὰ ὅορ!: ΕἸ. ν. 712, Οἵ, ἐπειχϑέντες, Ρτορίθν οτὶ- 
διηίθη, δα ΡΙαι, Πγ5. ὁ. 10. ὅοη- πιΐη ιΐοη 85 ἔθϑεϊπαηίθβ. Π6 
ἰνὰ δὶς ῆ͵ τρίς πιο. Π| 4. ΓΝ 38, ἀαιῖνο νἱὰ, Μδίῃ. σι. 8. 5985. --- 
καὶ δὶς ἢ τρίς Ν 10, υδἱ ἀε καί ὁρᾶτε, ὅπως μὴ... πράξω- 
νὰ, αἄη. 1)ὲ 1αἱ. δ1]5 ἐθγυᾷᾳᾷιθ οἱ. μεν. Ρογίυθβ: νἀ οιδ, ῃ6 ρα 5 
ἰογνο νἱᾶ. Βόηι]!. δὰ ον. Ερ. 1 ἀδάθοονϊβ δὲ ἀδιηηὶ Ρ6]ο- 
ὅ, 88 οὐ ἌΝ 4|6]}ν. δὰ Τὰο. Αϑυῖϊο. 13. ρόπηθ80 {τἰθα δ γητι5. [ἃ ΘΔ ΠῚ 
ΟΥ. οὐἰαπη δάη. βαριὰ 22, 2 οἱ ΚἊᾷᾶιιθο. πράξωμεν δούνο αἀἰϊοίπηι 
Κνιιθο. αν, 8. 69, 82, δάῃη. 4. --- οἱ αἴσχιον καὶ ἄπορ. ἁἀϊοδοιϊνα 
ην δοκῇ ροβὶ πεφραγμένοι νε- 556 οχἰβιϊπηαί, ΑΥὐ ΟἸα55. δχ 60}- 
115. οο!]) οοαία. Ηοο νά ]οὺ πλπ αἰ]. δαί πα ϊηθ θη ηἶδ Τ] ον ἀἰ Δ οἱ 
᾿η δία οὐ ἃ ἃ ἢ Θ᾽} πη. πράσσειν ἱπιγα Β ἰν πὶ νὶπὶ Πᾶ- 

8. 4. μὴ γὰρ... ἔχειν, δθ6γὲ οἱ αἴσχ. καὶ ἀπορ. «ἀνουθία 
ἢ ΟἰἾ 6 Θηὶπὶ ΡΤ γ 6 νῸ5 ἰο᾽- 6556 βίπαοι οβίθηᾶοθτγο. Οὐομηραγὰ - 
8 Π ΘΟΥ ΠῚ Α4ἸΪῸὸ 4πδπὶ Ρὶ-  ἐϊνουαμη γαῖὶο ΟἸΒΟΟΥΪΟΣ εβὺ: νἱ- 
δηοῦϊβ ΄ἰΙ'οοῸ θοῦ. Βοὴθ ἀδίιν ΟΡ Πα} 6556 ἢ αὐτῇ 
ΒΙοουηἴ. οομηραναύ Πἰν. Ν 42 πὸὰ (τῇ ᾿ττικῇ). Ἢ νῦν ταγαθη 5ι})- 
οπληΐᾷ ΟΟΠ οὐ δνὶ ἰΘοία, αὖὸ΄' διά να] ΕΟΥθ στο ,Ζπν Εγνκιᾶν. 

.Ρίδπαβ δὰ ΠΠοοίθπά ο5}}0- ἀ65 ΤΊνιο.“ ΠΡ, ὅ.. Νδο αἰϊίθυ 
5. ἃ ΠῚ ΠῚῸ5 ΠΑΡ ΘΥΘη . -- Βοηῖϊζ. Ρ. 39, 4υἱθιβ γθρυρηδί 
οὐχ ἧσσον, ὅσῳ ἄμεινον, ΟΙα55. Οἵ. Ἠρθυῦδι. ., Ζιν Κυῖι. “ἢ 
'. 6. καὶ τοσούτῳ μᾶλλον, ὅσῳ . δ. 
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πόλεμον δὲ ξύμπαντας ἃ ἀραμένους ἕνεκα τῶν ἰδίων. 
ὃν οὐχ ὑπάρχει εἰδέναι. χαϑ' ὅ τι χωρήσει, οὐ ῥάϑιον 
εὐπρεπῶς ϑέσϑαι. 

88. Καὶ ἀνανδρία “ηδενὶ πολλοὺς «μιὰ πόλει 
ἡ ταχὺ ἐπελϑεῖν δοκείτω 

ἌΝ δὴ δὴ 

ἕιναι. δισι 7ακ0 καὶ 

ἐκείνοις οὐχ ἐλάσσους χρήματα φέροντες ξύμμαχοι. 
χαὶ ἔστιν ὁ πόλεμος οὐχ ὅπλων τὸ πλέον. 

δαπάνης. δι᾿ ἣν τὰ ὅπλα ὠφελεῖ. 
ϑαλασσίους. 

καὶ μὴ τοῖς τῶν ξυμμάχων λό- 
ἐπαιρώμεϑα ; 

ἠπειρώταις πρὸς 
πρῶτον αὐτήν. 
γοις πρότερον 

ἀλλὰ 

ἄλλως τε καὶ 

“πορισώμεϑα οὐν 

οἵπερ δὲ καὶ τῶν 

ἀποβαινόντων τὸ πλέον ἐπ᾿ ἀμφότερα τῆς αἰτίας 
ἕξομεν, 
(δῶμεν. 

84. Καὶ τὸ βραδὺ καὶ μέλλον, 
μὴ αἰσχύνεσϑε. 

’ ς » 

ω ἀλιστα ἡμῶν. 

οὗτοι καὶ καϑ΄ ἡσυχίαν τι αὐτῶν προ- 

τι ΄ 

ο μέμφονται 
»: , 

σπευὸ οντές τὲ 

μηδὲ δειλίας 
ν᾿ ἔγκλημα εἷ- 

ναι φοβη. 
τέον. 

τὸ δὲ βοαὸν 
σφῶν δύνα. 
σθαι σῶφρο- 

γὰρ σχολαίτερον ἂν παύσαισϑε διὰ τὸ ἀπαρά- σύνην ἔμφρο. 

8. 0.Ψ ἕνεκα τῶν ἰδίων] 
»οῦ γὰρ ἣν κοινὰ τὰ ἐγκλήματα 
πάντων τῶν Πελοποννησίων, 
ἀλλὰ μόνων τῶν Κορινϑίων 
[καὶ ἄλλων τινῶν ΟἿ, 41-“". 
Β6Π0]. --- ὄν. Π)6 [ον μὰ ον οπὶξ 
εἴ, 12. 1. --- χωρήσει. ΘΙ ΒΜ ΠΟΥ 
ἀοῖϊνε ξυγχωρήσετε [ 140, προ- 
ἘΠρΙΠ ἐνμη Πα αἱ. ΟἿ. δα. πα]. οἱ 
Κυπθο. δὰ |". 1. (δι ρΙῸχ {πιτυν τη 
χωρήσωρτ ΔθίΘ Ὺ πιο. Πα θ μι Π 101. 
ΗΔ]. 1μποϊ. 41.) --- ϑδέσϑαι, 1. ο. 
καταϑέσϑαι(! 121). ἀποϑέσϑαι. 
αὖ Γιαῖῖπο ΡΟ μον ΘΠ} πὰ πὶ αἰοῖ- 
(αν, Ααά, ΨΠΠ 84. δ οἱ οι 56η- 
τοητῖὰ οοη ον ϑα]. της ο, 88. 

ὕαρ. 88. 8. 2. οὐκ ἐλαάοσ- 
σους ξύμμαχοι. ποὴ 
Ρδποΐονθ5 (418 1 0015) 50 
ΟἿ], τἴᾳπ6 ὑγἱραίᾶ Ρεπάθῃ- 
Εν ΟἵἨὨ.ο..19. -- -᾿οῦ ..-. τὸ 
πλέον, ἀλλά. Νιά. Μαι. αν. 
δ. 4δδυ. Κυμπορ. ὃ. 49, 2 ἃαη. 0. 
οι 5 9; 44. 4 Ἢ ρτο "πος 
ἀλλα ΤΠ 51... 89:1. (Νοα.. 
Ροιύϊι5 58ά, αἱ. αι ατα, (Οἷς. ἀθ 
ὁΥ. ΠΟ 78, 311). -- δι᾽ ἣν τὰ 
ὅπλα ὠφελεῖ. δος 5] δἰ ῃοθνὰ 

5ιιηῦς αὖ ἀρίὰ 5οη θητα οἰ Ποϊδίιν, 
ἐθάάθηάα ν θυ] οπϊπ5 (51πΠὶ- 
Ρ 1.5) ΟΡ 6 Γἃ 56ὲ 4 ὺ0 (5 πη 18) 
ἀοοράθηΐο ἀ θη} ἃ γ1η ἃ ἴπ - 
νηί, Οἵ Μαιί. αν. 8. 580, 2}Ὁ 
οἵ βδῖηι. δα Ρῖὶυί. Τἤριη. ο. 18. 
Ηογρδὲ  Δπν Κυὶί. “ ρ. Ὅ1, εὔδηι 
Βοτθους. ἴᾳϑς. 9, οὐ ἄθ διά δάῃ. 1Π 
1:3..}8: (ΟἸη ὠφελεῖται ἰϑσοη- 
ἀππὶ οοη]ϊοοίηλι5. ΟἿ, 1ΠΠ 18. ΥΓ34.) 

ὃ. 9. οἵπερ ΕΡΡ ΤΗΝ ἕξομεν. 
Ἔπ᾽ ἀμφότερα ναϊοπί ἴῃ 
αὐτή ᾳι6 ραν ίθῃ. Οὗ 1189. 
Π11.ΤΝ 11. 58. ΥΤΘ0. 1648. 
τὸ πλέον τῆς αἰτίας ἔχειν, 
Ρυορν, ὁατιδᾶ πη δἰ οὐ οι Ρᾶτ- 
τ6 πὶ ϑϑέϊηονθ, Ρταθοῖ- 

Ρυ05 ἃ ποῦ 65 πον μάλι- 
στὰ ἤτοι τὸ κλέος ἢ τὴν αἰσχύ- 
νὴν τῶν ἀποβαινόντων ἔχειν. 
Οὗ 111,9. εἱ ἂδ οὕπεο .:. πο Ὲ 
τοι Κυιθρ, αν. 8 68, ΤΠ λππι.ὦ 

(δρ. 84. 8. 1. τὸ μέλλλον. 
ΟἿ, δι. 86. 1. --- ὃ μέμφον- 
ται. Ψνιᾶ, 69. 4. τ 2 564. --- 
ἡμῶν. Ῥεμπάοι οχ τεῖαι, ὅ. Μία. 
Μαίῃ. αν, 8. 317. Κυαθρ. 8, 47, 

1" 
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γα οἰ υΣ σκεύυοι ἐγχειρεῖν, καὶ ἅμα͵ ἐλευϑέραν καὶ εὐδοξο- 
ἧς γίγν σφᾶς πολεμι- τάτην πόλιν διὰ παντὸς νεμόμεϑα. χαὶ ϑύναται 

εἶναι. μόνοι πούς τε καὶ μάλιστα σωφροσύνη ἔμφρων τοῦτ᾽ 
εὐβούλους. 

γὰρ δι αὐτὸ εὐπραγίαις τε οὐκ ἐξυβρίζομεν, καὶ 
Ἁ 

ξυμφοραῖς ἧσσον ἑτέρων εἴχομεν. τῶν τὲ ξὺν 

ἐπαίνῳ ἐξοτρυνόντων ἡμᾶς ἐπὶ τὰ δεινὰ παρὰ 
τὸ ϑοκοῦν ἡμῖν οὐκ ἐπαιρόμεθα ἡδονῇ, καὶ ἦν 
τις ἄρα ξὺν κατηγορίᾳ παροξύνῃ, οὐδὲν μᾶλλον 
ἀχϑεσϑέντες ἀνεπείσϑημεν. πολεμικοί τὲ καὶ εὖ- 
βουλοι διὰ τὸ εὔκοσμον γιγνόμεϑα, τὸ μὲν ὅτι 
αἰδὼς σωφροσύνης πλεῖστον μετέχει, αἰσχύνης 
δὲ εὐψυχία, εὔβουλοι δὲ ἀμαϑέστερον τῶν νόμων 
τῆς ὑπεροψίας παιδευόμενοι, καὶ ξὺν χαλεπότητι 

10 άπ. 2. -- ἐλευϑέραν καὶ ,.τὸ χωρίον ποιεῖ ἡ τῶν ὀνομά- 
εὐδοξοτάτην. Π6 οοπἰ πα ποιϊοη 8 των ἐναλλαγή, τήν τὲ ὰρ αἰδῶ 
Ροβίεν! οὐ βαρουιαινὶ ,, να. Π00. καὶ τὴν αἰσχύνην κατὰ τοῦ αὖ- 
Ῥᾶγ]. Ρ. 41 ποί. 41 οἱ ρ. ὅ40.. τοῦ τίϑησι συνωνύμως, καὶ τὸ 
ΗΒΉΤΙ.. λοιπὸν ν ἔμφασιν (ΞΡ οὶ 8 Ὧι) παρ- 

9. δύναται ΑΤΝ, ἔχει ὡς ἐπὶ ἄλλου καὶ ἄλλου 
ὃς δὺ ὑυξος τάσσων τὴν λέξιν. ὡς καὶ τὴν 

ΕΒΡΊΙΚΡ ΒΜΙ τὸ βραδὺ καὶ μέλλον, σωφροσύνην καὶ τὴν εὐκοσμίαν 
ὃ μέμφονται. Ηδμο ἰσῖααν οαμοίᾶ- δ σου τε θεέ τον δα ΕΜ 
ἰοπ θη Ρυτι θη 6] ἸποἀδνἈ ΟΠ πὶ Ἐν ΤΕῚ ΠΗ πολε κοί ΓΝ 

(γε πιο Θϑύϊατι} ΑΥΟΙἸ ἀδηηι5. αἰ- ἘΕΕΙ Ρδ.10 ροβι τῇ Εἐθυ Σιν 

ἘΝ ΠΟΒΒΘ Ἐπθθυ σα σθε σΟ ΘΟ}: ὐπὸ ΘΧΡ Ιμἶταν, σου νανία εὖ- 
“Δοραδοημ 115 δἰϊδτη ὁ. 68 εὐ ὙΠΠ| βουλοι. δέ οονεἰεδῖπια ἀσοθῃι. Ὁ. 

24. (υἱϊναΐθιιν, ---- ἔμ φορῶν πιαχίπθ. Ἄγάμῃ. {ν. 5. ,ἀββιραπ δι τσ ν 
Ροθιϊοθ. νοθαθ! απ ΔΡΡΘΙΪαὶ δός, αὐ ποῦ πτα!ο ροβὶ αἰσχύνη 
(11655:.; 588 ποὴ ταγαπι ὁδὺ ἀρὰ .  ς Πλον ἀοπ πα ]ὰ ρυδον, ἢ ἢ 

ΕΙΑΤΕ  ἜΥ ΑΙῸΒ ΒΟΣΙΡΊΟΤΘΕ: Υἱα. ἀφράδοονὶβ νἱτὰπ αὶ 5ύπ α ἴα. 
Βίθρ!. ΤΊιε5. 8 τοῦτο ΟΡ ΒΟ ΩΣ, το κε πλεῖσεον μεεό χει ΠΌΕΠΙ 

ΟῚ δες αν, δ. 139, 9. -- εὐπραγίαις 85 740. Κιπορ. ἅτ. 8.47, 16 δᾶπ. 
οὐκ ἐξυβρίξομεν. ΟἿ Μαάμμ}.. ἢ δον οὐδιχώνηε δὲ εὐψυχία. 

τῇ ο ἘΠΕ ΕΉΙΕΙ ἼΗΙ Ἴ ᾿ς, Οὗ. ῬΙαι. ΟἸδοῦι. ὁ. 9 τὴν ἀν- 

ΒΟΤΟΙΟΣ τῷ δρείαν δέ μοι δοκοῦσιν οὐκ 
νόντων. (ἰθῃϊεῖνὶ 55 ρθηδὶ δὰ} οβίαν ἀλλὰ φύβον ψό ου καὶ 
ΟΧ ἡδονῇ. οἱ 5 β ὉΠ οαηι ἡδονήν, νὰ ἀδοξίας οἵ ὑφ νγὴν νομΐ- 

ἣν ΤΟ ΟΣΎΘΌΟΙν οἵ παν εὔτου:- ἕξειν.“ ΒΠΘΟΜΕῈΕ, Νιά, ᾿θῖ Βομοθιη. 
ἜΘ ΣΕΒ: ΘΝ ἘΥΡΕ ΘΟΛΠΕΙ͂ΞΕ Δαά. ὅορ!ι. Αἴ ν. 1078 54: οἱ αἰ- ΟἿ αι. «ἃ ἐπλήρωσαν Τῦ; 1. σγύνεοθιιν ΠΑΡ ΘΕῸ ΣΝ 
Τρϑιαπι νϑυθιπὶ ποὰο μεταπεί- ΠΝ δέ. ῬΤΟΧΙμοΐδ. ἀνιοίον 
ἅγευν ναϊοῖ, πιο ὁ Ράι}0 σ Αν ι5 651 ποα; τἀν δ εὔκοσμον τ ὐδ 
“- ΓΥΥΚῚ ’ ς ν 5 2. ἘΤ' 

Βἰ 0 }1ο] πείϑειν. Οἵ, 1140.11] ὁὅ. ΟΣ Ε]οΩἾΙ. Βαπὶ εὔβουλοι; ἀὐδὰ 

8. 8. θὲ Ργοχίμηἶ5 νἱὰ. ΕῸν». ρον 86 νἱάθρϑιαν ῥίον, 50 ἀπᾶθ 
ἴαβο. 2. οἱ Ηθυθδι 9 αν Κυὶι."ς Ρ. 67 οτἰδίαν τὸ εὐὔβουλον, ΘΧΡΟΏΪΙ. --- 

» 5664. -- διὰ τὸ εὔκοσμον, ἀμαϑέστερον τῶν νόμων 
Ἰ, 4: τὸ ,σῶφρον, τὴν σωφρο- 
σύνην. ,᾿Ασαφές,“ ἰπαῦῖν 56110]., 

τῆς ὑπεροψίας, ϊ. 6: ἢ ὥστε 
ὑπερορᾶν τῶν νόμων. Οἵ, Μαιμ. 
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σωφρονέστερον ῇ ὥστε αὐτῶν ἀνηκουστεῖν, καὶ 

«ή, τὰ ἀχρεῖα ξυνετοὶ ἄγαν ὄντες, τὰς τῶν στρ 

λεμίων παρασκευὰς λόγῳ καλῶς μεμφόμενοι ἄνο- 
μοίως ἔργῳ ἐπεξιέναι, νομίζειν δὲ τάς τε δια- 
νοίας τῶν πέλας παραπλησίους εἶναι, καὶ τὰς 
προσπιπτούσας τύχας οὐ λόγῳ διαιρετάς" 

τ, 8. 451. Κυιπδρ, 8. 47, 27 ἀάη. 
" ἀμ 189, ὅ. -- ξὺν χαλε- 
πότητι, οὰτῃ βονουϊ αίο. 
Μῖνθ ὀχρ !ϊοαὶ Ηθρθϑβί. Ρ. θ0. ΥἹά. 
ΟΙαβ5. --- ἀνηκουστεῖν, αυοᾶ 
Ῥοδίδγ μη οὐ αἰ] θοίου πὶ νΘΥθΌΤη 
ΔΡΡΘ αὶ Κυιθο., ἃ ΑΘβοῃ. οἱ 
Ἡογοά, δά Τῆιο. μνἱάσδιαν ὑγΔ ἢ 5558. 
Ἠδοερὶν οἰΐαπι Το 55. --- καὶ 
μή. ΔΔυδὶ παιδευόμενοι πος 
τπ0ᾶ0 καὶ παιδευόμενοι (οὕτως 
ὥστε) μὴ ... ἐπεξιέναι. Ἡριθβιῖι5 
φυϊάθμη ᾿. 61 ἱπηηϊῖνο5 ἐπεξιέ- 
ναι εἰ νομέξειν ἐχ ξυνετοὶ ὃν- 
τὲς, αἴθ γϑυθα ΒῈΡΘυ]ου παι- 
δευόμενοι τοβροπαδαηΐ, να} Ρει- 
ἄξενα; 568 νἱὰ. (1855. -Φ- τὰ 
ἀχρεῖα] ,..τγὰ σοφίσματα τῶν 
λόγων.““ ὅ6|01. ΟοΥϊηίμῖοβ ἰθοία 
γΘΡυ θη ὶ ραίαι σι... 46 Με- 
ΘΑΓ ΗΒ )115 Αἰἰϊβαιθ, αἰ ἀπίθ ο- 
γα Πϊο5. Ἰοοαί 511 (ο. 67), οορὶ- 
ἰᾶι ΒῸΡΡ. -- ἔργῳ ἐπεξιέ- 
ναι. Ῥαθίιτανὶ ροίοβί, πθπτη δὰ 
ἰᾶθο Ῥογιΐπθαι, ἀθοιιδαιϊνιβ παρα- 
σχευάᾶς, αἱ ἐπεξιέναι 5ὶι Ροι- 
564 αὶ, ἅΠ, ἰά αποα (106}}. να]0, 
δυάϊδηάτπι 5ἰῖ τὸν λόγον, αἰ 511 
δχβϑααῖ. ϑιθΡ παπαβ ἴῃ ΤΊι65. ἀὰ- 
ἄναμη ἔργῳ εχ ἐπεξιέναι Ραΐαι 
Ῥθημάθγο ὑ8 πὶ ἰρϑᾶπι ὄοχβϑααΐ 
ἱπιογρνθίδίιϑ ; ἂὺ Πλ10 ΘΧΡΠ δι ηὶ 
εἵ οπηϊββιιβ ἃΡ 1} 5 οἱ ἔργῳ οοη- 
ττανίατῃ λόγω οὈβίαϊ, ἔουτΆ556 δἰΐδιη 
ἴρ58. ὁᾶϑιι8 ἅ11ὰ νἱὶ ταὶ Πιΐο νευθῸ 
50] 105. Οἵ, ΤΥ 14, Κυιορον, οἱ 
ΟἸ455. ἐπεξιέναι, αποὰ Βἐταλ μδ 
1190 οἱ Υ 9 οηι ἔργῳ σΟὨϊιΠοἰιιηῚ 
511, ΦΌΒΟΙ 6 νοΐ ΡΟΒἰ {ΠῚ 6588, 
αἴ δἰ. ἀαναιΐ Ἰο5ρθοη; 564 
δἴίατα ἴῃ 1}Π15 Ἰοοὶβ (1 νι, δα.) 
νἱἀδίαν 6586 δ 5641]. --- νομέ- 
ξειν τι: εἶναι, 5ε4 (5ἷο ἰπ- 
5. ταἰτὴ ιν} αὐ ποθ π ἴα 4110 - 
γα τὰ (ποδί 5) Ε ττὰ 6556 

εχιβιυϊπι θη α 5. Οἵἱν, ΤΠρορι. 

ἀεὶ δὲ 

668 ἴσως γὰρ πάντες ποικίλ᾽ 
ἐπιατώμεθει Ταδίαν Πᾶπο ΘΧρ]]- 
δ ΘΟ ηθὴ οἰΐαπὶ ατοί. Ηϊβί. ὙΠ 
Ρ. ὅ78. Ηἰἴο ἀἰϊοϊξαν, ααἱϊὰ [,806- 
ἀδοιηοηὶὶ ἐπα ]οοηΐί, 8. 4 οχίν, απἰὰ 
οὐ θὰ5 πα Ἰοα πὶ 511, Τ)6 Χο - 
πἰθὰ5 δάϊεοιννὶ παραπλήσιος 
νἱἃ. δα. τηδὶ. ΠῚ 17 οἱ ἰιϊοὸ Κυπθρ.. 
(ϑιροὺ ἐγ πὶ ρ᾽ ΘΠ Θ ΤΠ 6556 ΠΊ416 
δἰβυτηαι Ῥᾷρ. ἴῃ 1[,6χ.). 6 νν. 
τῶν πέλας νὰ. 8Δάη. ὁ. 82. -- 
καὶ τὰς διαιρετάς, οἱ 
[ογίπαπᾶθ οα8π8 ΠΟ ΘΧΡΙΪ- 
ὍΤΙ Ὁ ΙΈΤΟ 8, Π15. ἘΠ 18 
(τόρ. ἀπ. Πα ὁ ΒΟΥ Ὑ 61. 
οἵ. δίπιθη, ΕΡΠοπιον, δὶ. 1826, 
0. 108) Ρ0556, ἴονβιίαῃ ἱπίοθν- 
Ῥυθίθυθ, αὖ Προ ΟἿα55. ἀπ οαπ6, 
ΘΙ Π1τ6ι ΘΊΘΡἢ. ἴῃ Τ|165. δά θη5 
οἰϊαπη ἰΐᾷ ἃοοῖρὶ ρο586: ἴδ πὶ νἃ - 
γὶοβ 6556 ογίι π86 δνυδηΐίι 8, 
αὐ 116 οούαπὶ ἰηἰτὶ γδίϊο 
ΡΌΒΒΙΟ δὺ αὐδ5ι εἴπ οδενα 
απ οάδιῃ ρσοπ τὰ ἀἰνὶα]. θᾶ 
ΘΧΡΙΔΠδίϊο 80 114 ραγη αἰβενι, 
ϑοὰ βαιὶβ ἱποοῦιᾶ ἢἷὸ οϑὺ νὶβ νοο. 
διαιρετός. Ὀ᾿πίγιθι ον 6, ππαϊὸ 
Δα Ὁ 1}}1 ἃ ὐὐγῖ θα Θ᾽ 6 νϑυθαχῃ νὰ 
Β᾽ σῃἸἤοαν Ηθγθϑί. ρ. ΘΙ, αὖ ἴΐὰ 
ἀρὰ ΤΠ. οογίθ ποὴ ἰθρὶ ἀθηιοι- 
βίγαί ΟἸα55. θ θοθύηΐ .θ.0588,. αἱ 
διαιρεῖν διαφοράς, ἐγκλήματα, 
᾿πτεΡργοίαθιν Ναίπηᾶπη. [πιι5ἰ τα ἃ 5 
ψΘΡΡῚ ΠΟΙ 65 Ἔχοοολανὶ ΠΙθίβοῃ. 
Ρνδθίθγεα ναυὺιϊβ ΘΟ ΠἸ ΘΟ ΓῚΒ τθπίδ- 
τὰπι δύ; πᾶ δὴ αἰρετα ὁοπΐθοῖί 
Κυπρο, (οἴ, Εονθονρ. 1. ἃ, Ρ. 10), 
χαϑαιρετάς Οδιηρ. ΠΩΣ Ὦ: 2. 
ἀπθπὴ Πα Π18}}6 δεατρεπτάς πδν- 
τι Κυιιθρ᾽,, ΠῸ5 8]Ιᾳυᾶπα 0. δὲαε- 
ρετέας. Οὐ ἃ 6 ΠῚ ῬΟΒΙ [ΠῚ οϑί, 
υοα 5οιἸρίον οὐ λόγῳ διαιρετάς 
ἀἸοθη5 ΟρΡΡΟϑἰλιι5. ΘΡδί ἀλλ᾽ ἔρ- 
γῳ πρὸς αὐτὰς παρασχευα- 
στέον, απᾶς ἰαίθπῦ ἴῃ ῬΡΟΧΙ ΠῚ 
ἀεὶ δὲ... ἔργῳ παρασκευαξζώ- 



ἐς λόγους οὖν 
χρῆναι ξυν- 
ελϑεῖν ᾿4ϑη- 
ναΐοις περὶ 
τῶν διαφο- 

ρῶν. 
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ὡς πρὸς εὖ βουλευομένους τοὺς ἐναντίους ἔργῳ 
παρασχευαζώμεϑα᾽ καὶ οὐχ ἐξ ἐκείνων ὡς ἅμαρ- 
τησομένων ἔχειν δεῖ τὰς ἐλπίδας, ἀλλ᾽ ὡς ἡμῶν 
αὐτῶν ἀσφαλῶς προνοουμένων, πολυ τὲ διαφέρειν 
οὐ δεῖ νομίζειν ἄνϑρωπον ἀνθρώπου. κράτιστον 
δὲ εἶναι ὅστις ἐν τοῖς ἀναγκαιοτάτοις παιδεύεται. 

8ῦ. Ταύτας οὖν ἃς οἵ πατέρες τε ἡμῖν παρέδο- 
σαν μελέτας καὶ αὐτοὶ διὰ παντὸς ὠφελούμενοι 
ἔχομεν, μὴ παρῶμεν, «η΄ ἐπειχϑέντες ἐν βραχεῖ 
“ορίῳ ἡμέρας περὶ πολλῶν σωμάτων καὶ χρημά- 
τῶν χαὶ πόλεων καὶ δόξης βουλεύσωμεν., ἀλλὰ καϑ' 
ἡσυχίαν. ἔξεστι δ᾽ ἡμῖν μᾶλλον ἑτέρων διὰ ἰσχύν. 

ὕὰρ. 84. ὃ. 4. παρασκευαξζώμεϑα ΟΠΊΠ65. ΠΟ ΡΥ η8 6. Ὠγδ- 
Ἰοῦοβ. δαϊσο οὐ Βεκκ. παρασχευαξόμεϑα. »» ον θη πιτη ΡΟἵἶιι5 
παφασκευαξώμεϑα. «πο ρευῖμάθ ἃς 5] αἰχίββοι παρασκευάξεσϑ'αι 
δεῖ, αὐ 5θαυῖναν ἔχειν δεῖ." 
ἰδ. 486 δηϊθοθάπηί, Ἄγῃ. 
4 Ἰηἰτ0 Ροβίθαπι 5ῖῖ, ρυοΟθδηῖ. 

μεῶϑα. Οἵ, βαρνὰ ὁ. 71 ἴπἴτ. ΝῈ 
Τά ϊηϊι. Ηδτι, 46 Ρανηο, Πρ. 128 564. 

8. 4, ὡς πρὸς εὖ βουλευο- 
μένους τοὺς ἐναντίους. Οἵ. 
Μδμηῃ. αν. δ. 595,4}. Κυιορ. 8. 68,8 
ταν 91. 4. Ν1 50. 4. (Αρυὰ Τι απο 5 
τα] ϊα γαυ ββίπια, Ὑ]ά. ΔΝ δἰββεπθ. ἃ 

1ῖν. ΧΧΧΙΧ 238,11.) --- καὶ οὐκ 
ΠΕ ΣΑ͂Σ ἘΙ αηταν ΠΙξ 

«ιυθάδτητηοίο νοῦ α (ΟΥ̓ Π ΠῚ Οὐ τι} 
69, ὅ ἐπιστάμενοι .. . περιγεγε- 
νημένους. --- Ἐπ ΕΑ ὧν - 
ϑρώπου. ἈΑ» Τιαοοΐς Ἀδπιοηἶο 
ῃδθο Ρυθπτο 4 Ὁ] πηγαὶ δ5ί. ΟἹ. 

τα θη γαπηοι, Ηϊκι. ράπιο. ] Ρ- ΟἿΣ 

ἄνϑρωπον ἀνϑρώπου. 
ἤλδο οἰ πϑά θυ νΥΡῚ ἢ αἰ ν ΘΥΒῚ 5. ΟὩ 5]- 

15. τον τῖοπ οὶ πη πὰ Πὶ ΓΟΓΊΠῚ γ6]ἃ 

το ΠἰΡΡΉΤΟΥ ὁ ΧΡυῖηΝΐ ὁρηϑίηιξς 

ν 6} 81 ἰδιώτην ἰδιώτῃ καταλλαγὴ 
ναι καὶ πόλιν πόλει 1001. πόλε- 

“ον πολέμῳ Ἰρι4.. “ωριέο, τινὰ 
“Δωριέως ΙΝ 64. ἀρχὴν ἐπὶ ἀρχὴν 
στρατεῦσαι ΝΙ11, ξυμπεσούσης 
νηὶ νεώς ΝΠ 68. ὁπότε προσ- 
πέσοι ναῦς νὴΐ ΝΠ] 10 εὐ ῥῬϑμ}ὸ 
Ροβι ἴτονυηι, ΟἿ Π 84. Νν' θὅ. οἱ ἀθ 

5ΤΕΡΗ. ὕοπηνθηϊ σοῃϊππούνιβ δυϊδ τη 
΄ 5 - . 3 

ει Κυιθο. ταηθη ᾿παἀϊοα! νη, αποὰ ἀεί 

Ταὐηὶ5 Κάμι. ατ, [,αι. 8. 128, 9.6. 
56 ἈΠΟῪ Ἰπ:ο Πρ θη 5ιιηῖ ἐκ πο- 
ταμοῦ ἐς ποταμόν ΓΥ ΟΣ, αὐινὶα. 
δᾶπ. -- ἐν τοῖς ἀναγκαιο- 
τάτοις. ἴῃ γοθι5 πιᾶχὶ πιὸ 
πΠοορδβϑαῦγὶϊθ, ἴῃ ἄθη ποίῃ- 
νγΘῃ αἰ Θ᾽ 506}. 4αϊθιι5. Ομ γανῖα 
τὰ ἀχρεῖα ἃ. 8. ἀὐν ποιπα ἂν ἢ- 
εἰσβίοη δίπ σθη, πὶ Ἰπ οΥρνοία- 
ἕν Ἠδευβι. Ρ. 52. Οὗ; δά η. Κ 8.0. 
ΕοΥθΘυσῖπβ ἑαπιο. ροϑὲ ΒΙ]οομηί, 
ΦΌΜα6}}. ναθι ο556 πὶ ἀ θυ Βοθα 16 
ἀν ΝΌΤΗ, ἵ. δ. Β6]10 οὐ ρουϊοι]β. 
ααἰθθ. νυ. ραίαι γϑβριοὶ δὰ 
Διπϑηΐθηβοβ. ϑ'οα ἰάθη ἀδ 1νδο6- 
Ἀθη ΟΝ} }5 βοοσηάιτη 80, 1 ἀϊοα- 
ταν, ΟΥ, Βομῖί. Ρ. 239 58α. Νόοὴ 
γα τὰ αν 1 ΘΟῊ ΔΉ] 1586. ΘΔ ΠΡ. 
Οπδοβι, Ρ. 8. 

Όι ἐν .ν 8.1. μελέτας. »ϑἷπο 
αὐτο. Οἵ, δά Χρι. Αηδ}. 1 ὅ, 160." 
ἘΝ ΤῊ ὠφελούμενοι. 
οὐ πὶ 6 Το Ὁ π ΟΒύ0, -- 

μᾶλλον ἑτέρων. Οἵ. Μαι. αι, 
5, 458 αἰη. 2, Βιίμῃ, 8. 132 δάηῃ. 
19. ᾿πίνα 1115 60. ΥἹ 16. --- διὰ 
ἰσχύν], δι᾽ ἣν ἔχομεν ἰσχύν." 
ΒῸΠΟΪ, 
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5 καὶ πρὸς τοὺς ᾿4ϑηναίους πεύπετε, μὲν περὶ τῆς 

ΠΟοτιδαίας. πέμπετε δὲ περὶ ὧν οἵ ξύμμαχοί φασιν 

ἀδικεῖσϑαι. ἄλλως τε καὶ ἑτοίμων ὄντων αὐτῶν 

ϑίχας δοῦναι" ἐπὶ δὲ τὸν διδόντα οὐ πρότερον 

νόμιμον ὡς ἐπὶ ἀδικοῦντα ἐέναι. παρασκευάζεσϑεὲ 

δὲ τὸν πόλεμον ἅμα. ταῦτα γὰρ [καὶ] ἀράτιστα 
βουλεύσεσϑε χαὶ τοῖς ἐναντίοις φοβερώτατα." 

3 παρελϑὼν δὲ Καὶ ὁ μὲν ᾿ἀρχίδαμος τοιαῦτα εἶπεν. παρελϑὼν ἘΠ οἰ μι τας 

δὲ Σϑενελαΐδας τελευταῖος, εἷς τῶν ἐφόρων τότε ὦν, διακελεύεται 
πολεμεῖν. ἔλεξεν ἐν τοῖς “ακεδαιμονίοις ὧδε. 

80. Τοὺς μὲν λόγους τοὺς πολλοὺς τῶν 4ϑη- 

ναίων οὐ γιγνώσκω" ἐπαινέσαντες γὰρ πολλὰ 

ἑαυτοὺς οὐδαμοῦ ἀντεῖπον, ὡς οὐκ ἀδικοῦσι τοὺς 

ἡμετέρους ξυμμάχους καὶ τὴν Πελοπόννησον᾽ 

καίτοι εἰ πρὸς τοὺς Μήδους ἐγένοντο ἀγαϑοὶ τότε, 

πρὸς δὲ ἡμᾶς καχοὶ νῦν. διπλασίας ζημίας ἄξιοι 
2 εἶσιν, ὅτι ἀντ᾽ ἀγαθῶν καχοὶ γεγένηνται. ἡμεῖς 
δὲ ὅμοιοι καὶ τότε καὶ νῦν ἐσμεν, καὶ τοὺς ξυμ- 

-- 

: ὕαρ. 85. 8. 3. καὶ κράτιστα. Καί οπι. 455. Αὔὐυρ. δ 6η, Ρα!. 

γαῖ. «]. οἱ ἀβθίονιε Ο]885.. εἰδὶ Ῥ6ν 886 ρδοβρῖ. 

ΡΙαίατομα5 τ. ΓΧ 204. Ἐεἰ51ς. 
οὐδ ΟμἸθ15. Δἀπαπηογαΐ 6 ΘΘΠΘΥΘ 
πολιτικῷ, ἀπᾶε ὄγκον εἰ μέγε- 
ἅγος βρί τϑηΐ. “ΟΟΤΤΙ,, δαἀπηομῖίι5 

ΘΙ Σ πεμρπεῖτε μὲν τ. 
πέμπετε δέ. Ἀπδροῦδθ ὃχ- 
Θηρία Τπαογάϊά θα δἰϊα ὑΘΡΘΡΙ65 1 
49. 126. 11 8. ΥΙ 88. 104. ΝΠ 24. 
61. Ὅς Ταδοῖΐο οἵ, Βδοῆ. νο]. Πὀ ἃ ὅ6})0]. 

ὌΠΚΣΕΘῈ 

ΠΟ φοιο ἀρ τε τα 8. 1. τοὺς μὲν ξεν ΠΠπ 
ἥν κος δοῦναι Οἱ κάκ 8:98. δα οπμΐα νοῦῦα τοὺς λόγους. 

Οἱ. 8: 2 ἡμ. 
Κυαθρου, (ΔΛ) βϑηςθῃτ τη 

ΘΟΠ ραν πὶ ὡς δὲ ἔργῳ ἠδίκησαν, 
σαφές ἐστι νυἱὶυ Ἰαίθυθ, -- ἔπαι- 
νέσαντες ... πολλὰ ἕαυ- 
τούς. ΟἿ. Βυίι. αν. 8. 18] 
ααη. 12. Κτιθρ, 8. 46, 12 δάη. 2. 
0}. δὰ βόρῇ. ΑἸ. ν. 1101. Θ1πιὶ- 

-- διδόντα, νοϊοηΐοπι ἀδγε, ἐν εις ΞΒΘΟιαϊς 
οἵἴξενυθηίθῃ. Οἵ. Βιυίπι. ἅν. 
8.137 δάη. 10 δε ὕπαο. 8ὅ,ὅ. 104, 
»" ὅϑ:6 ὍἋπτὸ, ἀρ 1᾿ν.. ὙἹα- 
ΔΝ οἴββθη. δὰ ΧΧΧΙῚ 19, 4. -- 
οὐ νόμιμον. Οἵ. δάμη. ΕΣ 4. 

8, 8. ἐν. Οὗ, πάη. 68, 2.--- ἐν 
τοῖς Πακεδαιμονίοις ἴῃ ἘΠ ΡΌΘ. 
οἷβ ἱποϊαβὶς Κύιθο.., βἴηθ Ἰάοηθᾶ, 
αὖ 0015 νἱάθίιν, οδιιβᾶ, --- ὦ ὃ δ. 
γιὰ. Ἔχϑρ!. πιᾶὶ. δα ὟΙ 8 οἱ 
γΊβοῖι. Μι5. Πονοῖ. ἃ. 1859 Ὁ. 15. 
ΟἿ Π 14. 
λρ. 80. .. ἤδϑο ὑγονῖβ οὐαί! 

Θιμοποίαϊαθ πιοιῖθυ5 [,δοδᾶδε. 
τηθηϊονιιπι δοσοτητηοα[ (ἃ 6βι]. 

Ἰϊτον ἃ τὴν πόλιν ὕμνησα 11 42, 
9, --- ὡς οὐκ. Οἵ δἄη. 71, 8. --- 
διπλασίας ξημέας. Οἱ. 
ΠῚ ΟΥ̓. 

8. 2, καὶ τότε καὶ νῦν 
ἐσ μεν. ϑιμητον. ΠῚ 40. ΟἹ. 
Πίββϑη, δα Ποιλοβίῃ. οταῖ, ἀθ ον. 

8. 31. Κύπορ, αν, 8. 62, 4 δα, 3 



οὗ δὲ Λακε- 
’ 

δαιμονιοι 
ψηφίζονται 
λελύσϑαι τὰς 
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’ Ἣ .- 9 »)» 3 

μάχους, ἣν σωφρονῶμεν, οὐ περιοφψομεϑα αἀδι- 
κουμένους, οὐδὲ μελλήσομεν τιμωρεῖν" οἵ δ᾽ οὐκέτι 
μέλλουσι κακῶς πάσχειν. ἄλλοις μὲν γὰρ χρήματά 
ἐστι πολλὰ καὶ νῆες καὶ ἵπποι, ἡμῖν δὲ ξύμμαχοι 
ἀγαϑοί, οὖς οὐ παραδοτέα τοῖς ᾿4ϑηναίοις ἐστίν, οὐ- 
δὲ δίκαις καὶ λόγοις διακριτέα μὴ λόγῳ καὶ αὖ- 
τοὺς βλαπτομένους. ἀλλὰ τιμωρητέε ἐν τάχει καὶ 

ΒΝ 

παντὶ σϑένει. 
ἀδιχουμένους, ον 

καὶ ὡς ἡμᾶς πρέπει βουλεύεσϑαι 
μηδεὶς διδασκέτω. ἀλλὰ τοὺς μέλ- 

λονταὰς Ὁ ΕΝ μᾶλλον πρέπει πολὺν χρόνον βου- 
λευεσϑαι. ψηφίξεσϑε οὖν, ὦ “ακεδαιμόνιοι, ἀξίως 
τῆς Σπάρτης τὸν πόλεμον, καὶ μήτε τοὺς ᾿4ϑη- 
ναίους ἐᾶτε μείζους γίγνεσθαι, μήτε τοὺς ξυμμά- 
χους καταπροδιδῶμεν, ἀλλὰ ξὺν τοῖς ϑεοῖς ἐπίωμεν 
πρὸς τοὺς ἀδικοῦντας." 

81. Τοιαῦτα δὲ λέξας ἐπεψήφιζεν αὐτός, ἔφο- 
" 

ος ὧν. 

φοῷ 

ἐς ΥἹ 00. Οοιετα 1141, 2 πρότε- 
ρόν ΦΕπ: . ἦσαν ἘΝ καὶ νῦν. - 
οἵ δ᾽, 1. ὁ. οὗτοι γάρ. Ὅς δέ 
νά. «ἄπ, 77. 8. ἀθ αὐἰϊοαϊο δά. 
5.1. Ὁ. 

8. 8. ἄλλοις μὲν γαρ εει. 
Οὐ. 80, 8. --- οὐϊδδὲ δέκαις.. 
διακριτέα, Π66 ᾿τιάϊοῖ δ... 
αἴ 566} 18 ἀ τ τὴ 651. Αρουδαῦινὶ 
ἰρίτυν αὐτοὺς βλαπτ., αυἱ 56- 
ἀ αμην, ΠΘῸ ΟΧ διαλρ. ΡΘπάογο, 
πθο 0" δάάῖια καὶ αὐτούς ρει 
σχῆμα διὰ μέσου ἐχρ!ϊοατὶ ρο5- 
5 ηῦ, 4 δ 4 πᾶπι| Ὁ ρΡΟθ δὶ δ ρ. 
86 51. Ρ. 15. ποηπ!|α ἢἰς αἰΐθη- 
ΤΆΠΒ, 566. ρΟΒ5[1 5ὰηι αἱ ἀπολο- 
γησομένους 12,1, ϑροοίδηιϊ ἜΥσῸ 
ὦ Τιαοορἀδοιηοηῖϊοβ. - παντὶ 
σϑένει. ὅϊο του Ψ' 98. οἱ 

ρου ΧΘΠΟΡ]Ν. 

8, ὅ. ἐπίωμεν πρὸ ς τοὺς 
ἀδικοῦντας. Οἱ ΝΣ σιν, 
πρὸς τοὺς μὴ ἐπδυθατονε 
ἐπιόντες εἰ ΠῚ θὅ, 11. ϑαθρρίὶαβ 
οαμὴ ἀαιῖνο ἱπησίταν (οἵ, ΜδίΠ, 
αν. 8. 402 ἃ. Δ(Π, 1). τἄγΟ ΟἿΠῚ 

ἐς τὴν ἐχκλησίαν τῶν “ακεδαιμονίων. 
(κρίνουσι γὰρ βοῇ καὶ οὐ ψήφῳ) οὐκ ἔφη 

ἀοουβαίϊνο, οὐ ὮϊοῸ πὴ ῬΓΟΥΒιι5 
οουίᾳ θδὲ ρυδοροβίτο. Οὗ, δά. πηαὶ. 

Οδρ. 8... ὃ. 1. ἐπεψήφιεξεν. 
. ἐς τὴν ἐκκλησίαν. Ἔφο- 

ρος ὦν, απᾶ6 ἰερί πηι5 ὁ. 85 δχίν., 
᾿[τογαΐ, αὐ, ΘΌΓ Ἰδάδεῖξ ΘΙ Πα βε αὶ: 
ἀδ6 ἐπιψηφίζειν, ἀφοίαγοι, θὲ 
«0 νυ (ρτο ᾳφὰο 8. 4 ψῆφον 
ἐπαγειν) εἴ. ἀάπ, Π 34, Ταπηρίτιν 
ΡΙθυ απ 6. ἐατὴ δοοιβαίνο, 568 
ΘΟΥ6. ἴῃ Τμποϊδη. ΤΊπι. 44 οἰἰϊδπὶ 
απ ἀαίῖνο (νὰ, ΜΑι}}. αν, 8.402 
δάη. οχίν, Ρ. 904). απὸ ἐς ταθτιιν 
ΟἸα55. Οοπινὰ Κυπθροῦο ἐς δῖ 
νοθὰ ἐς τὴν ἐκκλησίαν τῶν 
“ακεδ. 5υβροοία βαπι, {ΠΠ|1. ἀὰ- 
τοὶ ΟΠ}. οὐἶϊ, Ρ. δ6 ἴση οὶ να]ῖ 
ἔφορος ὧν ἐς τὴν ἀγδλ, δορὰ 
νι. ΟἸ455. ἴῃ Ριυδϑίδι. ρ. ΥἼΠ, 
[ρΡϑιιπὶ νϑυθιιηι, αἱ ἐκκλησίας νο- 
ΘᾺ] ἢ}, ἸΠΟγ6 Αἰΐοο ΡΟΒί(ΠῚ 
6556, 4ππη} δορἀδϑιηοπὶοβ ψήφῳ 
1505. Π0 ἢ 6556 5:8{1π| ΔΙ ἸΔΙΊ 5. 
ἀοοθὶ ἰάθη, 

ὃ. 2ῶ. βοῇ, καὶ οὐ ψήφῳ. 
αὶ ροιῖς οὐδὲ χειροτονίᾳ. 
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θιαγιγνώσκειν τὴν βοήν, ὁποτέρα μείζων, ἤή ἊΨ} λὰ σπονδὰς τῷ 
τετάρτῳ καὶ ᾿Ὶ 

βουλόμενος αὐτοὺς φανερῶς ὠποδεικνυμένους τῊΡ δεκάτῳ ἔτει 
γνώμην ἐς τὸ πολεμεῖν μᾶλλον ὁρμῆσαι ἔλεξεν, 
"Ὅτῳ μὲν ὑμῶν, ὦ “ακεδαιμόνιοι, δοκοῦσι λε- 
λύσϑαι αἱ σπονδαί. καὶ οἵ ᾿Αϑηναῖοι ἀδικεῖν. 
ἀναστήτω ἐς ἐκεῖνο τὸ χωρίον .; ς δείξας τι χω- 
ρίον αὐτοῖς. ὅτῳ δὲ μὴ δοκοῦσιν, ἐς τὰ ἐπὶ 
ϑάτερα.““ ἀναστάντες δὲ διέστησαν, καὶ πολλῷ 
πλείους ἐγένοντο οἷς ἐδόκουν αἵ σπονδαὶ λελύ- 
σϑαι. προσκαλέσαντές τὲ τοὺς ξυμμάχους εἶπον, 
ὅτι σφίσι μὲν ϑοχοῖεν ἀδικεῖν οἵ ᾿4ϑηναῖοι, βού- 
λεσϑαι δὲ καὶ τοὺς πάντας “ξυμμάχους παρακα- 
λέσαντες ψῆφον ἐπαγαγεῖν, ὅπως κοινῇ βουλευ- 

᾿ με 

σάμενοι τὸν πόλεμον ποιῶνται, ἣν δοχῇ. 
οἴκου διαπραξάμενοι ταῦτα. μὲν ἀπεχώρησαν ἐπ᾽ 

Οδίθγυση οὗ. Μδηβ. ϑὅραγι, 1 1 
Ρ. 98. Τιίη. ἈδθβρυὈ]. τ. ρ. 92. 
ἌΝ ΆΘΠ5Π). Απήαα. ὅτ, 1 ρ. 464, --- 
ὁποτέρα μεέξων. Μιὰ. ἀάη. 
ς, 10. -- φανερῶς ἀποδει- 
κνυμένους τὴν γνώμη ν. 
ὕι Μερδγθηβθβ Ῥίεθεμπι ὁοεβθνιηι 
ψῆφον φανερὰν διενεγκεῖν Ιν 
604, υδἱ νἱὰ. δαη. -- ἐς τὸ πο- 
λεμεῖν μᾶλλον δρμῆσαι. 
ἃ ὈΘΙΤατι πηᾶρὶβ ἱποϊίατα. 
ἀδ 40 ἰγηβῖτῖνο νουθὶ πὰ νἱ. 1 
127,8. 120,4. ΡΙαι. Τοη. Ρ. ὅ84 0, 
[πιγᾶ ῃ51|ν 6 ΤΠ μον ἀ1 65 δὶ 1π06}Π16] 
γ ]δὺ, βου ον ὡρμῆσϑιαι. Οἱ. ἿΙ 
69. 66. 1 21. 99 αἰ, -- ἀνα- 
στήτω ἐς ἐκεῖνο τὸ χω- 
ρέον. Νοίδᾶ δπρμαϑὶβ. Οὗ ὙΠ 
49, ὙΠΠ 45. Βυϊίπι). αν. 8. 151 
Υ 8. Κτιορ. ὃ. 68, 321 8άη. 4." 
ἘΧΒΌΡΘ ΘΓ 6 ΟΓἃ 5. 51 Π|ΠΠ1|τον αἰ- 
χὶῦ ΡΙααί5. ΜΙ]. αἸ. ΠΠ1, 8. Οδιο- 
Γὰ) 56 1556. Το οι] 05 ἰἴὰ 
ΘΟΠΟΙ ΟΠ θιι5., ἀηίδ 18 ΠῈ 5616 Π {185 
ΓΟΘΑΡ ΘΗ ὮΥ, 6Χ 5 1Π16}Π1ΡἼ 115. --τ 
δείξας. Ρανε οἰ ρήπιηι δὰ ἔλεξε 
γϑἔευ θη πὶ ογαι! οὴΐ τοῖα ἱπίοι- 
Ροβιζαχῃ δβί, αὐ πν, ΤρῈ. Τὶ ν. 38. 
θίοη. ἢδ!. Δπὶ. ρ. 601, ἨΗεϊϊοά, 
Ι2,. οἱ εἰπών οταίϊοπὶ οθ]ϊαδο 
1360, 8, ἰὰ φαοὰ ἀπάδοῖιβ ἔδοία πη 
ν᾽ ἀοὈίπηιβ 187, 4, -- ὅτῳ δὲ 

καὶ οὗ 

μὴ δοκοῦσιν. Μεῖθαπι ἀεἰο- 
{πὰ οαρὶν ΟοὉ. δὰ Ηγρεοι. ρΡ. 80. 
564 απ ἦτι0 ἔγοϑν 8 γΘΥ5115 ᾿πίθν 
ΒΌΡΘΥΪα5 ἰμ τοὺ} ΟΒ111 β᾽ηΐ, θ6Π6 ἴἴ6- 
ΓΒΛΌΠΩ 6558 τοῖο τοθροπάει Κύθορ, 
-- ἐς τὰ ἐπὶ ϑάτερα, ἴὰ αἷ- 
ἰογᾶτη ρᾶτίοη. Οἔ ὙΠ 84. 
Κυαθο. αν. 8. 48, 4 δάῃ. 8. 

8. ὃ. διέστησαν καί --. 
ἔβε Ἰοῖταν ἀϊβοθββιο ἔδοίβ ἴῃ Ξ.Π6- 
θα 86. βϑηςθητ πη. απϊθι1ι5. νϑι- 
5. Τιατηὶ τϑῖη 5 ἴῃ βϑηδίῃ τι5]- 
ταἰϑ ἢ ΘΧ ΡΥ ΓΘ. 

8. 4 τοὺς ξυμμάχους. 
Η. 6. Ἰεσαΐίοβ πομη!]  γισχη οἷν τ - 
τὰπὶ Τοοἀδγαίαγαπι. Οἵ, 67, 8, Ἠο5 
Ρά1|0. ἃηΐθ ΒιΠ] ΠΟ 108. 6558 ἰ6β]- 
ἴηι ὁ. 79. -- ὅτι... δοκοῖεν 
οὐ βούλεσϑαι δέ. Οἵ, Μαι. 
αν, 8. 8399 αάη. 1. Βαυίαη. 8. 141 
άπ. 1. Π|80 ΠῚ 2. 8. 71. 1Υ 27. 
460. Κ 61 4]. --- τοὺς πάντας 
ξυμμάχους παρακχ. νά. 
6.119. -- ψῆφον ἐπαγαγεῖν, 
Βα  ταρὶα 115 ἀδγο. ἴῃ 5υΐἵ- 
ἔν αρὶα πὶ 605 1ηἰτε γε. ᾿ῆφον 
ἀϊπιυθατῖνα ἀἰοίαπη δὲ, αὐ 8. 2. 
6119. 1956: Τ1Τῦ 64. ΟΡ ΠῈΣ πὸ 
γνώμην ὃ. 2, ἀδηΐαιε [,αϊ, 51- 
ἔγα σία. 

τῶν τριαπκον- 
τουτίδων 
σπονδῶν. 
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καὶ οἱ ᾿᾿ϑηναίων πρέσβεις ὕστερον ἐφ᾽ ἅπερ ἦλ- 
ον χρηματίσαντες. ἢ δὲ διαγνώμη αὕτη τῆς 6 
ἐκκλησίας, τοῦ τὰς σπονδὰς λελύσϑαι, ἐγένετο ἐν 

τῷ τετάρτῳ καὶ δεκάτῳ ἔτει τῶν τριακοντουτίδων 

ἡ ἀληϑὴς 
αἰτία τούτου 
τοῦ ψηφί- δὰς λελύσϑαι, καὶ πολεμητέα εἶναι, 

σματος λέγε- γῶν ξυμμάχων πεισϑέντες τοῖς λόγοις, ὅσον φο- 
ται. 

σπονδῶν 

Εὐβοῖκά. 
προχεχωρηκυιῶν. 

Ι , ᾿ . 
αἱ ἐγένοντο μετα τὰ 

δ8. ᾿Βψηφίσαντο δὲ οἵ “ακεδαιμόνιοι τὰς σπον- 
᾽ » 

ου' τοσοῦτον 

βούμενοι τοὺς ̓ ᾿ϑηναίους, μὴ ἐπὶ μεῖζον δυνηϑώῶσιν, 
ὁρῶντες αὐτοῖς τὰ πολλὰ τῆς Ἡλλάδος ὑποχείρια 
ἤδη ὄντα. 

ὑδλρ. 87... ὃ. 6... ἐν τῷ τετάρτῳ καὶ δεκάτῳ ἔτει. Ῥα!. 1. 
ναι. Η. Προ. θ6κκ. ἐν τῷ τετ. ἔτ. καὶ δεκ. Αι 1 2 τῷ πέμπτῳ 
καὶ δεκάτῳ ἔτει. ὙΠῚ 58 τρίτω καὶ δεκάτω ἔτει. Αὐά. ΚΝ' 56. 
ΘΠ ΒΡ ΚΝ ἐς Οατνάϊηα]ϊα ταπίθη Βα θβίδ τ ν 15. ̓π θυ ρ οϑὶτῖβ. ἰῃΐθυ- 
ἄἀππὶ 5αρνανὶ ΘΧΘΙΊΡΠ15 ἀοοοὶ Κυιποο, Οὗ, δάη. 1 29, 

Εὐβοϊκά. Δυρ. 
γαϊσο ϑίθρι. Βγ2. 
ἀἰββθηϑα π] Θ᾽ ΟΥ̓ ΠῚ ΤΠ ΘΠ ΠΥ ΠΑΤ ΠῚ, 

ΒΞ: ἣν: χρηματέσαντες] 
χρηματίσαι μέν ἐστι τὸ πρᾶ- 
ξαι (τιᾶχίηθ γτὸ5 ραθ ϊοὰ8, 
σα ΡΟΡΆΪ]Ὸ ρεγα 48 ΓΡ.), 
χρηματίσασϑαι δὲ τὸ κερδᾶ- 
ναι.“ ὅοῃο}. Οὗ θα, δὰ Ν᾽ 61. 

8. 6, διαγνώμη. Μοολρα- 
Ἰαχη Τ Ἤν αἰ ἀϊδ ρυορυΐπι Ῥτὸ ν, 
διάγνωσις ἃ σιδηηπηαίϊεῖθ. νϑιθεὶ- 
85 ἈΡΡΘΙΙδίαν . Ἰορῖαιν. ἰδ θὴ 
δτΐϑτη ἀρυᾶ Ὀΐοη. 0858. οἱ δχ 60 
ἀρυὰ Ζοπ. πη. Ν᾽ ΠΠ|1ὅ, ἰζθὰ ἀριὰ 
Αὐἱβια, τ. ΠΡ. 600 εἀ. θ]πηά. 
Βοάϊι ΠῚ 42. 61. --- τοῦ τάς εοι. 
Π 6 σϑηϊίνο νὰ. Μδᾶν. ὅγπίι. 8.49 ἃ 
οι ὃ 5. 5γη:. ἢ. 69. Νοῃ ΟΡ. 

ἰρῖταν Κυπθοονῖ ὁοηἶθο τὰν ἃ τὸ τᾶς. 

-- ἐν τῷ τετάρτῳ καὶ δε- 
κάτῳ ἔτει. 0]. ΠΧ ΧΧΥΠ 1, ἃ. 
Ομν 482, Ἔν δα ἔτος οὑπὶ οὐαὶ 
π 8] 05. ᾿ᾳπούππι θἰρυαπιαιιθ. 41] 
ἄθαι ποῖ δα} ΤΊ, (οἵ, ΘΧϑιΡ]ὰ 
ΟἸ᾿551 υ τοι} σα 88 δἀβουρία 12, 
εὐ Κυιορ,. αν, 8. 48, 2). ,, ϑεα οἵ. 
ΥἹ ὅ9 ἴωρὶ ποῃ αἀαϊίαπὶ ᾿φυϊάοηι 
ἔτει. 564 βἴπιι! απαϊθη ἄμμι], ἐν 
ὀγδόω μηνί ῬΙαι. Ῥῃαοάν, 976}." 

ὃ. ὁοΥΣ. ΟἹ. Ἢ. 6ὺ; 
ειοὰ. ΠΡ 59. 95: ΥἹΠ 19. 

Τ. Εὐβοεικά. Ια 58π6 
564. πιιβαιδιη 51Πη6 

ΟΥ, Ῥἰπᾶ. ἴπ Βίθρῃ. ΤΠ65. 

ΚΗΠΕΘ. Ιρϑυὰ ἐν Αναθ. εἰ 
ΟἸα55. οἵη προκεχωρηκυνῶν πε- 
οἴμπῖ, αὖ ροβιταπη δὶ} Ῥγὸ ἐς, 
«ϑηϊαἀτηοάτιπι ἅΠ1}01] ἀρια ρον- 
[θοίαμα, ΟΥ. αάῃ. ΤΥ 14. ὙἹΙ 11. 
ΝΟΡῚ5 ἰᾷ πὶ 6 Χ οΟἸ]οοδίϊοπθ, ν]ἀθίιιν 
1η {6 101 ΘΟἤδούθυ ΟΠ] ἐγένετο. 
»ΙΘσπδοοιιο νον πὶ δὶ ἐν τῶ 
ἴδ ἔτει τῶν σπονδῶν ἐς τοῦτο 
τὸ ἔτος προκεχωρηκχυιῶν. “ 
ὈΙΕΎΒΟΗ. -- τριακοντοῦτι- 
δας σπον ὃ ἄς εἴϊαπι ΑΥ]βίορ]α- 
168. ἄρΡ θαι. Τ]ογά! 465. Αἰ ΠΡ] 
τριακοντούτεις. για, 1 28. 118. 
Π2.--τὰἀ Εὐβοϊκά. Νὶὰ.1114. 

αρ. 88. ἐψηφίσαντο --. 
Τυδηβὶν βουῦρίου δα νϑύᾶπηὶ Ὀ6Π]] 
οαπβδτη. ΟἿ, ο, 38 οχίν. --- ἐπὶ 
μεῖξον. Οαυπι μέγα δύνασϑαι 
ἀϊοαῖαν, ρ᾽δοθαὺ αἰϊουὶ οοηϊθοίανα 
ἔτι μ. Μυϊραια τπλθη ἀἰοθηαὶ ρ6- 
ἢ ΟΡ 1 15 ἰπΊ ΠΊθιι5 ἐπὶ τὸ μεῖξον, 
ἀδ πὸ οἵ, αάη. ὁ. 10. ἐπὶ μέγα, 
ἐπὶ πολύ, ἐπὶ πλεῖστον, ἃ ααϊ- 
υ}5 οἵ, δά, 1. 3. οἱ 50. 2. νὶάδιιν 
Γα] οἰνὶ. 
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89. Οἱ γὰρ ᾿᾿ϑηναῖοι τρόπῳ τοιῷδε ἤλϑον οἵ ἐπ Σ υὐεῚ 

ἐπὶ τὰ πράγματα, ἐν οἷς ηὐξήϑησαν. ἐπειδὴ μη- ΩΣ 

ὅδὸι ἀνεχώρησαν ἐκ τῆς Εὐρώπης νικηθέντες καὶ ηὐξήϑησαν. 

ναυσὶ καὶ πεζῷ ὑπὸ Ἑλλήνων. καὶ οἵ καταφυγόν- ἐδ ἐν 0} 

τὲς αὐτῶν ταῖς ναυσὶν ἐς Μυκάλην διεφϑάρησαν, Ὄρτε 

“εωτυχίδης μὲν ὃ βασιλεὺς τῶν “ακεϑδαιμονίων, κησαν, καὶ 

ὅσπερ ἡγεῖτο τῶν ἐν “Μυκάλῃ Ἑλλήνων, ἀπεχώρησεν ἜΡΕΝ χὸ: 

ἐπ᾽ οἴκου ἔχον τοὺς ἀπὸ Πελοποννήσου ξυμμά- παρεσκευά-. 

χους" Γ δὲ ᾿4ϑηναῖοι καὶ οἵ ἀπὸ Ἰωνίας καὶ ἕαντο καὶ τῷ 

ἰπλλησπόντου ξύμμαχοι ἤδη ἀφεστηκότες ἀπὸ βα- ἯΙ 

σιλέως ὑπομείναντες Σηστὸν ἐπολιόρχουν, Μήδων 

ἐχόντων, καὶ ἐπιχειμάσαντες εἷλον αὐτήν, ἐκλι- 

πόντων τῶν βαρβάρων. καὶ μετὰ τοῦτο ἀπέ. 
πλευσαν ἐξ Ἑλλησπόντου ὡς ἕκαστοι κατὰ πό- 
λεις. ᾿4ϑηναίων δὲ τὸ κοινόν, ἐπειδὴ αὐτοῖς οἱ 
βάρβαροι ἐκ τῆς χώρας ἀπῆλϑον, διεκομίξοντο εὖ- 
ϑὺς ὅϑεν ὑπεξέϑεντο παῖδας καὶ γυναῖκας καὶ τὴν 

Ὅάρ. 89. » Ἀρχὴ τῆς πεντη- ἃ. ὃ. ἐπειδή --.- ΟἹ]. ΤΙΧΧΥ 
κονταξτίας. ϑαυμάξεται τὸ χω- 
ἕον καὶ ἐπὶ τῇ σαφηνείᾳ καὶ 

ἐπὶ τῇ συντομίᾳ.““ ὅςμο!. Νο- 
ταῖηδ τῆς πεντηκονταξτίας 5.τῆς 
πεντηκονταἑετηρίδος (ὅ6}ο]. 
18. 42, ϑυϊά. ἴῃ ν. Καλλίας) νε- 
16 Γ65 φγδτητηδίϊοὶ ἰοοι. «αἰ 56- 
«αἰταν ο. 89--- 90. τπὴὰ ὁπ Ρ᾽Ὸ- 
χίτηο ὁ. 91 ---118. ᾿πβίσαϊπμπι. ΟἿ᾽ 
δὰ 118, 23. Οππι ΤΠπον 46 ρτδο- 
ΤΕΥ ΒοΡΙρίογοβ, αὶ 5᾽ Πρ 5. ΓῸΞ 
{Ππβίγαπί, πἀβαπυθαιδαπθ οΟΙηρᾶ- 
ὕϑηᾶιιβ οδί ιοάοσιιβ ἃ |. ΧΙ ς. 
89. ἀδ οιἶι5 οἱ ΤΙ πογ ἴα 15 ἀ15- 
5Θ6η511 ἴῃ ΘΟΤΠΡ᾿ αγπτὴ ΓΘΓΠ ΠῚ ΟΥ- 
αἴπθ οὐ (θπηρουῖθιβ νἱὰ. Μίδῃξ. 
ὥραγε, 12 Ρ. 8158 5βαᾳ. [)6 ἰθηρο 
Υἰ 15. θυ ΘΘβία ἢ ὑδοίο οοπ- 
56 πη }5 οὐ ἀθ ραν θα. ππϊπξ 
πεντηκονταἑετηρίδος νἱ. ΟἸτοτο 
ἀθ ΤΠπον ἀἸα 15 πυιπητη αν ο ἴῃ αβι. 
Πειϊοη. Αρρθπα. ΝΠ] ῥ. 288 544. 
οὐ Κυιιθσον, δία. Ὠϊδί, ΤΡ. 1 δα. 
Οὗ Ατη. ̓ΒΟΒΑθἔθιυ! Π}. ἴῃ Ααάοπα.] 

8.1. ἦλϑον ... ηὐξήϑη.- 
σαν, δὰ τὸ5 (στ θη 85) δᾶ 8 
γνεπούαηῃτ, Ρρο6. απὰἃ5 οΥονὸ- 
γα τ, Οἷς ὙΠ] 92. 

2, ἃ, Οἢν. 419. --- οὗ δὲ 4ϑη- 
ναῖοι. Χαπυμῖρρο ἄποο. --- Σ΄η - 
στὸν ἐπολιόρκουν. Οἵ. Πε- 
τοῦ. ΙΧ 114---118 ὁ]. Ὑ1] 88. 18. 
Ὠϊοά. ΧΙ 87. Τῆο. ὙΠ] 62, 
ἐχόντων. Τιαιϊηο. ραββῖνε αἴσθο- 
γϑῖπν ἃ ΜΘ αἰ5 ΘΟ ΟΡ ἃ [8 ηι. ἴῃ 
αταθοὶβ πα! ἀπ] αὐτήν. ΟΥ̓. 
ος 94. 98 Δ]. --- ἀσεεχ ΕΚ αΌΤῚ 
τες εἷλον. Τίλαιο ἃ. 478, 
αὐτήν]. »Σηστὸς ὴ πόλις λέ- 
γεται καὶ ἀρσενικῶς καὶ ϑη- 
λυκῶς." ἘΔ ΟἿ ϑομδοῦ, δὰ 
Πουλοβίμ. Ὁ ' 199 οἱ πὶ. [γν. 

ΧΧΧΥΤ Ἰὰς Α44. Κύιθο. -- 

ὡς ἕκαστοι. ΟΥ. δάη. 9: 

δ. ΘῚΣ 
αὐτοῖς: 

τὸ κοινόν, ἐπειδὴ 
.ἀπῆλϑον. διεκο- 

π ἔξοντο. Οσἴ Μαΐῃ. αἰ, ἃ. 802 
{8. 889 5... 1, Βυί. ὃ. 129. 
ΤΊ. τς ὅϑεν ὑπεξέϑεντο! 
»τουτέστιν ἐχκ Τροιζῆνος καὶ 
ἐκ Σαλαμῖνος.“ ὅομο!. Οὐ, Βιοά. 
ΧΕ 539: Ῥαὺδ. ΠΕ 531: ἸΟΣ ΤΙΝΟΣ 
Τηριη. 23. ἃ], ἴῃ δὰ. ταδῖ. 4. Ὅς 
ὅϑεν νὶὰ. Ματ. αν. 8. 478 δάη. 9, 
Βυϊίϊπι. ὃ. 140 ἄπ. ὅ. -- παῖ- 
δας καὶ γυναῖκας. ΟἿ Μδῖῃ. 



ἘΠ ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ͂ ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ, Α, π΄. 

περιοῦσαν κατασκευήν, καὶ τὴν πόλιν ἀνοικοδομεῖν 
παρεσκευάζοντο καὶ τὰ τείχη. τοῦ τε γὰρ περιβόλου 
βραχέα εἵστήκει, καὶ οἰκίαι αἱ μὲν πολλαὶ πεπτώ- 
κεσαν, ὀλίγαι δὲ περιῆσαν, ἐν αἷς αὐτοὶ ἐσκήνησαν 
οἵ δυνατοὶ τῶν Περσῶν. 

ΎΡΗ͂ΝΕ ἄρῦθθ. “ακεδαιμόνιοι δὲ αἰσϑόμενοι τὸ μέλλον 1 
᾿ς τείχισιν τῶν ἡλϑον. πρεσβεῖς; τὰ μὲν καὶ αὐτοὶ ἥδιον ἂν ὁρῶν- 

᾿Αϑηνῶν μέλ- ῬΆ ΙΝ ̓ὐ ρας τὲς μήτε ἐκείνους μήτ᾽ ἄλλον μηδένα τεῖχος ἔχον- 
εἰν. τα, τὸ δὲ πλέον τῶν ξυμμάχων ἐξοτρυνόντων, 

καὶ φοβουμένων τοῦ τὲ ναυτικοῦ αὐτῶν τὸ πλὴ: 
ϑος, ὃ πρὶν οὐχ ὑπῆρχεν, καὶ τὴν ἐς τὸν Μηδικὸν 
πόλεμον τόλμαν γενομένην. ἠξίουν τε αὐτοὺς μὴ 3 
τειχίζειν, ἀλλὰ καὶ τῶν ἔξω Πελοποννήσου μᾶλλον 
ὅσοις [ξυν]ειστήκει ξυγχαϑελεῖν μετὰ σφῶν τοὺς 

Ρρ. 90. 8.1. μήτ᾽ ἄλλον. (455. 
Ὧν “δ09 Ρ. 1446, ᾿Κτνιθρ.. 8. 69. ὅ8. 

8. ἢ. ξυνειστήλκει. Ὁ. Βα5. Τιαῦγ, Ὁ. εἵστήκει. (Αποὰ ἀρ 
νἱάθιαν (οἵ, 89, 8.), δ΄ γϑοθρῖς Βθκκ. Μ᾽ αἰραιιηι. (πη 6} 6. ΠιαῚ5 
ΩΣ ΠΣ] αἰναϊδῖθ, ΟΡῬΟΒΙ ἐπ} ΑἸΒοπδυιπη περιβόλῳ, οὗ βρα- 
χέα εἱστήκει (1. ἀ.}, ἀἴοῖ ροββε οχἰβίιαν στὴ. Οἵ, Ὀ1ά., φαϊ οοπι- 
ρϑιαὶ συμμένειν. 

Απρ. μηδ᾽ ἄλ. Οἵ, Μαιι. 

αν, 8. 204, ὅ ». 104. Βυῖίίηι. ὁ.89 ἸΘρ᾿α.ο ἢ 1 5 ΘΟ ΘΙ, --- 
8. 124 αὔῃη. 7, 1 90. 108. 11 6. 14 
8]. -- βρ ραχέα, ἵ. 6. ὀλίγα, μι- 
κρα. ΟἿ. δᾶιι. 14, 8. ,,Ῥάδπα ηἱ- 
Π] Βα ρδυθυαΐ. γΙά. Ηογοά. 1Χ18." 
ΒΙΟΌΟΜΕ, --- οἐὐκέαιε7] ., ἀντὶ 
τοῦ οἰκιῶν.“ ὅοιο]. Οἷ, Μαιῃ. 
αν, 8. 819. Βυιίπ). 8. 182 δάη. 4. 
-- πεπτώκεσαν. ἴ)6 ἀιιργηθηϊο 
ΟΥΪ8850 οἵ, Μαίι, αν, 8. 16, 2. 
Βιυιίηι. 8, 88 δά. 7. Ἰἰηΐνα ΠῚ 28, 
Ιν 84. 90. Κὶ 14 4]. Πηρτοθᾶι ἰὰ- 
τ 6 ΟἸἰββὶ μη (Ὁ. ϑοθηα αι, ἄἀὸ 
ΡΙμβαιαδιηρ. Ρ. 32 Ἰορὶ ̓ πεπτώκε- 
σαν ἴα 68. - ἐσκήνησαν. 
Ῥγοὸ πος ἐσκήνηντο [1 52, 8. ΟἹ, 
ΟἸα55. δά ο. 188. 

(καρ. 90. 8. 1. ἦλϑον πρε- 
σβείᾳ, ὶ. ὁ. διὰ πρεσβείας. ΟἹ, 
Ἀδβολῖι, δάν. Οἰθβ. 8. 9ὅ ἀφι- 
Ἀνεῖται γὰρ πρὸς ὑμᾶς͵ οὐκέτι 
δι᾽ ἀγγέλων, ἀλλ᾽ αὐτός. ϑῖο 
Τας, Ἦϊβι. 19 Νονρίπιι [6- 
βατίοπὶθι 5 δἀδυπέ, (Ὁ ΓΠῚ, 

τὰ ὠ έν. Ηϊ5 ἀοἰπάθ γοβροπάθῃϊ 
τὸ δὲ πλέον. Οἵ. ΟΡ. Ῥ. 14 οἱ 
101 θυη. -- ἂν ὁρῶντες. Οἵ. 
Βαΐπη. αν. 8. 189, ὅ οἱ βϑυρτὰ 
18. 4. Τπα θαυ] διοπὶ ΟδΒ πη; 
(86 ΟΡ ν ἴῃ αὐτοὶ ὁρῶντες 

εἰ τῶν ξυμμάχων ἐξοτρυνόν- 
τῶν, ἱἰππιβίραι δ παρ  γρῖν δα 1ν. 
ΧΧΙΪ 58, 1. -- Ἶ ὑπῆρχε. 
δος τ ρος τὴ οὐ τόμον 
γενομέν ην. ΘΠ ΠΟ οοΙἰδοδία 
νὰ [11 ὁ νῦν ... διὰ τοὺς 
ποιητὰς λόγος κατεσχηκώς. Οἱ. 
Π 15. 88. 11 84. ὅ6. ΤΥ 88. 87. 
109. 114 4], Κυιιθο.. αν. 8. 80, 10 
δάη. 8. 

8, 2, ἀλλὰ καί. Νοὴ δηίο- 
ὁθα μόνον. μή, υὶ1144. ΥἹ ὅ8. 
ΨΠΙ 217. Οἵ. ϑοιοόθηι. δὰ ΡΙαί, 
Αδ. 12, 4. ξυνειστήκει. 
Εχ ν. ἐευχέξειν τδροίθπάπμι τὰ 
τείχη. Οἵ, 91, 1 οἱ Ἰθϊ δάῃ, --- 
σφῶν, τῶν Πακεδαιμονίων. -- 
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περιβόλους. τὸ μὲν βουλόμενον καὶ ὕποπτον τῆς 

γνώμης οὐ δηλοῦντες ἐς τοὺς ᾿4ϑηναίους, ὡς δὲ τοῦ 

βαρβάρου, εἰ αὐϑες ἐπέλϑοι οὐκ ἂν ἔχοντος ἀπὸ 

ἐχυροῦ ποῦϑεν, ὥσπερ νῦν ἐκ τῶν Θηβῶν, ὁρμᾶσϑαι" 

τήν τε Πελοπόννησον πᾶσιν ἔφασαν ἱκανὴν εἶναι 

ἀναχώρησίν τε καὶ ἀφορμήν. οἱ δ᾽ ̓ 4ϑηναῖοι Θεμι- 

στοκλέους γνώμῃ τοὺς μὲν. “ακεδαιμονίους ταῦτ᾽ εἰς 
πόντας, ἀποκρινάμενοι, ὅτι πέμψουσιν ὡς αὐτοὺς 
πρέσβεις περὶ ὧν λέγουσιν. εὐϑὺς ἀπήλλαξαν᾽ 

ἑαυτὸν δὲ ἐχέλευεν ἀποστέλλειν ὡς τάχιστα ὃ Θεμι- 
στοχλῆς ἐς τὴν “ακεδαίμονα, ἄλλους δὲ πρὸς ἑαυτῷ 

ἑλομένους πρέσβεις μὴ εὐϑὺς ἐχπέμπειν, ἀλλ᾽ ἐπι- 
σχεῖν μέχρι τοσούτου, ἕως ἂν τὸ τεῖχος ἱκανὸν αἴρω- 
σιν, ὥστε ἀπομάχεσϑαι ἐκ τοῦ ἀναγκαιοτάτου 

τ δα ξ: τειχίζειν δὲ πάντας πανδημεὶ τοὺς ἐν τῇ 

αἴρωσιν. ΒΕ6ΚΙ. ἀδθ ὁοῃϊθοίιτᾶ ἄρωσιν. Ἕως ἂν αἴρωσιν ναίθιι 
ἀαπη γί ρθγθηι,; ἕως ἂν ἄρωσιν ἀοπεοὸ εοτοχίβϑεμί, Παυΐο 
ἴανϑδυθ αὐάϊα μέχρι τοσούτου ἁὐποίαι νη. Βοοθρογαπί ἰσίταν Κσαθε. 
Βορῖπι. (1455. 

τὸ βουλόμενον. Οἵ. Μαμμ. 
ατ, ὃ. 570 οὐ 371. Βαίίπι. 8. 128, 
9: Ααα. 36. ΥΙ 24. ΝΠ θ8. 
88 «ἱ. -- ὡς. δὲ τοῦ βαρβά- 
ρου. «οὐκ ἂν ἔχοντος. τ δ: 
φάσκοντες δέ, ὅτι (εἰ μὴ τειχί- 
ζοιεν, ἀλλὰ καὶ ... ξυγκαϑέ- 
λοιεν ... τοὺς περιβόλους) ὁ 
βάρβαρος ... οὐκ ἂν ἔχοι. Οἵ. 
Βαυύθῃ, αν. ὡ 148 δάη. 7 οἱ ΠΠ 87. 
6 τὸ οἵ. Πϊοά. ΧΙ 859. Νθρ. ΤΊοπι. 
ο. 6. Τυ5ι. ΠΠ 15. - ἀπὸ ἐχυ- 
ροῦ ποϑεν, αἰϊόπ πὰς 6 000 
πα ἶτο. -- ὥσπερ νῦν. Νῦν 
ῃϊς ἄθθοὶ ε588 πηοάο, παροὺ. 
Οὗ, Κύαθσ. οἱ ν οοπι, δὰ Ἰ)θπιοϑι}. 
46 ἴδ |8. Ἷες. ἸΣ θὅ. -- ἐκ τῶν 
Θηβῶν. Ἡρτοᾶ. ΙΧ 15 οἱ 
5101. -- ἜΠΝΝ πἶδι; ΟΥ̓, ἀάμ. 
64,2. -- ἀναχώρησίέν τὲ καὶ 
ἀφορμήν. ,,Ὀιδάησιο ἀναχώ- 
ρησιν, ἰοουΠι, ΡΥΔοβιἀἴτιηι, 40 
ΓΘ ΟΙΡΘΥθης. 5656, οἱ ἀφορμήν, 
ἀη 46. ΘΡαηρ νοῆι “ἦ ΒΑΤ, να 
χώρησιν αἰϊθὶ καταφυγήν νο- 

ὁδπῖ, ἀφορμήν ϑυίοπι ὁρμητή- 
ριον, 56 6ηὶ 6111, οἰβὶ ρ ασία.- 
σίασῃ γϑα αὶ νὰ] δίθρῃ. ἴῃ ΤἼ65. 

8. 8. Θεμιστοκλέους γνώ- 
μῃ. 6 τοῖα ἔγαπα ΤΠοιηϊβίοο σα 
Ριδοίον Πιοά. Νβρ. [υ5ὲ. 1. ἃ. οἵ, 
ῬΙαὶ, ΤῊΘπϑῦ. ο.. 19... ῬΟΙγαδη, ἢ 
80, 4. Βτοπίΐπ, 11, 10. Ποπιοβίῃ. 
6. Ἰμερί. 8. 18. Οδίουιπι γνώμῃ 
τινὸς αἱ 1,αὐ. ᾿πάἀΐοϊο 5. 56}- 
6 πη 1.8 8Π|0υϊπ5:. ΟὕὟἹ 959. 5. 145 
ἃ]. -- ἀπήλλαξαν. ἢοο πιῖτα 
ἜΧρ!οδαῦ Βαίίτα. αν. 8. 180 8Δαη. 23 
εὐ Μδίῃ. 8. 498. Ῥαίοι ψά]ογ αἱ 
1η 5 ΘΓ α Πύ. τ μέχρι τοσού- 
του, ἕως ἂν. Οἔ Μίδα. δν. 
8. 480 "ν. “Μέχρι τούτου ἕως 
ἀἰχιῦ Ποπιοβίῃ. ἀθ ον. 8. 48. 
Μέχρι τούτου μέχρι οὐ ἃριυά 
ΡΊαῖ, ὁοπιρᾶγαϊ Κναρρ,. Οὗ δάῃ. ἢ 
80, 1. -- ἱκανὸν... ὥστε 
ἀπομάχεσϑ'αι. Οἵ, Μδιι. αν. 
8, 5834 δάῃ. 1. Βιυιύίῃ, 8.140, 4 ἃ, 
εἰ ἀὸ ἴρβο ἕκανόν Κιυιιθο. ὅν, 



Θεμιστοκλῆς 
δὲ αὐτοὺς 

παραπείϑει. 
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πόλει, καὶ αὐτοὺς χαὶ γυναῖκας καὶ παῖδας. φει- 

δομένους μήτε ἰδίου μήτε δημοσίου οἰκοδομήμα- 

τος. ὅϑεν τις ὠφελία ἔσται ἐς τὸ ἔργον, ἀλλὰ 

καϑαιροῦντας πάντα. χαὶ ὃ μὲν ταυταὰ διδάξας 

καὶ ὑπειπών, τάλλα ὅτι αὐτὸς τἀκεῖ πράξοι, ᾧχε- 

το. καὶ ἐς “τὴν Δακεδαίμονα ἐλθὼν οὐ προσῇξει 
πρὸς τὰς ἀρχάς, ἀλλὰ διῆγε καὶ προὐφασίζετο" 
καὶ ὁπότε τις αὐτὸν ἔροιτο τῶν ἐν τέλει ὄντων, 

ὃ τι οὐκ ἐπέρχεται ἐπὶ τὸ κοινόν, ἔφη τοὺς ξυμ- 

πρέσβεις ἀναμένειν, ἀσχολίας δέ τινος οὔσης αὖ- 

τοὺς ὑπολειφϑῆναι, προσϑέχεσϑαι μέντοι ἐν τάχει 

ἥξειν, καὶ ϑαυμάζξειν, ὡς οὔπω πάρεισιν. 

91: Ὁ. δὲ ἀκούοντες τῷ μὲν Θεμιστοκλεῖ ἐπεί- 

ὕϑοντο διὰ φιλίαν αὐτοῦ: τῶν δὲ ἄλλων ἄφι- 

χνουμένων χαὶ σαφῶς κατηγορούντων. ὅτι τειχί- 

8. 4. πράξοι. Κτιρρ. πράξει ἐχ 5015. Ὁ. 1. 1). (εἰδὶ ἴῃ Ποῦ 

οἱ δ. πιᾶπμ. βαρθῦβον.) ΠΛ ορίδεϊν απὶ ἰπ δππποἰδιϊβ αἰαπ 46 

Ροπἀθητθη5. ροϑὺ. ρυδθίθυϊτἃ ταν ββι πηαμη 6556. ΔΓ υπιδὶ ΟἸα55. Αἵ νάθ 

Π 9. 80. ΤΥ 858. 7. ὙΠΙΘΙ1. ἀοοάν. ϑὅγπῖ. οἵ τῃ6 τποοάβ απὰ ἴθη- 

5865 8. 36 οἱ 10, 2. ΚΙοπηθηβ ὅπ)». ϑυϑηιηι. Ρ. 38. 

ρουσίᾳ (υἰ ΡΓῸ πρός ΠῚ οιϊαπι 
Τπας, ἃρυά προσιέναι, αἰοῖι, νἱά. 
ΟἸα55.). ἀλλὰ διῆγε ἄλλοτε ἄλ- 

8. δ7, 4 ἃῤι. 2. θοῖπας νου, 
υψοῦυς εἰ τοὺς ἐν τῇ πόλ. 
Κυιιοο. βαβρθοία γθάάθνα οοηδίαν, 

: - ) πο, λην αἰτίαν σκηπτόμενος. -- δ 

Ἔα τα ἮΝ δὺς “Ὥ. τι. ΟἿ. Μαιι. ὅν. 8. 488, 8 εἰ 
" ΐ ΠΡΈΡ ΕΘ: ΠΕ.. φαΐ Ομ ονί τί εἰ Τα. ααἰᾷ. 

ΟἼΆ556η. τἄλλα ἰπιοτρ δίαιταν αποὰᾶ 
«ὦ το] ϊαπἃ αἰετη οί. ροιαβ 
Κυιοσ. ἱπηρὶῦ τἄλλα τἀκεῖ ἀὸ 
ττοταῖο αὐτοῖο σοπ θυ θηβ ατ΄ ὃ. 80, 

9 δάη. 2. 

-- ἐπὶ τὸ κοινόν, δὰ τϑπῖ- 
Ραθ]ΐοαιη, ἃ ἃ οοη ΟἿ 0 Θἢ Ρ0- 
ρα]. ΟἿ, ΜΈ]. Ῥου. ΠΡ. 121 
οὐ ἰηΐνα 12, 3. ὅϑθοιιβ [υδοῆπι. 
ΒΘΒΡΆΒ]. Τιἀοοά. Ρ. 306. 

8. ὅ. διῆγε. »Ζ])ιάγειν 5116 
οᾶδιι ῬΓῸ διάγειν. τὸν χρόνον νὶ- (ἀρ. 91. 8. 1. διὰ φιλέαν 
ἄρίαν ροβιζαμη ἃ ΤΊιῖς, ““ ΘΤΈΡΗ. αὐτοῦ. ρὲ "6. νἱὰ. 74, 1,..:-- 

τῶν δὲ ἄλλων ἀφικνου- 
μένων. Δυιίοαλιβ ΟἸ ΘΙ ΒΊΟἿΪ 6δι, 
4ασπι ἀθ αἰ 5 ἀγα θοὶβ υδοθᾶδο- 
πο πο. ἡ ἂν δ  Θ ἢ 0115 ἀἸοαίαν, Οοι- 

'π Τηο5. ΠΡῸῚ οαπὰ διαμέλλειν 
Αἰ Πἰβααθ νου θὶδ. πᾶ οἰποίαηαϊ 
τουρὶνουβαπαϊαθ βἰϑη ΠΑ Ι Οἢ ΘΠ. 
Βμαθοαπῖ, ΘΟΠΊΡΟΗΪ ἃ ῬΟΊΙαΘο οἱ βὶς 
ἰδ] ἐπδίη αρυὰ Ῥίοη. (455. δά- 
ηδἰαὶ Πιμά. διπια]ατο ΠΟΥ Ὸ 
114 ἃ ἃ ἢ πα ΠῚ ὑΘΙΉΡΟΣΒ 6χ- 
γα χὶς ρῦὸ ἢἰ5 αἰχὶϊ Ἐτομι. 1 
1, 10. Τοίυπι Ἰοοιιπὶ πη αίτιν 20- 

ΠΑΓᾺΘ (ν 6} ἀριὰ θὰπὶ θ10) Δα. 
ΝΙΠ 4 Ρ. 111 οὐ προσῇει τῇ γε- 

᾿ϊοουθηλι5 στενῶν, 5ῖ ἴοο βῖο δῃΐδ- 
ΡομΪ Ρο5856 ἜΧΘΙΏΡ 5 1 Π 10 115, 4 ἃ - 
᾿1ὰ ϑιηΐ πείϑουσί τινας ὀλίγους 

ιν 40, σῖτον ἀνεκομίσαντό τινα 
ξεύγη κομίσαντες ΝῚ 7, 5 μη1- 
"5. 5815. ἀθπιοηδίγανθίιι, δ αβρὶ- 
δεῖς οἴδπι τῶν δὲ ἄλλων τῶν 
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ζεταί τε καὶ ἤδη ὕψος λαμβάνει. οὐκ εἶχον. ὅπως 
3 χρὴ ἀπιστῆσαι. γνοὺς δὲ ἐκεῖνος. κελεύει αὐτοὺς 

μὴ λόγοις μᾶλλον παράγεσϑαι ἢ πέμψαι σφῶν 
αὐτῶν ἄνδρας. οἵτινες χρηστοὶ καὶ πιστῶς ἀπαγ- 

3 γελοῦσι σκεψάμενοι. ἀποστέλλουσιν οὖν καὶ πε- 

οἱ αὐτῶν ὃ Θεμιστοκλῆς τοῖς ᾿Αϑηναίοις κρύφα 
πέμπει κελεύων ὡς ἥκιστα ,ἐπιφανῶς κατασχεῖν 
καὶ μὴ ἀφεῖναι, πρὶν ἂν αὐτοὶ πάλιν κομισϑώῶ- 
σιν ἤδη γὰρ “αὶ ἧκον αὐτῷ οἵ ξυμπρέσβεις. 
Ἡβρώνιχός τε ὁ Πυσικλέους καὶ ᾿Δριστείδης ὁ 
“υσιμάχου ἀγγέλλοντες ἔχειν ἱχανῶς τὸ τεῖχος᾽ 
ἐφοβεῖτο γάρ, «ἣ οἵ “ακεδαιμόνιοι σφᾶς. ὁπότε 

4 σαφῶς ἀκούσειαν, οὐχέτι. ἀφῶσιν. οἵ τὲ οὖν 
᾿Αϑηναῖοι τοὺς πρέσβεις, ὥσπερ ἐπεστάλη, κατεῖ- 
χον, καὶ Θεμιστοκλῆς ἐπελϑὼν τοῖς ΔΛακεδαιμο- 

ἀφικνουμένων ᾿ἰεσοηάτιη 6586, 5] 
Ρτοχίπηο καί ἰηξθη θη αϊ νἱπὶ τθοίθ 
{Ἰθαθνι Ηδδοκ, Ηος ργοθδη5 
Βορἢτη. π6 αγίϊοα!ο αυϊάθπι ΟΡα5 
6586 δύ ιτγαίαν, ὙἹά. ΒοΙῖρί. αἴβου. 
88 ο. 44. Κυιιορ, δαίομη τοῖς δὲ ἀλ- 
λών οοῃϊϊοῖι, ἀἀ6η5 ἴδιηειι, ἀρὰ 
ἄλλος ἱπίελάθη δεῖξιυν ἀνιίσα!ο 
Θἤεοία πη (α πὶ ΟὈΒΟιΙΡΆΠι 6558, αὐ οἵ 
ἄλλοι ποπηυπαιδιι ρᾶθηθ ἄλλοι 
νἱἀδαηίαν 6556. Ὁ 1 22, 2. Π| 11. 
Ῥο]υοΠ6π ἈΘρῚ ποι ΠῚ 6Χχ ἢἶβ ν᾽ γ5 
ποπηϊπᾶί Ρ]αΐ, ΤΠοπι. ὁ. 19. -- 
ὕψος λαμβάνει. ϑῖπια! ἀπαὶ 
τὸ τεῖχος. Οἵ, αι. ατ. 8. 298, 
1». 162. Βαίίπι. 8. 129 δά. 16 οἱ 
βαριὰ 90, 2. -- οὐκ εἶχον, 
ὅπως χρὴ ΕἸ Ε ΕΉ ΟΕ 5:- 
τ] τον χρή δ ΝΠ 44 ΑἹ. ψὶά. 
Κυποο. ἀν, 8. " Ἴ τᾶν. 9 δὲ ΓΝ 84 
οχίγ. 

θῈ σὴ. τς μα λον. -«κῆ: 
ΠῸΠ τη σ᾽5 τα Τὴ λυῖοε,6. 
ΠῊΪ 15... 4Π8ΆΠ|, ΠῸΠ [8 ΠῚ 

εὐ 4 πη. Οὗ Τ| 40. 41 ἃ]. ἀριιὰ 
Κτυεσ, -- παράγεσθαι 6βι 
ἀπατᾶσϑαι. --- οἵτινες χρη- 
στοί. Οἵ. «ἀη.ο.10. Ναροβ: νἱγῸ5 
θοποΒ ΠΟΙ] Θσ 46 τηϊίίθτα, 
4αἰὺ5 [1465 πα θούθίαν, 4] 
ΓΘ ΧΡ  ογαυθηΐ (απῖθιι5. ΠΟὴ 
Βαι15 γθοίθ Ῥγοχίτηαᾷ χρυ θβ511). 

Τάδπηι δὲ 4111 πο α}}} αἀάπης ΤΠ6- 
τηϊϑίοοϊ θη ἱπίοθγρα οὐβι θη 56 τὸ- 

{ΠΠΘΥῚ ᾿551556. 

8,8. ἀποστέλλουσιν οὔν. 
ϑϑοαπάθμη Νεαροίθιη {τ 685 νἱγῸ 5 
απο 5 5 ΤΉ ΤΪ5 ΠΟΠ ΟΥ̓ 5. 
Βοα οἵ, τοῖ Νιρροια, --- κρύφα. 
Ῥϑὺ βϑυύνιπ, δὶ 465 Πιβίϊηος: σου 

ἼΟΠ Ῥ6Ὶ ΟΟΙ]οσὰβ. α1105 ΟΟΥΉΤη6- 
τποταὶ ΝΘΡΟΒ, ὉΡὶ νἱά. ΝΙρρεγά. - 
πέμπει, υδὶ αἰϊθὶ ἐπιστέλλει. 
Οἵ, Κυαθρ.. 8.58,4 Δαη. 35. -- κε- 
λεύων οτμῖε ροταῖυ: 56 νἱάὰ, 1 
81. 95. ΓΥ 98 ἃἱ. - αὐτοί, ]. 6. 
ἴρ58 οἵ φο εσϑο, --- ἤδη γάρ --. 
Ηος οπυιποίαιο ΤΙΝΙ ἀ14 65 50] ΠῚ 
Ρ᾽ανα θαι. αὐτοί ΘΧΡΙΙοαΐ, ΑἸΓουῸ 
δαίοπι, ἴῃ απο γάρ ἰερίταν. οδὰ- 
βᾶτηῃ ἴον, σὰν τ4}1ἃ ὙΠΟΠηϊβίοοϊ 5 
ΑἸΠΘηἸθπβίθιβ τπδπάδνοῦ, Οὗ 1 
40, 6. ΠΙ 3. 8. -- Ἁβρώνιχος. 
06 δοὸ οἵ. Ηθγοά. Ψ1Π 21 οἱ ρϑῦβο- 
πϑιϊ ΤΠ ΘΠ Ἰ51060}15 Ἐρ. ΙΧ εἰ Χ, -- 
ἀκούσειαν... ἀφῶσιν. Οἵ. 
Μαάᾶν. ϑὅ'γηι. 8. 1898 δᾶμ. 2. 

8.4. τοῖς Λακεδαιμο- 
νίοιβ. Οοποίοηδπι  αοοάδο- 
ἢ ΟὨΙΟΥα πὶ ΓρΡΟΐ5 αἰχὶς Πιδιϊ- 

ΠῚ ΑΔ ΠῈ ΤῊ ἃ σὶ 5 ὑγ 8 ἔπ Τῇ 56 Πὰ - 
τα πὰ 416 Νορο5, ὑδὶ να. ΝΊρρογά. 
[Ι͂4ἀθπὶ ΝΘΡΟΒ. δι "1 ράι!ο ρΡοϑβί ἴπ 
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νίοις ἐνταῦϑα δὴ φανερῶς εἶπεν, ὅτι ἡ μὲν πόλις 
σφῶν τετείχισται ἤδη, ὥστε ἱχανὴ εἶναι σώξειν 
τοὺς ἐνοικοῦντας " δέ τι βούλονται “ἀκεδαι- 
μόνιοι ἢ οὗ ἐὐμιμδηὰ πρεσβεύεσϑαι παρὰ σφᾶς, 
ὡς πρὸς ᾿διαγιγνώσκοντας τὸ λοιπὸν ἐέναι τά τε 
σφίσιν αὐτοῖς ξύμφορα καὶ τὰ κοινά. τήν τε γὰρ 
πόλιν ὅτε ἐδόχει ἐκλιπεῖν ἄμεινον εἶναι καὶ ἐς 
τὰς ναῦς ἐσβῆναι. ἄνευ ἐχείνων ἔφασαν γνόντες 
τολμῆσαι. καὶ ὅσα αὖ μετ᾽ ἐκείνων βουλεύεσϑαι, 
οὐδενὸς ὕστεροι γνώμῃ φανῆναι. δοκεῖν οὖν σφίσι 
καὶ νῦν ἄμεινον εἶναι τὴν ἑαυτῶν πόλιν τεῖχος 
ἔχειν, καὶ ἰδίᾳ τοῖς πολίταις καὶ ἐς τοὺς πάντας 
ξυμμάχους ὠφελιμώτερον ἔσεσϑαι. οὐ γὰρ οἷόν 
τ᾽ εἶναι μὴ ἀπὸ ἀντιπάλου παρασκευῆς ὅμοιόν τι 

ἀρ. 91. ὃ. 4. 
διαγιγν. Οἵ, άπ. 

ὡς πρὸς διαγιγνώσκοντας. αι. ὡς προ- 

50] η18ἃ Τ ΘΙ 5.0 0} 15. ΟΥ̓ ΟἿ Ἶ5. 4}1- 
ααδηίμπι ἃ Τππο. αἰββθηίαης, Οἵ, 
ἰιᾳ. -- ἐνταῦϑ'α δή ροβί ρατγιῖο. 

ἔφασαν αποἷδ ποίη 6556, Οἵ, 
Οἴα55. -- ὅσα ... ῬΌΡΊΕΕΣΣ 
σῶϑαι. Οἱ. Μδι}. 8. 588. 

αὐ ΠΠ ὅ8 οἱ τππὶ ν δγῸ 88]. Ιὰρ.. 
ὁ. Θ1. τὰῆὶ ἀ θυ πὶ, 1 νΘΥῸ, 
51 Π}}Π1ἃ ἀρὰ Πἱν. ΟἿ, βαῦρρ. δὰ 
Χρι, Μοηι. ΠΠ 5, 8 οἱ Κυτιορ. αν. 

8, 56, 10 Δη. 8. -- ὡς πρὸς 
Θεῖ, Οθπβθοσεῖο ΒΥ ΟΥ ΠῚ ᾿ιᾶθο 
οβί, τὸ λοιπὸν ἰέναι ὡς πρὸς 
διαγ. (σφᾶς) τά. Κυιοο. νουθα 
πρεσβ. παρὰ σφ. τἀπαπδηι ἰὰπ- 
συϊάα ἀπο ῖβ ἱπο 811. ΟΠ γα ΟἸ55. 

γϑοθρία βου ρίαν ὁοι. γι. ὡς 
προδιαγιγνώσκοντας οὐ βϑοίιιβο 
ἐέναι 11 νοῦθα δὰ ἃροάοβῖῃ τὸ- 
(11. Βοα Π01 ῬΟΡΡΟμἶ πρε- 
σβεύεσϑαι ὡς παρὰ προδιαγι- 
γνώσκοντας σφᾶς ροίι5. 50ι}- 
Ὀθπάιπῃ ἔμ ]556. ΟἿ, Ἀάη. 84 84, 4. 
- τὰ κοινά, ὶ. 6. τὰ κοινὰ 

ξύμφορα. ΟΥ, δᾶι. 87, 4 εἰ τὰ 
ἴδια διάφορα 1] 817. 

ξ, 56, ἔφασαν. 3) ἰΐ5, 4δδ 
ΤΠη βίο 65. ΘΌΤη ἀυοθυβ ΟΟΙ ορῚ 5 
οδὶτ, ρυϊπηαηι εἶπεν, τὰπὶ ἔφασαν, 
ἀδηΐαιιο ἔφη ἰοαίειν, ΟἿ. ὙΠ] δ6 
οἱ 88, ΠῚ 51. 1Κ 182, ΝΙ 26. Νου 
ΡηΔηλ5. ἰσίταν τϑοίο ἃ Κύπορ. 

Βυιίπη. 8. 141 Δ4π. ὅ οἱ ον ΒορΘΠηι. 
-- οὐδενὸς ὕστεροι. Οἵ. ἀἄπ. 
194. 1. [ἡν. ΧΧΙῚ 81, ὅ. Δ110- 
ὈΓΟΡ 65, ΕΟ, ον πα. Θ41: 
1ὸὰ ραπίο..., ἔδιυηα ἴῃ ἔθυϊου. 

δ. 6. ἐς τοὺς. ο. ὠφελι- 
μώτερον. 816 ατ1Πτὸν ἴπ Ρυ- 
ὈΙῚΟιι πὶ, σναίαβ ἴῃ να] ρ5. 
ἴῃ πᾶ Χ τ ἃ Τὴ Ρορα!ι[ ΡΑΛ 6 πὶ 
δβδι ορύϊηαπι, δια, Ηὰπᾶ, Τατν- 
58]. Π|Ρ. 814 54ᾳ. Οὗ. δάμη. 6, 2 οἱ 
Ἄνα}. ἀὰ Τὰς. πη. ΠῚ 39, 

8. 1. μὴ ἀπὸ ἀντιπάλου 
παρασκευῆς. Ὅε μή νἱὰ. 
Κτῦδο,- (αὖ, 85: 6..9. ἀπὸ ... 
παρασκευῆς, ἀυᾶδὶ αἰΧ ον ὁρ- 
μωμένους ἀπὸ παρ. , ἰἱ. 6. οὖ- 
σὴς παρ., ᾿)ΟΒΕΥΠΠῚ Ν ΟἹ... ἃ π|5.ν 
νεἷ. ΟἿ ο. ο7 ἀπὸ κοινῶν ξυν- 
ὅδων βουλευόντων, ἴΐοπι 11 62. 
ΓΝ 18. Ν᾽ 89. 108. ΥἹ 460. 102 8]. 
Τοίδηη. 5θηίθη πὶ δῖ ΕΠ 5ΊΓΔῚ 
5001]... ἴσως γὰρ πολεμίων ἐλ- 
ϑόντων ἡμῖν μὲν δόξει μὴ μά- 
χεσϑαι, ἀλλὰ σπένδεσϑαι, ὡς 
μὴ ἔχουσι τεῖχος, τοῖς δὲ ἄλ- 
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ἡ παντὰαὰς ουν 
ΠΣ ῃ ἴσον ἐς τὸ κοινὸν βουλεύεσϑαι. 

μ} 

ἢ καὶ τάδε ἀτειχίστους ἔφη χρῆναι ξυμμαχεῖν, 
νομίζειν ὀρθῶς ἔχειν. 

02, Οἱ δὲ Δακεδαιμόνιοι ἀκούσαντες ὀργὴν οδ 
᾿ ο 3 ηχϑοντο. 

δὲν φαμερονοσνη ἐποιοῦντο τοῖς ᾿4ϑηναίοις. (οὐδὲ 
γὰρ ἐπὶ κωλύμῃ, ἀλλὰ γνώμης παραινέσει δῆϑεν 
τῷ χοινῷ ἐπρεσβεύσαντο" ἅμα δὲ καὶ προσφιλεῖς 

ὄντες ἐν τῷ τότε διὰ τὴν ἐς τὸν Μῆδον προϑυ- 
μίαν τὰ μάλιστ᾽ αὐτοῖς ἐτύγχανον") τῆς μέντοι 
βουλήσεως ἁμαρτάνοντες ἀδήλως ἤχϑοντο. οἵ τὲ 
πρέσβεις ἑχατέρων ἀπῆλθον ἐπ᾽ οἴχου ἀνεπι- 
κλήτως. 

' 99. 
λιν ἐτείχισαν. ἐν ὀλίγῳ χρόνῳ. 

ἵ δὲ ἀδήλως 

᾿ϑῆναι ἐν 
Τούτῳ τῷ τρόπῳ οἱ ᾿Αϑηναῖοι τὴν πό- ; ἀλη ον χατ τι 

καὶ δήλη ὴ οἶχο-- τει ἐχίξονται, 
ὃ Πει- 

Θομία ἔτι καὶ νῦν ἐστιν, ὅτι κατὰ σπουδὴν ἐγέ- τ οιεὰξ δὲ 

νετο. οἱ γὰρ ϑεμέλιοι παντοίων λίϑων ὑπόκεινται οἰκοδομεῖ- 
ται. 

χαὶ οὐ ξυνειργασμένων ἔστιν ἡ, ἀλλ᾽ ὡς ἕκαστοί 

λοις πολεμεῖν.“ -- ἐςτὸ κοι- ἴῃ παραΐνεσις. » ΕΓ Ὀ1οά, ΧΙΠ99.:Ὁ: 
νὸν βουλεύεσϑαι. ϑῖο 1,Α1, 
ἴῃ σοι πθ ΟΟΠ Βα να Του, 
Απᾶν. ΤΠ 8, 16, αδὶ νά. Βα ΠηΚ. 
εἰ Θοη Βα ϊίατνο ΡΙϊη, Ερ, ὙἹ 16, 
10. αἰᾳὰθ πὶ ΡῈ ἢ Οατη οὐ 586- 
Ῥίαβ ἴῃ τη δ ἀϊατη ΘΟ Β.] 6.6 5. 
ΟΠ! ατο, Οὗ, Ηδηά. Τονβ, ΠῚ 
Ῥ. 599, 

ος ὕδρ. 92. κωλύμῃ. Ῥτο κω- 
λύσει ροροίίουπι ἀρρε|αι οι. 
Ηδ]. ῥ. 794 (μἰδὶ ποὺ ἴΐα 1π{6}}1- 
Θομάππι οβύ, αὐ ἃ0 Ηδβῖο ἔδοίαμι 
6556. 15 δαποίανί ημβ δα ο, 78), 
ΤΠιον αἰ 15. Ῥυορυίαπι 5060]. οἱ 
Ἰοχὶοοσιαρϊ. Τοοϊταν οθυίθ Α}1- 
ααοιϊθβ ἀρὰ Ἠεγοάϊδμ., ἰίδθμη 
ἀρὰ Μεηαπά, ἰδίου. δὲ 1105 τὸ- 
θη ῖου 5. 14. Βίθρ ἢ. ΤῊ 65. δα. γ66,, 
01] (46 Ολπίας. ΓΝ 17.84. Ῥβουδο- 
ὙῬΠοτηϊβί, ΕΡ. ΥΧ, ἘΜΕ᾿. ἈφΡαά Το. 
γϑᾶϊ ΙΝ 27. 68. γνώμης 
παραινέσει... τῷ κοινῷ, 
5Βεα αὐ ΘΟπ 51} 10 ΠΟ πη ὗ ἴῃ 
ΘΟ ὰΠ 6, 86 αὖ ἴῃ ΘΟ] - 
τη η 6 ΘΟπ 51] 1ὰπὶ ἀτοπηύ, Οἷ, 
Μαί. ἀν. 8. 889, 8 εἰ 990. 
Βυίίηι. 8. 188, 2 ἢ. ϑέδβρῃ. Τῆ65. 

Ἡπαογαϊαϊβ. Μοὶ. 1. Εά. Π, 

ΒΙΝΤΕΝ, ΑἸ τῷ κοινῷ ἱπηριηί 
ΘΌΤα ἐπρεσβεύσαντο, βθᾷ ον 
γοῖρα ἐς τὸ κοινὸν βουλεύεσϑαι 
ὁ. 91 1Ππ4 ὁποάαιίο ρυδεβίαί, [6 
δῆϑεν. νἱά. Ζδιη. δα Νὶρ. ρΡ. 499 
εὐ Μαίῃ. αν. 8. 605. -- προσ- 
φιλεῖς. τ ἢ 86. Οἱ, Βί6Ρῃ. 
ἼΠ65. --- ἐν τῷ τότε. Οἷ. δάῃ. 
82,4. -- ἀνεπικλήτως. Βὶο 
ῬΡδοίθυ ΤΉ58. ῬΟΙ]. ΠΙ 68, ἄν- 
επιλήπτως εδάθιη νἱ ατἃ Χροῃ, 
Απδὺ. ὙΠ 6, 817 Ἰεσαίαν (οἵ, ΤΉ, 
Υ 17) 5οιρίαμη πηαὶιηξ [{Π|ν. 
ϑγηῃῦ. οὐἷο, ΠΡ. 20 εἱ ὅου. 868 
νἱάθυὶ ργὸ 1115 ἐθιη ρουῖθι5. ᾿πδίο 
ΘΤΑν 15 6558 Γεβρομαοέ ΟΙ455., δἱ- 
46 ΔΙτοναπα Πα] ὲ οἰΐαπι Π1ο 855. 
ΧΧΙΧ 22. 

ὅἀρ. 99. 8. 2. δήλη... ἐστιν, 
ὅτι... ἐγένετο. (Οἵ, δίδει. 
8. 991 δὲ 549, ὅ αἄἀη. Κυπθρ. 8. 56, 
4 ααη. 8. -- κατὰ σπουδήν, 
ἔθβεῖη ἢ 16}. Οἵ, δἄη. 11 90. --- 
οὗ ϑὲμέλιοι. Οἷ. Μαιῖι. ἅν. 
8. 986". -- παντοίων λίϑων. 
Οὗ, Κναρρ;. αν. 8. 47, 8 δύῃ. 5. -- 
οὐ ξυνειργασμένων. Ὁὶ- 

12 



118 

ποτὲ προσέφερον" 
καὶ λίϑοι εἰργασμένοι ᾿ἐγκατελέγησαν. 
ὁ περίβολος πανταχῆ ἐξήχϑη τῆς πόλεως, καὶ 
διὰ τοῦτο πάντα ὁμοίως κινοῦντες ἠπείγοντο. ; 
ἔπεισε δὲ καὶ τοῦ Πειραιῶς τὰ λοιπὰ ὃ Θεμιστο- 
κλῆς οἰκοδομεῖν, (ὑπῆρατο δ᾽ αὐτοῦ “πρότερον ἐπὶ 
τῆς ἐκείνου ἀρχῆς ἧς κατ᾽ 
ἦρξεν.) νομίζων τό τε χωρίον καλὸν εἶναι, λιμέ-- 

5ΠΠΘ ΘΠΤΌΥ δὶ οἱ εἰργασμένοι, 
4] Ῥᾶθ]ο Ροβί αἰσαπίαν. Ξυνειρ- 
γασμένοι 5υπὶ οαἃ 651, ὁ86- 
ἄροπάο 5ῖνθ δϑοῖα ἔϊοιϊ, θ6- 
παῦθπο ϑδιοῖπεα; εἰργασμένοι 
οδρίατὶ, σὰ ΒιΙάβἄα! οπ οἄδὺ 
γοη ΒΊΑΝ απ Θ᾽ θαυ οῖίοίθ 
διεθῖη. 6 ἔστιν ἧ, 5ἷ ρΙδοοὶ, 
οἵ; ,Βυΐία. αν, 8. 160, 21. -- ση- 
μάτων .ἷ.6. μνημάτων, τάφων. 
Οὗ, Π 84 εὐ Ὀιοά, αἰαὰθ Νβἕρ. 
,.. “ἃ. -- ἐγκατελέγησαν] 
»"ἐγκατῳκοδομήϑησαν. “«506}}0]. 
- μεέξων ἐξήχϑη. ΟΥ̓ Κτιορ, 
ατ. 8. δ7, 4 δάιι. 2, Ἦδθο {Π|Ππ- 
5 ΑΥ 6 βέθᾶοι ΒΟΤΟΒΠΑτηπι, πὶ Βιπᾶ, 
ῬΠΪΠΟ]. ΚΙ οπίθπβ. Ρ. 284 54.. αιιθ πὶ 
ἱπηρτισ αν Π10 ἀοοίαβ ἴῃ Ῥϊανη. 
Ηδ]. ἃ. 1542 ρ. 402; 564 5θηΐθη- 
τἰαπὶ βαδτη ἐπίδέιιβ δὲ δθοίου ἴῃ 
Οοηηπιθπῦ, ἀπίϊαιι. βίθα, ἃ. 1848 
Ρ- 846 566. 

δι.5.. χε σε δὲ κα δεὶ- 
ΟΕ Ῥηῦθ. Τ 1 Ὡ: θίοα. ΧΙ 41. 
ῬΙαι, εἰ ΝΘρ. Ϊ. ἃ. -- ὑπῆρκτο. 
δ᾽ αὐτοῦ, ἰ. 6. τοῦ Ἰειραιῶς 
γ6] ροίϊπι5 τοῦ οἰκοδομεῖν τὸν 
Π., ἰαϊύϊπαπι δυΐοπι οἷα τοὶ 
ἰαοίατη ογαί, Οἱ. Μαιη. ὅν. 
8. 297 δάη. 2. Βαυίίῃη. ὃ. 129, 19 
οᾷ, 91. --- ἐπὶ τῆς ἐκείνου 
ἀρχῆς. ὙΠοΠϊβίοο! πη. ΔΡΟΪΊΟΝ- 
ἴθ ἔμπϊ556 Ὁ]. υΧΧῚ 4, ἃ. Οἢγ, 
498, ἰᾷ αποᾶ ἴδῃ Αἰϊϊ οχ Ὀίοη. 
κα]. Απὶ. ΨΙ 84 οοἸ!οροιδπί, ἀ6- 
ταοηβίγατο βίπααίῖ! ΒΟΘΟΚΗ. ἴπ ἀϊ5- 
Ῥαΐς, ἀθ ἀτοποηίθι5 ρῥβοαᾶθρο- 
ὩΥΤΪβ. ἰηβουία ϑ'ϑοθοα. ΒΙΌ0], οὐ, 
ὯὨΟΥ͂. ἃ. 1828 πο. 79 οὐσπαι 56- 
ααἰίαν Οατγί. ἴῃ Ηἰδβι. αν, ΠῚ ρῥ. 16. 
Οοπίνα ἀϊδβραίαι Κσαθσοῦ ἴῃ 5ιαά, 
Ὠἰϊβίου, δὲ ὉΠ11ο0], Ὁ. 18 844... αἱ 
ΟἹ. ΤΧΧΙ͂Υ 8 (482) τοηὶ νυ]ύ 

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΎΓΡΡΑΦΗΣ Α, “γ΄. 

πολλαί τε στῆλαι ἀπὸ σημάτων 
μείζων γὰρ 

ἐνιαυτὸν ᾿Αϑηναίοις 

ἴαᾳοίαιη 6586, φποᾶ ρυοθαὶ Ῥαποῖ. 
Ηΐ5ι. ἀπτ ΤΥ ῥ. 709. 56α νι. δομαοῖ. 
1. ἴῃ. 44. ἃ. ρ., 18. θοπίαᾳαε Ὁ], 
ΧΧΙῚΥΡ 4, ἃ. ΟἾν, 481 ρυδοίεον 
Τοᾶν. ροιὶὶ ΟἸϊπίο Ἐδβί. δὶ]. 
Ῥ. ΧΥΙ, ᾳ«αοοαπι ἔμπϊΐ Βαϊνεν 
Ατπδη. 1. ΤΥ 8. 1 Ρ. 1177 εα. 11ρ5.. 
Μαὶς, αὐαΐοπι ατοί. ΗἸβί. Κ Ρ. 9388 
ἀρχήν νυῖϊλ ε85886 θ᾽ ἃ οἰ Γ ἃ ΤῈ 
(στρατηγίαν ἃ. 480). Ὑἱάδ ρᾶᾷμ!ο 
ροβὲ δᾶῃ, Οὗ, οεΐαπη ΜῈ]. δὰ 
Τιοακ, Αἴῃθη. Ρ. 462 εὐ ἀς Μαεμὶ- 
πηρηΐ, ΑἸΠδη. Ὁ. 8. ΤΠῖνΊνν4}}. Ηϊβι. 
αν. Ρ. 5812, βομα. διπᾷ. ῬἈ110]. 
ΚΊΙΟΙ. Ρ. 197. ΕἸπΟΚ. 6 ΤΠομηϊβί. 
δοί. Ρ. 18 544. -- Ἶ 4ϑη- 
ναΐοις ἦρξε. ἀρχὴν 4ϑη- 
ναΐίοις ἄρξαι --- ἄρχοντα ἐς 
᾿4ϑηναίοις εἶναι. Οἱ 112. ΝἹ 
ὅ4. Μαῖίῃ. αν. 8. 860 ἃάη. 2, 
Κυπθρ,. 8. 41,20 Δάη, 2. - κατ΄ 
ἐνιαυτόν γουθα δαῦ ἸΠ50 16 Π 015 
αἰοία 50ΠῈ ῬΤῸ κατά τινα ἕνιαυ- 
τόν, ἐνιαυτὸν ἕνα, αῖθιιδ5 εχ- 
Ρ ϊοαὶ 56Π0]., δαί ΘΟ. ἀρχῆς ἧς 
τὰ ΘΟΠμδοτθηΐ, αἱ ἀρχὴ κατ΄ 
ἐνιαυτὸν οὖσα εἰ: ἐνιαυσία ΥἹ 
59. -- λειμένὰς.... τρεῖς. ΟἿ 
Ῥαιι5. οὐ Νθρ. 1. ἃ. δὲ ὅ.Πο). Ασὶ- 
βίορ!ι. Ῥδο. ν. 144, Ἐκ ᾿ιοὺ ἄποβ 
τὸν Κανϑάρου λιμένα εἰ τὸ 
᾿ἀφροδίσιον, εχ Ηδβυομῖο ἴῃ Ζέα 
τουτὶ Ζέαν Δρρο]αύπιηὶ 6556 
ναϊσο ἀοοοηί. Οἵ. 1ιϑακ. Ατμθῃ. 
Ῥ. 267 ἰπίογρυ. θη. Αἱ ϑοηο- 
᾿ϊαβίαθ {Π1π|8 νϑυῦθα Αἰ 0ϑν ᾿πίθυργο- 
ἰδ Ῥτὸ ᾿ἀφροδισέῳ ποτηϊηὰιι- 
ἄϊνπη 6556 Πειραιᾶ κατ᾽ ἐξοχήν 
ἀοιηοηβίγασο βία οι Καρρ. 4 δ 
πᾶν} ΑἸΠθι. Ὁ. 8. ὉὈΠΡΙΟμἰπ5. ἀ6- 
πἰααο ἀθ Ῥοτι, ΑἸΠ θη. ἐουαπι να 
6556 Μαηγοἶαπὶ, ἀπᾶτη Τμτιον ἀἸ- 
αἰβ 6586. βϑηϊθη 8 Πι, δηΐθ Θα]ἢ 
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νας ἔχον τρεῖς αὐτοφυεῖς, καὶ αὐτοὺς ναυτικοὺς 

γεγενημένους μέγα προφέρειν ἐς τὸ χτήσασϑαι 

τῆς γὰρ δὴ ϑαλάσσης πρῶτος ἐτόλμη- 
σεν εἰπεῖν ὡς ἀνϑεκτέα ἐστί; καὶ τὴν ἀρχὴν εὖ- 
ϑὺς ξυγκατεσχεύαζεν. καὶ ὠκοδόμησαν τῇ ἐκείνου 
γνώμῃ τὸ πάχος τοῦ τείχους, ὅπερ νῦν ἔτι δῆ- 
λόν ἐστι περὶ τὸν Πειραιᾶ" 
ἐναντίαι ἀλλήλαις τοὺς λίϑους ἐπῆγον. 

αἰχὶ Τιοακ. }. ἃ, Ρ. 269. ΡῬοβένειμημο 
Οὐγεῖαβ ἀθ ρον. Ατπθη. ρΡ. 44 ἴγ65 
Ῥονίαβ δᾶθο συἱϊὺ 6556 ῬΠΔΙ ΘυΠη, 
Μαπηγομίαηι, Ζθαμη, Βαγβίδπιιβ 
ατδθο. 1 Ρ. 267 Κανϑάρου λι- 
μένα, Ζφατη, Μα ΠΥ ΟΠ τη. --- καὶ 
αὐτοὺς ... δύναμιν. Ηδθο 
ἃὰπὺ να]οπῦ οὐ ἴρ505 πδυύίϊοο85 
ἴαοίοβ τᾶρποροῦο φτοΐο- 
Θ᾽ αΓΟΒ 'π δοαπίγοηαα Ροίθη- 
τα. δαὐ δὐ (ΠῚ ατὰ 1 ο 6 Ὁ Π1} 605 
δαί 005 δοίοβ να]άθ ργο- 
τῇ Οὐ Τ᾿ τ τὶ 6556 8 ἃ Ρ οὐ Θ ἢ {ἰδ Τὴ 
60 8664 Ὁ ΘΠ ἃ 8 Τὴ, Εχ 1Π4 Ἰηέρν- 
Ῥυδίδιϊομπε μέγα προφέρειν 18 
αἸοίαπι δϑί, πὶ ὀλίγον προφέρειν 
ΒΡ Ὁ. 1. δὲ 48 ἐς, αἀποα «ἰἰποι 
4; οἵα: ΠΕ αὐ ͵8᾽ 6- 
Αἰάαο Ποῦ φῬγοθαπάπτη νἱάθίμν. 
Οὐ. Βορῆπη. δ ρυϑοβθπίϊβ ἴη- 
Πηϊῖνο ἰάθη δαἀποίαπαθμη, απο 
ΠΡ ΛΟ" 91, Ὁ; Ὁ ΤΌΤ ῪΥ 
121 ἃ]. 

8,4. τὴν ἀρχήν ρ]οτυπηατα 
τὴ Ρ οΥ  α τὴ γοϊπηΐ 6556: 564 
Κτιθο.. ἜΧρ ]οδὲ ᾿ ἢ 1{ἴπὰπὶ (8 64] - 
ΠἸοατὶ οἢἾ5)}, αἀπδηὶ δχρίϑηδίῖο- 
Πδπὶ ὈΘΠΘ ΒΘαΌΪΕΓΣ ΟΙα55. ἿΙάρθιη 
τῆς γὰρ ... ἐστί ἴῃ ἸῃίογΡ οβιεῖο- 
πθηὶ τπυίανῖι, --- εὐθύς} (ἅμα 
τῷ συμβουλεῦσαι.“ 561ιο]. ἀοει- 
1δν σαὶ 6556 5.8 {1 Πὴ Ῥοβίφιδτη 
ἈΑγοποῖ ἔδαοίι5 οϑῦ, Οιοΐ [4]- 

Β1ΠῚ 6586 δχ ἴϊ58, 4τι88 δα ἐτελέ- 
σϑη ὃ. ὃ «ἀποίαία 5ιηΐ, νἱάθαιν 
ἈΡΡᾶγουΘ, Αὐποάπ5 πᾶς νοοα ρτο- 
ὈΔΌ16 6556 ριυίαί βἰσηϊ οαυὶ 5ἰα- 
εἶτη Ροβὺ τθοθρίυτῃ Ῥουβάσιτη. Οἵ. 
δ, 8. 866 ἀτοίϊι5 Ηϊκί. Ν' ρῥ. 898 
(ἰπίερρυ. ΠΡ. 228) δὰ ρτῖυβ ἰθι- 

δύο γὰρ ἅμαξαι 
ἐντὸς δὲ 

ΡῬὰ5 οοηβεί γοΐθυυϊ, απὸ ΤΠθυηΐβτο- 
6685 δϑαϊβῇοαπαϊ οἰαββθιη δπΐ σου 
ἀνθ θη] ΓΘ πα αθηαὶ ΑἸ θη Β1θ185 ; 
ΘΟΙΒΙΠπτὴ ἀδαουῖί, πᾶπὶ ἰᾷ οοηνθ- 
ῃἰθηζι5. 6586. νοὶ ἐτόλμησεν 
εἰπεῖν. 

8. ὅ. καὶ ὠκοδόμη σαν. 1.ὰ- 
σοαἀδοιμοηΐοβ ἴῃ ἤδο ΘΧϑίγ πο 08 
ἃ ΤΠουηϊβέοοϊ ἄθητο ἀδθοθρίοβ 6556 
Δ ἢ 5 ΠΙοάοτιβ ἰπτα ΘΧρ] οαϊίαν 
ἃ Τί ν8}1. Ηἰδι. αὐ. ΠῚ ῥ. 508 
5η6ᾳ. --ὅπερ... δῆλον ἐστι. 
0 Ε πη πηθη 5 ει Ραυθαβ, οὗ, 
Ἄττῃ. ἴῃ 6. 3] τπηπγογατη ἃ ΤιΆο6- 
ἀδθυηοηἶϊ5 αἰγαζοσῦ πη] προάπμη ἃ 
Οοποπα τϑϑιϊαίογατη, Κ ΚΕΌΕΑΟ, 
δα ᾿θίσπ. “0. 550. ΠΟΥ Ἰα ΤΣ 
Τῆσο, ρ. 72 54. οἱ οοῃίγα {Π|Γ. 
(ὅν. αἢ ΘΧΡΙΪΟ. ΤΊπις, Ρ. 148 54. ) 
διΐδπι (1855. --- ἅμαξαι ἐναν- 
τίαι ἀλλήλαις, ΡΙαυβίτα 6 Χ 
αὔνεντβο δου πὶ Αἰ θυ ὁ0Ὁ- 
νὶᾷ 5. οὐσσιυγγθηίΐα. Οὗ Ατὶ- 
5.ΌΡἢ, ἂν, ν. 1126 5ᾳᾳ. ΟῬΤΟΘΟΡ. 
οί. ρ. 188 εὕρος δέ ἐστι τῆς 
ὁδοῦ ταύτῃς ὅσον ἁμάξας δεῖς 
ἀλλήλαις ἐναντίας ἰέναι. Ῥτο- 
600. ἀαζαθ, Ῥαπθδ,. Ο. 31 ὡς μι- 
κρὸν πρὸς τοῦτο καὶ τὸ Θεμιστο- 
πλέους (τεϊχος) εἶναι πλάτους 
ἕνεκα καὶ τὰς ἁμάξας ἀμφοτέ- 
ρας φέρειν, εἰ καὶ πρὸς τοῦ- 
ναντίον ἀλλήλαις ἐπὶ τοῦ τεί- 
χους ἐχώρουν. ΘυΡθὰ5 5815 
1{Ππβίταίαν νούθυτι ἐπῆγον, Ῥτο- 
Ρίον αιιοα 8Δᾶ60 ἰοίππι ΘΒ ΠΟΙ Αἰ ΠῚ} 
δύο ... ἐπῆγον ἴπ 5ϑρίοϊοΠ 6 ΠῚ 
γοοδηΐ Βοπηοίᾷον, οἰ Κυαθο, Μα|8 
ἐναντίος παροὺ ἴῃ ἱπίονρυ. πίε ϊ- 
Ιοχὶν Βοίαπι. δ᾽ μον 6. πανῖθι5 
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οὔτε χάλιξ οὔτε πηλὸς ἦν, ἀλλὰ ξυνῳχοδομημέ- 
ψοι μεγάλοι λίϑοι καὶ ἐν τομῇ ἐγγώνιοι,. σιδήρῳ 
πρὸς ἀλλήλους τὰ ἔξωϑεν καὶ μολύβδῳ δεδεμέ- 
νοι. τὸ δὲ ὕψος ἥμισυ μάλιστα ἐτελέσϑη οὐ διε- 
νοεῖτο. ἐβούλετο γὰρ τῷ μεγέϑει καὶ τῷ πάχει 
ἀφιστάναι τὰς τῶν πολεμίων ἐπιβουλάς, ἀνϑρώ- 
πῶν τὲ ἐνόμιξεν ὀλίγων καὶ τῶν ἀχρειοτάτων 
ἀρκέσειν τὴν φυλακήν, τοὺς δ᾽ ἄλλους ἐς τὰς 

ἂρ. 98. 8. ὅ. μολύβδῳ. μολίβδω Ἰἰρτῖ τι58. ββάθοίῃι, ἴῃ 
ααϊθὰβ. ορίϊπιϊ. (αἰ θι18 θ5. 115. Τϊητι5. 48 ΠῚ ΟΥΑΙ ΙΔ ΙΘΟΡ ΠῚ ΠΟῊ- 
Πα] απὶ Ργϑθοθρίϊβ {θα θμἀὰπὶ ΘΧ᾿βιΠη ν]π15, 6ΧΣ ααἰθὰ5. ναὶρὸ 
εὐ ἃρυὰ Βεκῖ. μολύβδῳ. Οἷ, Ρίεν5. δ Μορν. ρ. 257 ἱπίορρυ, Χϑῃ. 
ΑἼδ0. ΠῚ 8, 17. Τιϑπλ. δὰ Τπιοὶ, ΟἸᾶτγ. ρ. 447. Ιᾷς0}. δα 1πο]. ΑἸοχ. 
«. 26. Ὀιπὰ, ἐπ Βίθρι. ΤΊ65. 

ἀϊοίαμι ΤΥ 28. --- χάλιξ, οδ6- 
τηθπύθτη, ἢ. 6. ἰδρὶ}}}, ααϊθι5 
ἕδτοϊ μῦν 56 1Π }] ΘΠ πΡ 5ΆΧ ΌΤΙ 
᾿πίθυνα!α οὐ τηθαϊ! ραγὶθίθβ. Ὅθ6 
βἰηραϊατὶ χάλεξ οἵ, ἀἀπ. ΠῚ 4,1. -- 
πηλός, Ἰαξα πη, γ6], δὶ πηᾶνῖβ. 
Τὴ ΟΥ̓ ΓἸ ΠΤ ἰἸη8 8 [αοίμ, απ0 
Δ Ρ1}} οοππθηίαν, Οἷ ΤῊ 4. --- 
ξυνῳκοδομημένοι ὉΡες Ὑ1ῈΞ 
ὅοι. ὕτ ἴπ τηιτβ ΟΥ̓ Ο] ΟΡ 115, αὶ 
ἀϊοπηίαν, --- ἐν τομῇ ἐγγώ- 
ψιοι, φἸη 06 Πρὸ ΤῸ οἱ5. 4πἰθ 15 
Ἰποϊδὶ ϑύδηΐ, δηριϊ δαί, 8 ἢ 
ἀθη θα θη θη οἸθὴ πτῖπ- 
ΚοΙγθοἢ τ, Τὰ ἢ. 1, οοηνθηϊθί 
οαπὶ 1 76 ἀπὸ τῆς τομῆς, «τθπὶ 
Ιοοῦτη ΑΥπ, ἀρεϊδβίπηθ ΟΠ αἰ. “- 
ΘΟΕ... Ἐν τομῇ οἰΐδτη ΟἸα55. 
Οοπίντα Κυιθρ. ἐντομῇ, μὰν 60}- 
ἢνπιδί Ῥτορορ. Θοιπ σὰν Ν1,- 
ἅἁους) ἐγγωνίους τῇ Ὅν πε- 
ποιημένους. ᾿Ἐγγώνιος εἰδὶ Ρδν 
56. ῬΟΪΥΒΌΠΪΟ5 ἰὰρ᾽ 465 δι β Ἰ ἢ οαγ6 
ΡοΒβδίί, Πὶο ν Υ6 φυδάγδιοδ (τε- 
τραγώνους) ἀοδίσηανὶ οχ Τιθδκ. 
Ατμθη. ἡ. 9848 πᾶς ἀοοοὶ ΑΥη. 
Οἱ, οὐἴδπι Καριηρί. --- σιδήρῳ 
«δεδεμένοι. Σέίδηρος τοι - 

πδοα]α ἔδυ υ ἃ βἰσηϊ ποδί, ὅ6η- 
θη ἢ 6586 Πδπὸ,. ἰηάθπὶ αἴ 
οἴβθῦπ θη ΚἸ τη ΘΓ ἢ πηϊΐ ΒΤ οἱ 
οἰμρορΟΒ56 η. ΆΓΡΘΠ, ΒΟ]. 
ἴδοοῦθβ. ἱπ Αἰϊο, Μ οΥθ8Β. ἀ πτ ο}} 
οἴβουπο ΚΙ οση ππἃ ρΡὉ- 
ΒΟ ΟΙΖΘ η685 ΒΙ6Ι νοῦθαῃ - 

ἅδη ἀ8ὰ5 δϑὶ ΤΙ νγΑ}1} ̓ ΠΈΘ ΡΥ Ὲ5 
Ηἰβι τ, Πρ. 818. Οὗ. βονϑῦὺβ 
(1. 6. ἴϑυγθαβ) απ οτι 5 116 αἰ ἃ ἃ τὴ -- 
αἂ ρα θαι Ηοτ, ὕδυτη. 1 
85, 20 εὐ 101 Οὐ. - ἐτελέσϑη. 
ΤᾺ ΜΑΙ 1. ἃ. οἱ Ρ. 511 παυῖο 
ΠΟΧΊΟΗΪ ΡΙ αβ  πδιη ρον ἔθου! ποίϊο- 
Ποπὶ ἀαὐ Δ (οΠηριι5 σεΡ00 ὑπῆρκτο 
Ἰπα]οαίαμ τοβρ οὶ ορίπαίπβ, ΑἹ Ἰὰ 
Ἰά60 τον ΠΟῚ Ῥοίςϑί, 41ἃ Βιρτᾶ 
νουθα ὑπῆρχτο.. «ἥρξε 5πηΐ ἰπίον- 
Ροβὶία, οἱ ἴᾶτη ἃ ψνομέξζων 50ι]- 
Ρύον τα 110 ἃ ἃ ὑθπρτι5 ὙΘῚ υ] ἔπεισε, 
βῖνα δὰ 0]. υΧΧΥν Κ.6] (εὐϑὺς 
μετὰ τὴν Μήδων ἀναχώρησιν 
8. 8). Ῥγδοίογθα 5] τηπτὶ ἰᾶ πη δ η ἐδ 
αανδηίατη Ῥουβαγαηι δα αἰηλϊἸἃ πῚ 
ΑἸ τα αϊη θη ρου ποι οβϑϑπηί, ἔαίι- 
γα ἔπιϊ556, αἰ δῸ 1ἷ5 ἀϊσαθυθηΐαν, 
γ ΘΙ βί παῖ]. οβὲ, Οδέθγιπι οἵ, Τιθαῖς, 
ΑἰΠθη, Ὁ. 298 ἱπίο ΒΥ. -- οὗ 
διενοεῖτο, ἷ. 6. ἐκείνου, ὃ 
(τελεῖν) διεν. 

8. 0. ἀφιστάναι, ἷ. 6. ἀπο- 
τρέπειν, ἀμύνειν. -- τὰς τῶν 
πολεμίων ἐπιβουλάς, ἴὰ- 
5ἰα ἴα 5 80 Ποβύϊθαβ βύσ ποία 5 
(ὙΠ π᾿ 6 η 5105). ΟΝ ῬΛΌΘΟΡ. 
Ῥοδ; 10.117 ἀρκέσειν τὸν περί- 
βολον ταῖς τῶν πολεμίων ἐπι- 
βουλαῖς, υϑὶ νἱὰ, Ὀῖπά. --- τῶν 
ἀχρειοτάτων] .. οἷον γερόν- 
τῶν καὶ παίδων." ὅ6Π0!. τοὺς 
πρεσβυτάτους καὶ τοὺς νεωτά- 

- 

8 
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ταῖς γὰρ ναυσὶ μάλιστα προσέ- 
κειτο. ἰδών, ὡς ἐμοὶ δοκεῖ, τῆς βασιλέως στρα- 
τιᾶς τὴν κατὰ ϑάλασσαν ἔφοδον εὐπορωτέραν 
τῆς κατὰ γὴν οὖσαν᾽ τόν τὲ Πειραιᾶ ὠφελιμώ- 
τερον ἐνόμιζε τῆς ἄνω πόλεως, χαὶ πολλάκις τοῖς 
᾿Αϑηναίοις παρήνει, ἢν ἄρα ποτὲ κατὰ γῆν βια- 
σϑώσι, χαταβάντας ἐς αὐτὸν ταῖς ναυσὶ πρὸς ἅπαν- 

τας ἀνϑίστασϑαι. ᾿Αϑηναῖοι μὲν οὖν οὕτως ἔτει- 

χίσϑησαν καὶ τἄλλα κατεσχευάζοντο, εὐθὺς μετὰ 
τὴν Μήδων ἀναχώρησιν. 

β 94. Παυσανίας δὲ ὁ Κλεομβρότου ἐχ Δακε- 
δαίμονος στρατηγὸς τῶν Ἑλλήνων ἐξεπέμφϑη με- 
τὰ 
δὲ 
ξυμμάχων πλῆϑος. 

εἴχοσι νεῶν ἀπὸ ͵, Πελοποννήσου" 
καὶ ᾿4ϑηναῖοι τριάκοντα ναυσὶ καὶ τῶν ἄλλων 

καὶ ἐστράτευσαν ἐς Κύπρον, 

ξυνέπλεον 

᾿ 5 τω " Χ , νι δ 2 
και αὐτῆς τὰ πολλὰ χατεστρέψαντο. και πὉπὉὄτερον ἕς 

τους 1 18 οομηραταί ΤΗΐτν. 1. ἃ, 
ϑυπΐ δηΐπη ἀρχεῖον οπηπ68 ἴῃ Πἃ - 
1165 αὐ] τεϊα 6, ἴατγρα ἱπαιὶ- 
115. Οἷ. Π 6. 44. 78. 

Στ δδυρ τι αὐ» ΟὐἶΟ δὲν ον 9 
προσέκειτο, ἴῃ τοι ἡδαίϊ- 
τη ἱποῦτη θεαί. ,.0Γ. ὙΠ 
50.“ ΚΕΌΕΟ. -- τῆς ἄνω πό- 
λεως. Νοιηῖπε Βα ρου ϊ οὐδ ὑτ- 
15 56 ἃ πιᾶτὶ αἰβίδηϊβ πῖο οἱ 
Π 48 ἀἰπιπραπηίαν ΑἰΠοπδ ἃ Ρὶ- 
γᾷθθο, πἰὶ ΚΝ 66 Μερᾶτὰ ἃ Νίβαβδ, 

Οἵ. θυκ. Δα ΙΝ δά οἱ 1Π 84. 

8.8. 4ϑηναῖοι ... ἐτει- 
χίσϑησαν. Μαὶο Ρονί.: ΑὙΠε- 
ΠἰΘη565 νὸν ὈΓΡΘΠῚ ΤΠΠῸΥ}5 
ΟἸΠΧΘΙΆΠΙ, ᾿ΠῚΠ1Ο πὶ τ Γἶ5 οἷ ἢ - 
Οἵἷἱ βΒιη, ΤΠ ΓῸ5 δοοοροτπηΐ 
(ατίθ οὐ οροῦῖᾷ Τποιϊβίο- 
6115). -- κατεσκευάξοντο, 
Ἰηβίγποθαπί, οοπΒυϊ πὰ 6 Ὁ ἃ ηὖ, 
Ὧδε δραϊῇο! 5 παξιῖ τετῖς ΒΘουΠἀ τη 
ΒΟΠοΙΪαβύ, τηαχίτηθ οορὶανὶ ἰπιθοί 
ΒΙοοχηΐ., ργαθβουίϊμη πὶ λατα- 
σκευάξεσϑαι εἰκατασκευή εἰΐαμι 
πὰρ ἀθ παθιίαίϊοπθ οὐ ἀοτηῖθι8β 
(ν]ὰ. [10. ΠΠ| 117) ἀϊοαμίαν. ἘΒ6- 
ΒΡ οἴταιν ἰἄτηθη βἰσπα} δὰ κατα- 
σπκευάς, 56ὰ ἀρρατδίυχῃ ἀοτηθβιὶ- 

οαπὶ γοϑεϊαίατα, Οὗ, Π 16 οχίν. 
εὐ ἀϊοεπαϊ βθμ8β κατασκευάζειν 
χώραν ΥἹ 91. ἼΠ 324, 

(ἀρ. 94. 8.1. Παυσανίας 
δέ, Βράϊι ΤΠυογ 465. 84. πᾶν- 
ΤΑΙ ΟΠΪ5 Βουϊοπὶ ἃ 89, 8. ἱπίου- 
γαυρίατη. θ 6 Ραυβϑηΐαθ Ἐχρθαϊοπο 
οἵ, Ἰηἴτα ο. 128, ιοὰ ΧΙ 44 (αυἱ 
ΡῬῖοὸ ΧΧ πανῖριιβ Ρϑὶορομπαβίδ- 
οἷβ 1, παΡροί), ΡΙαί, Οἴπ. ο. 6 οἱ 
Αὐἱβί. 6.28, Νβρ. ΡῬϑυβ. 2. Ἐδοίδυη 
Θϑτ 6558 ποὴ 0]. ΥΧΧΥῚΪ 8, ἃ. 
Ομν, 410, ααθηὴ δηπατη Ῥοϑβαθγαΐ 
Ὠοᾶν., 5εα Ὁ]. ΧΧΡΥ 8,44, ἃ. Οἢ τ. 
4181 5θοὰῦί Πιοάοναπι ῥγϑθίου 
αἰϊοβ οϑηβοηί ΟἸϊηίο, Δ δοἤβτη. 
Απῦ, αν. ΤΡ. 864. Κυπορ, Βιαά, 
πϊβίον, Ὁ. 87 5ᾳ. Εὖ ἃ οάᾶν. οἱ ἃ 
ΟἸϊη.. αἀἰδβϑηθ ΜΈ], ον. 1 
Ῥ. 4908. Δαᾶ, αη5, ϑρατι. 1 2 
ΡῬ. 322 54ᾳ4ᾳ. 6 αἰἱρηϊίαίε Ραὺ- 
βϑηΐδο υἱά. 132,1. - Κλεομ- 
ρότου. Ὅς Βοος νἱά, Ἠδγοά. 

ΜΙΠΟΥΤΎΧ 10: 

8,2, τὰ πολλὰ κατεστρ. 
Νοναβ ἰάπιθι οχρϑαϊοποβ ἀθῖπαθ 
ἴῃ πᾶπο ἰηβυϊατι βυβοϊροπαδβ ἔὰ- 
1586 ν᾽ ἀθοὶ πιὰ ὁ. 104, 112, 

στρατεία 
Παυσανίου 
ἐς Κύπρον 
καὶ Βυξάν- 

τιον. 
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Βυζάντιον, Μήδων ἐχόντων, καὶ ἐξεπολιόρκησαν ἐν 
τῇδε τῇ ἡγεμονίᾳ. 

οἱ ξύμμαχοι 98. Ἤδη δὲ βιαίου ὄντος αὐτοῦ οἵ τὲ ἄλλοι 
“προς τοὺς ὦ 
᾿Αϑηναίους Βλληνες ἤχϑοντο καὶ οὐχ ἥκιστα οἵ Ἴωνες καὶ 
σεν Παρ ὅσοι ἀπὸ βασιλέως νεωστὶ ἠλευϑέρωντο" Φοι- 
ποδὼν γιγνο- τῶντές τὲ πρὸς τοὺς ᾿Αϑηναίους ἠξίουν αὐτοὺς 
τορηδα ἡγεμόνας σφῶν γενέσϑαι κατὰ τὸ ξυγγενές. καὶ 
ψίων, οἵ Παυ- Παυσανίᾳ μὴ ἐπιτρέπειν, ἦν που βιάζηται. οἱ δὲ 
ὌὴΝ ἈΠΈΤΕ ̓ ᾿ϑηναῖοι ἐδέξαντό τε τοὺς λόγους καὶ προσεῖχον 

τὴν γνώμην ὡς οὐ περιοψόμενοι τἀλλά τε κατα- 
στησόμενοι. ἡ φαίνοιτο ἄριστα αὐτοῖς. ἐν τούτῳ ξ 
δὲ οἵ «Ἱακεδαιμόνιοι μετεπέμποντο Παυσανίαν ἀνα- 
χρινοῦντες ὧν πέρι ἐπυνθάνοντο" καὶ γὰρ ἀδι- 

: κία πολλὴ κατηγορεῖτο αὐτοῦ ὑπὸ τῶν Ἑλλήνων τῶν 
ἀφικνουμένων, καὶ τυραννίδος μᾶλλον ἐφαίνετο μί- 
μησις ὴ στρατηγία. ξυνέβη τε αὐτῷ καλεῖσϑαί τὲ 
ἅμα καὶ τοὺς ξυμμάχους τῷ ἐκείνου ἔχϑει παρ᾽ '4ϑη- 
ναίους μετατάξασϑαι πλὴν τῶν ἀπὸ Πελοπον- 

ΟΡ. 94. 8. 2. ἐν τῇδε τῇ ἡγεμονίᾳ. ΑὉ [5 ποναπι οἃ- 
Ῥαὰϊ ἀεἸεία ροϑί ἤδη ρανυίίοαϊα δέ, αὐλθ ἃ Β6β. αϑοϑί, ἱποῖρι θη πη 
Ῥυΐδηΐ ϑίβθρῃ, οὐ Τ)ηϊς, αὐἰθι5 ρυϑθίθ 4]108 “σλδοκ. ῬοΌν. Κτυθρ. 
ῬδγΘμάσ ΘΘηΒπθυιηΐ, Οοπίγα ΟἸαββθηΐο αἰ βρ]ϊοθὺ Δϑυπαθίοη, «ασὰ 
ΟΥ̓Δ, δἰ δἴτιβ τη οαϊ ἐθ ΠΡ ΟΥ̓: ΥΔΙΙΟΠ65 Ἰῃξογά τη ἴῃ ΘΧΊΡΘΙἶδ ΘΠ ῈῈ- 
ΟἸΔΙΟΓ ΠῚ γ ΥἿβ. ἰθοὶ τη 40 νἱάϊμιβ ο, 98, οἱ τῇ προτέρᾳ παρουσίᾳ 
128, ὅ τὸ νἱάουῖὶ ἢ τϑϑρίοθυθ δἀποίαί ΒΟΘΙη,. 

ὕαρ. 9. 8. 8. ἡ στρατηγία Ῥαϊ. 5οοιπάππι Μουβί,. ,,οη- 

ὅὰΡ. 95. 8. 1. βιαέου ὄν- 
τος αὐτοῦ. Οἵ. ο. 180. ΡΙαι. 
Ασϊδύ. ο. 28 οἱ 4105 δὰ 94, 1 π"ο- 
ΤῊ ΠΑ ΨΊΤΉΊΙ5. -- καὶ ὅσοι. Μεϊαί 
οἵ ἀπὸ Ἑλλησπόντου ξύμμαχοι 
89,2. -- νεώστί εβ ροβί ριρηδβ 
δα ΡΙ]αίαθαβ οὐ Μγοδίθη ἔδοίαβ. 

οἱ Ηογοάοι, ΙΧ 104. --- 
Οὐ «ἅη. 

για τρια. 
κατὰ τὸ ξυγγενές. 
θ, 8 οἱ ἀθ νὸ 23, 6 Ὄχίυ. 

β'σηἸ Ποθίη8θ. βοοῖοβ 8. ΑἸπμθηΐρη- 
585 (ρτορν. σφέσι). Ηοο ΘΟΠΊΠΊ6η- 
αι Κυπθρ. ΞΘ 1Π}}}18. ἀπθιίαιο οὐἱ- 
{π} ον 118 ΘΧίν, 

8.8. ἀδικέα ... κατηγο- 
- 9 »" 5 Ὕ 

ρεῖτο αὐτοῦ. Οἴ, ἴηἴνα 8, 5. 

αὐτοῖς. Ουδονὶ ροίδβι, 

ΘΙ ἐν σφῶν καταδεδικάσϑαι 
Ἰορ!ηγιι5. Υ 49 οἱ τὴν ἤδη κατε- 
ψηφισμένην σφῶν 11 58. Οἵ. 
Βαμα, αν. 8.184 δάῃ, 38. Κυιθο. 
8. ὅ2, 4 δι. 4, -- τυραννίδος 

. ἡ στρατηγία, ἱπὶρ οΥἶ τ πὶ 
(αυδὰ ΒΌΡΥα ὁ. θ4 ΔΡΡ 61] ἂν 1) 
τὴ οὶ νἀ αίαν ἐγγδηη ῖα 15 
᾿ηιϊίατϊο (4 πᾶτὴ ᾿τὰ ΗΘ. 111}, 
ΟἿ, 54. 

8,4. παρ᾽ ᾿Αϑηναίους με- 
τατάξασϑαι, ἰ. ὁ. μεταστὴῆ- 
ναᾶν ὁ. 180. ϑαρον ᾿ἱπ ἤηϊνο ὁχ 
5010 ξυνέβη, '0 οχΧ ξυνέβη 
αὐτῷ, 5υϑρθιβο οἵ, δάης Ο' 72. 
1)6 ἅπηὺ δαᾶθηι, αἴθ δᾶ 94, 1, 
αὐποίαπαδα, ηἶδὶ ααοα ΜΈ6|16 ἢϊς 
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νήσου στρατιωτῶν. ἐλθὼν δὲ ἐς Δακεδαίμονα 
τῶν μὲν ἰδίᾳ πρός τινα ἀδικημάτων εὐθϑύνϑη, 
τὰ δὲ μέγιστα ἀπολύεται μὴ ἀδικεῖν. κατηγο- 
ρεῖτο δὲ αὐτοῦ οὐχ ἥκιστα μηδισμός., καὶ ἐδόκει 

; σαφέστατον εἶναι. καὶ ἐκεῖνον μὲν οὐκέτι ἐκπέμ- 
πουσιν ἄρχοντα, 4Δόρκιν δὲ χαὶ ἄλλους τινὰς 
μετ᾽ αὐτοῦ στρατιὰν ἔχοντας οὐ πολλήν: οἷς οὐ- 

χέτι ἐφίεσαν οἵ ξύμμαχοι τὴν ἡγεμονίαν. οἱ δὲ 
αἰσϑόμενοι ἀπῆλϑον" καὶ ἄλλους οὐκέτι ὕστερον 
ἐξέπεμψαν οἱ Δακεδαιμόνιοι, φοβούμενοι, «μὴ σφί- 
σιν οἱ ἐξιόντες χείρους γίγνωνται. ὅπερ καὶ ἐν 

τῷ Παυσανίᾳ ἐνεῖδον, ἀπαλλαξείοντες δὲ καὶ τοῦ 
ΠΙηδικοῦ πολέμου, καὶ τοὺς ᾿“ϑηναίους νομίζοντες 

Ἡντηαύαν ἰπηϊϑιίοπθ ΟΠου οἱ. Εμ. Ονᾶί. ἂρ. Βδρνῖο. ΒΙΌ], αν. ὙΙΙ 
816. αὶ ἀ6 Ραιβ. »τὐραννίέδος μίμησις ἣν ἡ στρατηγία." 
ΒΙΟΟΜΕ, ψυϊσο εἰ ΒΕκκ. ἢ στρατηγία. ϑεᾶ 5αυθίθοίαμι, ααοα ἀϊ- 
οἴταγν, πο τηΐϊππ5. ἔφ οἰ] ατιᾶτη γ65 Οοπιραγαία ΟἸ ἰ ροίδβί, ἀυδ πα δηι 
1Ππ4 ΡΌ5586. 6586 ἱππηϊίιπ) 65. αἰβυπιαί Κυμθο. 

τα Θοάνθ}}} ρᾶγίθβ ὑγϑηβιϊί, οὐ ἃ 
ΟἸἸπίοπα (Αρρϑπά. ΥἹ ρ. 248 544.) 
οδἰἴιβαπο 500 115 ἃ πηπ5 ΟΙΤΧΧΥ 4, 
ἃ. Οἢν. 471 αἰβεϊποίι 5. ἀθβὶ σμδίαγ, 
Τη ἃ. 415 δὰ 4716 γο5 τοίνυν. 80 
41115. 

8. ὅ. τῶν δΟΥοΣ ταν ἀδικη,- 
μάτων. ΘΙΠΉΜΠτο 1 68 τῶν αὐ- 
τοὶς ἰδίᾳ διαφύρων οἱ 6. 141 τῷ 
αὐτῷ ὑπὸ ἁπάντων ἰδίᾳ δο- 
ξάσματι. Οἵ, δἴαπι ΒορΙπι. 
εὐδύνϑη)] εὐθύνας δέδωκε 
παὶ χκατεδικάσϑη. ἐς ΘΌΒΟΙ, ΟἿΣ 
ΝΘρ. Ραπ5. ὁ. 3. 4αἱ Ῥοσιιηΐα ΘΠ 
τηπ]ταύααι ἀἸοϊύ. τὰ δὲ μέ- 
γιστα ἴάπρθ ΟῚ ἀδικεῖν. -- 
ἀπολύεται μὴ ἀδικεῖν. Ὧδε 
μή νἱὰ, Μίαι ἢ. αν, δ. ὅ84 δάῃ. 7. 
Κταρο, 8. 67, 12. απ. 2, Οἷ, 1ῃ- 
ἴτα 128, 8 δὲ Οἷο, Ῥτο ΜΙϊοηθ 
18, 41 ᾿ἰθδταϊαν ΜΙΊΙῸ πη 60 
ΘΟ μ5 1110 Ρτοΐθοίαβ 6558, πἰ 
ἰηβἰαϊ αν οῖατν, --- ψηδισμός. 
Οὗ ο. 1285α4ᾳ. --σαφέστατον 

εἶναι. ΝΙΒΙΙΟΙμ5. δ ΤῸΝ 
Ῥαηίνουαπηύ 0) οαυ588 Ο. 192 οχ- 
Ῥ ϊοαίδ5. 

8.6. οὐκέτι ἐκπέμπου- 
σιν. 0 ἰτηθη γράμ. Ὑιὰ, 
198, 8. -- οὐ πολλήν. Οἵ. δάη, 
106, 4. --- ἐφέεσαν͵ »παρεχώ- 
ρουν.““ 8610]. Ὥς τὸ οἵ, Ηβγοά. 
ΥΠ|8. 

ΘΝ. φοβούμενοι, μὴ. 
χείρους γίγνωνται. Οἵ, ῬΙαΐ. 
Αὐιβα. ο. 28. θιοά. ΧΙ 50 (εἰ ἂ6 
μοῦ τοί. Ν' Ρ. 861). Χεέρους 
ΒΙοοπιῖ. ἱπιουρτοίαιαν κακούς αὐ 
ΙΝ 114: ΥἹ 89. 92, ΟΥ, Μαιι. 
αν. 8. 467. Ἠϊο χεερ. γέγν. 651 
Ρίδπο ποϑβίγιμηι 51 Ο ἢ Υ ΘΥ 50 ἢ 160 ἢ- 
εγη. -- ἀπαλλαξείοντες. 
Ταῖϊα ἀδβιἀουαῦνα αἰϊαποὶ δρυᾶ 
Τῇπο. Ἰοσαηύιν, ΟΝ 1. 88. ΙΥ̓ 28. 
ὙΠΟ: "πο. ᾿ἡπαλλαξείειν δα- 
ἰθῖη, αποάᾶ 5ἷο ροβίίαμῃ τϑαϊ ΠῚ 
84. ὙΠΠ 89, τοροίοπάπμι ἃ νἱ ρᾶ5- 
βῖνα νεὶ ἰηἰγα ηϑιἶνα ἀπαλλάσσειν 
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ἱχανοὺς ἐξηγεῖσϑαι καὶ σφίσιν ἐν τῷ τότε παρόντι 

ἐπιτηδείους. 

ἘΣ ΕΣ: 90. Παραλαβόντες δὲ οἵ ᾿Αϑηναῖοι. τὴν ἡγε- 

ξυμμάχων μονίαν τούτῳ τῷ τρόπῳ ἑἕχόντων τῶν υμμά- 

τασσούσει σῶν διὰ τὸ Παυσανίου αἴσος, ἔταξαν ὁ ἅς τε ἔδει 

παρέχειν τῶν πόλεων χρήματα πρὸς τὸν βάρβα- 
Ἁ 

οἵ δὲ Ἴϑη- 

ρον καὶ ἃς ναῦς. 
ὧν ἔπαϑον δῃοῦντας τὴν βασιλέως χώραν. 

πρόσχημα γὰρ ἦν ἀμύνασϑαι 
᾿ 

κου 

᾿ἩἙλληνοταμίαι τότε πρῶτον ᾿Αϑηναίοις κατέστη ἀρχή, 

οἵ ἐδέχοντο τὸν φόρον. 

χρημάτων ἡ φορά. 
χϑεὶς τετραχόσια τάλαντα καὶ ἕξήκοντα. 

οὕτω γὰρ ὠνομάσϑη τῶν 
ἣν δ᾽ ὃ πρῶτος φόρος τα- 

ταμιεῖόν 

τὲ Ζῆλος ἣν αὐτοῖς, καὶ αἱ ξύνοδοι ἐς τὸ ἱερὸν 

ἐγίγνοντο. 

ν ΘΙ]. --- ἐντῷ τότεπαρόντι. 
ΑἸΙΟῚ ἀὰν τότε δαὶ παρόντι οτηϊί- 
ππῦν. ΘΠ 99. 55: ΤΥ 7956} 1 
92. 1᾿ 12. 22, υϊδθαίαηι ἰδηηθη 
ἃ Κτυερ.» αὶ παρόντι τἀποὶβ ἴπ- 
οἴ αδ1:, ἱπηρτπρηδίδτη οοπἢγπιαί Π1Ὸ 
5385. 1111 1: ΤΩ 11: ΕΡΧ ΠῚ 56. 
αἰ ἰδοθᾶτηιιβ ΤΘΟΘΠΓΟΥΘΒ. γἱά, 
οἰδα δάη. 128, 1. -- ἐπιτήη- 
δείους. ο. 92 προσφιλεῖς. Οἷ. 
δάη, 60, 2. 

σδρ. 96. 8.1. διὰ τὸ Παυ- 
σανίου μῖσος. ΕπῈῸ ΑΥἰΒ01415 
δοαυϊίαίοιῃ. Οἵ, ΡΙαι. Αὐὶϑί. ο. 28, 
Νερ. Αὐὶβί, ο. ῶ. - ἔταξαν. 
θὲ τὸ οἵ. ορυη. Απίϊαα. “τ. 
8, 1567, 1, 46 ἰοπῖρονα δάῃ. 9ὅ, 4 
εὐ ΒΟΘΟΚΙ. Θθοοη. οἷν, Αἰμοθη. 1 
Ρ. 521. -- πρόσχημα) »»πρό- 

ασις.““ 8680]. --- ἀμύνασϑαι 
ὧν ἔπαϑον. Οἱ. Μαι. ἄν. 
8, 3608. Κτπορ, 8. 47, 21. Οδίθυυτη 
Αἰϊατα. οδδᾶπι οὶ ΝῸΡΟ5 Αὐϊβί, 
8,1. -- δηοῦντας. Δροουβδίῖ- 
γὶιβ τοίου αν δα αὐτούς, δοοιιβα- 
πἄναπι Βα θυ ἀρὰ ἀμύνασϑ'αι 
σορὶ πάθη. 

5. 2, Ἑλληνοταμέίαν ... 
ἀρχή. Οἱ. Μαίι. αν. 8. 428, ὅ. 
Εγαβίτα ἀρχή πος εἱ ΙΝ ὅ8 ἱπι- 
Ῥαρσπαι Οο}. δὰ Ἦγρον, Ῥ. θὅ. 

Αρποβοῖξ οἰϊαπὶ Καπθρ. αν. ὃ. 600, 
2 δάηῃ. 2, εἱ γ6] ἰά 60 γϑαυῖν αν, πΘ 
κατέστη δὰ Δρροβίοπθηὶ γοϊὰ- 
τἀτὰ (οἵ, δά. δὰ ΠῚ 114, 1) τὰ- 
ταπᾶππι 50 ἴῃ κατέστησαν. δ 
ἰρβὶβ Ηβθι]οπ οὐδ} 15. νἱ, ΒΟΘΟΙΚΙ, 
Οδοοη. οἷν. Αἴῇρη. ΤΡ. 241 544. 
γ οθβιη. Απίϊαα. αὐ. 08: τς 
τὸν φόρον. Ὦε Ἰιος νἱὰ, ΒΟΘΟΚΠΙ. 
ιν Ἁ. Ῥ. ὅ20 Βα4ᾳ. -- ὁ πρῶτος 
φόρος ταχϑείς. ὃ ἐπ᾽ ᾽άρι- 
στείδου Ν' 18. Οῇ, ΡΙαι, Ατῇβι. 
ο. 34. Νξρ. Αὐὶβί. ο. 8. 8 60110- 
οαίϊοπα σϑυθονιτῃ νἱὰ. Κυιθρ:. αν. 
ὃ. 80, 10 8Δάη. 8. -- τετραχό- 
σια... καὶ ἑξήκοντα. Οἵ. 
ΡΊαῦ, οὐ ΝΡ. δ! αν ῖοα, ΧΙ 47. 
Τ)6 διιοίο ποὺ {ἰθαίο νἱὰ, 1118, --- 
ταμιεῖόν τε 4ῆλος. Ῥοβίεα 
γ6ΥῸ πᾶθ ρΡϑοιπῖαθ ΑἰΠ6 85 νᾶ η8- 
Ιαίαθ σὰηι, Μιᾶ. θιοὰ. ΧΠ 88. 
ΡῬΙΛΕ Αὐϊϑύ τ ον 251... ΤΒΌΝ ΠῚ 0. 
Βοροκῖ. 1. ἃ. ». ὅ25. -- αἵ 
ξύνοδοι. Οἵ, ς, 917 ἀπὸ κοινῶν 
ξυνόδων βουλευόντων οἱ Ὀϊοᾶ. 
ΧΙ 47. Ανιοαϊαβ βιθη Ποαὶ 6 ἃ 
ΘΟΏΟΙΙΪα, αὰ86 Βαρδεῖ 8016- 
θαηύ, οοπδύϊεαία οὐ Ἰο ο 0] ἃ. 
ΑἸ βαμὺ νοϑίιβίϊουθθ Θοηγ  ηὔ5 
ΔΙ ΡὨϊοιϊοπ απ Πο]δοονιπι Π1104, 
αὐϊ ραυῖον ξύνοδος ἐς τὴν 4ῆ- 
λον, αιποπιδἀτηοάππι ἃριὰ γουρὰ 
οοπνθηϊοηαϊ ἐς ροπίθαν, 
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Ο,ἾἼΩΣ ΑΘΗΝΑΙΟῚ ἨΥΞΗΘΗΣΑΝ, ([91. 18 

ὅθ. Ἡγούμενοι δὲ αὐτονόμων τὸ πρῶτον τῶν Θπτευδιδης 
ἔγει,. Οοτιὲ 

ξυμμάχων καὶ ἀπὸ κοινῶν ξυνόδων βδουλευ νον, ἀρο Σ 
τοσάδε ἐπῆλϑον πολέμῳ τε καὶ διαχειρίσει πρα- περὶ ΠΑΤῸΣ 

» » , ᾿ » » ταξυ τοῦ 
γμάτων μεταξὺ τοῦδε τοῦ πολέμου καὶ τοῦ Μηδικοῦ, Πελοποννη- 
ἃ ἐγένετο πρός τὲ τὸν βάρβαρον αὐτοῖς καὶ πρὸς τώ Κθ1 8: 

μαι του 

τοὺς σφετέρους ξυμμάχους νεωτερίζοντας καὶ 1Πε- ἐγπηδικοῦ 
λοποννησίων τοὺς ἀεὶ προστυγχάνοντας ἐν ἔχα- ἐπλ ες 

στῳ. ἔγραψα δὲ αὐτά, καὶ τὴν ἐκβολὴν τοῦ λό- ἵνα ἀποδείξῃ 
ἘΣ, τὴν ἀρχὴν γου ἐποιησάμην διὰ τόδε, ὅτι τοῖς πρὸ ἐμοῦ ἅπα τῶν ΉΤΟ ΣΝ 

σιν ἐκλιπὲς τοῦτο ἣν τὸ χωρίον, καὶ ἢ τὰ “πρὸ ὧν, ὅπως 
τῶν Μηδικῶν Ἑλληνικὰ ξυνετίϑεσαν ἢ αὐτὰ τὰ "“τέστη. 
Μηδικά" τούτων δὲ ὅσπερ καὶ ἥψατο ἐν τῇ ́ 4τ-- 
τικῇ ξυγγραφῇ Ἑλλάνικος. βραχέως τε χαὶ τοῖς 
χρόνοις οὐκ ἀκριβῶς ἐπεμνήσϑη. 

ὕδρ. 97. ὃ ἀπό. ΟΜ. δάπ, 
91, 7 εὐ ὙΠΙ| 79,1. Αηϊθᾶ αὐτο- 
νόμων Ρτορί ον ΑΡ ΕΘ ]] ΘΟἸΙοΟδί10- 
Π6ΠῚ ΤΈΒΟΪΥΘ ἰπ ὧστε αὐτοὺς αὖ- 
τονόμους εἶναι. τοσάδε 
Ἐπῆλϑου) »τοσαῦτα διεπρά- 
αντο, ὅσα κατιὼν ἐρεῖ. “ΕἼ Β0})0!]. 

ἐπῆλϑον Βταποῖκῖαθ ἴῃ ΒΊΘΡΗ. 
1Π65. ν. ἐπέρχομαι εἰ 4111 ποη 
᾿π 6] χοσαπί. Βθοίθ ὅ0Π0)]. 
διαχειρέσει) » διοικήσει. “ 
β6Π0|. -- τοὔῦδετοῦ ΤΟΣ δνετς 
καὶ τοῦ Μηδ. Ἐδιὶ ϑ5ρθοῖββ 
απδοάδῃι τοῦ ὑστέρου προτέρου, 
ἀθ πὰ νἱά, (]α55. - ἐν ἑκά- 
στῳ. Ἐδι ἢ ΘΌΡΕΠῚ ἐν ἑκάστῳ 
(πράγματι), ὃ ἐγένετο. 

8.2, ἐκβολήν. 8ϊῖες εἰ παρ- 
ξηβολήν ἀδοατοββίοη θη ΘἰΪδ πὶ 
ΔῸ ᾿τηϊϑίου! 5 ΤΠπον 1415 ΔΡΡΕΙ- 
Ιαυὶ, παρέκβασιν δυΐοηη τθοθητ5 
ΠΟΙΊΘη Ψ] ἀΘΓῚ δὲ ἱπηρυο δ. ἃ ΤΉ οτηα 
Μαβ. ἀεπιοηῃβίγαί Κσπερ,. --- ἐκ- 
λιπὲς ἜΕΡ τὸ χωρέον. ΨΥ Ι5 
ἐξελείφϑη ὃ τόπος οὗτος εχ- 
Ῥυβββὶῦ Πίου, Ηδ]. ρ. 886, Χω- 
ρέον, αὐ ]οοῖι5, οϑύ ΛΘ Τὴ 66 - 
ΤΠ], τη ίθυϊ 5 ἀϊοθπαϊ, ΡδΥ 8 
παγγδίϊοπὶβ. Μιὰ, ΒΙυπη. δᾶ 
Τι γοῦνα, Τιθοοῦ. Ρ. 88 εἰ ΒΊΘΡΗ, 
ΤΙ65. ἴπ ἢ. ν. --- καὶ ἢ τὰ... 
Μηδικά. 11 5ὰπὲὶ ἸΟΘΌΡΤΔΡΗΙ, 

ἅμα δὲ καὶ τῆς 

ἰίθγο ἰποῖθο δα Ἠργοαοίμπη) τ- 
5Ρ1οἱ ῥ᾽ ουΐβαιιθ ρνυϑθίον ΠΔ}]πιδη- 
ἨπΠΊ νἱἀοίμν, --- τούτων, Ἷ. 6. 
τῶν μεταξὺ τοῦδε τοῦ πολέμου 
καὶ τοῦ Μηηδικοῦ͵ γενομένων 
πραγμάτων. ὅσπερ καὶ 
ἥψατο. Αὑὶ οτί τη 15 ἾΡ56, 
πὶ αὐρὶ11, δὰ εἰ καὶ ἥψ. 
(αὶ Ὁ 7: ἀτεῖρὶν ΟΙ455.) - 
Ἑλλάνικος. δε Ποῦ νἱά. Ὀίομ. 
ΗΔ]. ρ. 821. 826. ὕτϑθὰΖ. ΑΥϑ 
βίον. αγᾶθο, Ρ. 80 54ᾳᾳ. 124, 191 
εὐ δίαγζ. δα οἷτι5 ΡΠ] 185. Ραα!. 
Ἔγκυκλ. παιδ.}.ν. --- ἡ Δττικὴ 
ξυγγραφή 4101 4τϑίς νοσαύαν. 
-- τοῖς χρόνοις, ϊ. 6. κατὰ 
τοὺς χρόνους. σῇ, Δ δ οΒ. δα 
Ταῦ. Αρτίο. ο. 10. -- οὐκ ἀκρι- 
βῶς. ϑιαάαῖι αὐἰάθηη αἰ] σ᾽ Θη 5 
48 πὶ Πα αΪΟΤΘΒ5 λογογράφοι 
ἰοΠΊρΡ ΟΥἃ ΤΘΡῸΠῚ ῬΟΓααΐτοσο, θα 
ΤΠ ηἶᾶ . .. ἀοοοπί, απιᾶπ ἔα{1165 
65:65 πθυϊηΐ, αὐ] θ5. σΠτοποστγα- 
Ῥῃὶ αταθοὶ ἴῃ βαρραίαηα 5 ἐδπηρο- 
τὶ θ5. δητὶα τ1551Π|15 5656. Δα βίγ ἢ - 
χουϊηΐ. ἦς ΒΒΑΝΌΕΘ, ἀθ ἰθηρου. 
γάθοου, ΔπΕ 4188. τίη. Ρ. 24. -- 
ἅμα δὲ καί. ΑἸΐετα οα 88 ᾿παῖτι5 
ἀαρυββί Οἢ 5 ἉΡονίαν. -- τῆς ἀρ- 
χῆς ἀπόδειξιν ἔχει οοἱ. ΟἔὉ, 
δάη. «ἃ 61,1. Ἔχει τοίογίαν δὰ 
ταῦτα 6ΕΧ 5ΌΡΘΓΙΟΓΘ τούτων εἰἴτε- 
τηοίϊοτο αὐτά τοροίθηάππι. ᾿ἤρχή 
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ἀρχῆς ἀπόδειξιν ἔχει τῆς τῶν ᾿Αϑηναίων, ἐν οἵῳ 
τρόπῳ χατέστη. 

όμον ΣαΌ, 98. Πρῶτον μὲν Ἢιόνα τὴν ἐπὶ Στρυμόνι, 1 
ρον, Κάρυ- Μήδων ἐχόντων, πολιορκίᾳ εἷλον καὶ ἦνδραπό- 

στον, Νάξον. δίσαν, Κίμωνος τοῦ Μιλτιάδου στρατηγοῦντος. 
ἔπειτα Σκῦρον τὴν ἐν τῷ Αἰγαίῳ νῆσον, ἣν ὁ ἤκουν 2 
Ζόλοπες. ἠνδραπόδισαν. καὶ ὦκισαν αὐτοί. πρὸς 3 

δὲ Καρυστίους αὐτοῖς ἄνευ τῶν ἄλλων Εὐβοέων 

πόλεμοι πρὸς 

ΟΡ. 98. 8. 1. 
Βεκκ. σαϊρο Ἠϊόνα. 
ὨΪΠ11 ἴῃ δ τ ργϑ6ϑια!. 

8, 2. ὦκπισαν. 

{11ν»- 
1.8 611 θ8. 

ϑ ΓΘ] ΑὙΠΘΠΙΘηβίαπι οΥία Θδύ Ρᾶιι- 
Ἰατῖπι ἐχ ἡγεμονίᾳ (8. 1), αὐ 
Ῥεΐὰβ ἔπογαί. Οἱ, νοι. Ηϊβυ 
Ρ. 996 54. (ἰπίογρν. ΠῚ ρ. 226 54. } 
- ἐν οἵῳ τρόπῳ. ὃ8 ἐν νἱὰ. 
ΒΙθηι. δὰ 1,08. ρ. 49 εὐ Ψοἱρ. 
τ Τιιοῖ. ὉΔ]. Μοτι, ΧΧΠΙΠ. δΝ, 
1180. ὙΠ ΟΥ̓ εὐ ἐν νόμοις 117,1. 

ὕδρ. 98. Ἧς 1. Ἠιόνα τὴν 
ἐπὶ Στρυμόνι. Ὅδ 5ϊζα ᾿χπαἴπ5 
αὐ 5., Ῥοβίθα ΑἸηΡ ΠΡ 0115 ΡΟΓίιΒ, 
νἱάθ ΙΝ 102. Αἀα 5. νϑυθὶθ ἡ 
ἐπὶ Στρυμόνι ἀἰδιϊπσυϊ 5ο0]οὲ ἃ 
Μεηάδθονιπι οοοπία οἱ ἤογίαβϑο 
ἃ ἰογα Εἴοπο., οὐἶτι5. τη ΘΠ] ΟΠ ΘΠ 
ἴδοι Ἐπιβίαιῃ. Οἵ, δάη. ΓΝ 7. -- 
Μήδων ἐχόντων. Βοβε ἅποθ 
Οὗ, Ηογοάοί, ΥἹ1Π 1017 οἱ Ῥᾷιβ. Ὑ ΠΙ| 
8, ὅ. -- πολιορκέᾳ εἷλον. 
νια. Ἠογοάοι. οἱ Ῥαιι8. 1, ἃ, ΡΙαι, 
Οἴμα. ο, 7 5364. ἃ]. 1ἃ δοοϊάϊ5β86 0], 
ΧΧΥῚ 1, ἃ. Οἢν. 476 ἀοοθρμῃὶ 
ΟΙἰπίο, ἈΝ δομβηη,, Κγπθρ., ῬΓῸ 
4πὸῸὸ 8ηη0 4609 ἃτπί 470. 4}1}} τηϊητιβ 
τϑοίθ ΘΟῃ ΘΠ] Οὐδηΐ, 

8. 2, ἔπειτα. Τὰ εδί, 5ὶ 6]1π- 
τοπὶ οἱ ατοίϊο Ηϊβύ, Κ' ν, 414 (αυ] 
ἰάθηι ΕἸοηΐθ. ΘΧρΡαρ δύο ΠἾ8 8}- 
ΠῸΠ Ὁ. 415 ἀοοοθὶ ρᾶγαπὶ ΘΟΥΓᾺ ΠῚ 
6556) 65 οβδί, ἃ. 470. ΟἷἉ, Ὀιοᾶ. 
ΧΙ θ0. -- ἐν τῷ Αἰγαέῳ. 8ι- 
ΤῊ] Ἰοὺ 4110} ἃ ΠΟΙλΪΠ8ἃ ΠΊΔΡἾΙΠῚ 
γοοδθυϊη πέλαγος (ΤΥ 109) πο 

Δαρ. οἱ Μοβαι. 
40 τθο. τηᾶη. ἴδοϊ! ὥκισαν. [πιρᾷ, ὥκησαν. 

Θγ τ}. οΥἶτ, ΠΠ΄ ρ. 9. υϊσαίαμη. ὑπθίαν ΟἸα55. 

Ἠιόνα 5ϊἴμπ6 ρυμποιῖὶβ ἀἰδουθϑὶβ ἀβαπθαθπδαιδ 
Οἢ, Επβίδῃι. αὦ 5. ΤΥ 7. Ἴπ ΠΌΤΙΒ ΠΕΡῚ 

5ῖο οιΐδπὶ 855., ἴπ 
Ὥικησαν οοτημηοηάαί 

Οὗ, ἰδιθη 588, 

ᾧκησαν. 

αἀάϊίαν, [8 τὸ Αἰγαῖον Πετοά. 
ὙΠ δῦ οἱ ἂρυὰ ἃ]. (οἴ. ΕοΥοὶρ.. 
αθορυ. δηΐ. Π 19), Ιιαὐπα 
ΑΘσδδατῃ Υ8}}. Ραίοτγο. 14. Υἱνρ. 
Αθῃ, ΧΠἧ 866, Τοπὶπτῖὴ 'ρ. ΠῚ 
211. Ιάθιη ἂδ νυ. πόντος οἱ καλ- 
πος δαποίδηαυχῃ. Οἵ, 1Π107 δάη. 
Ει ὑπερηχοῦντες τὸν Αἰγαῖον 
Αὐἱβεα, Τρ. 1285. αϑπαβ αἱ ἀρυὰ 
Το. ἀυθίαμη δῦ 'π νϑυ 5 ἐν 
Αἰγαίῳ Ἐύυν. Ηδ]. ν. 760 (712) οἱ 
4101. Μαβοα! πα ἀρὰ Αὐἱβεϊα, 
αὖ 110 Ἰο00 δἰ᾽ᾳποίῖ65 6ϑί ἴῃ ἰδιι- 
ἀδίϊοπο τηιῖβ Αθρδοὶ 1 Ρ. 248 566. 
οὐ ΡΙαι. Οἷπι. ο. 8. --- ““96λοπες. 
γιά. ΡΙαι. 1. ἀ. οὖ Ἰπίθυρνυ. Ησρηι. 
Π.ΤΧ 664. ΑἸϊὰ5. 56465 θοορηι 
ΘΟρ Οβοθιηιβ ΠΠ 102, Κ ὅ1. Ὁο- 
Ἰορίθυϑ ῬεΙαϑθ.05. δαϊιηρι Ὀιοά. 
ΧΙ θ0. -- ὄκεσαν. »»Ὀ1οά, Ι, ἃ. 
(Κίμων) κατεκληρούχησε τὴν 
χώραν. Νορ. Οἴπι. ὃ Βογγ αι. 
νδοιοίροϊ!, 5ΘΒ50Υ65 κ΄ ΨΕΙ 
ΓΘ5 ὌὕΓΡΘ ᾿ἰηβυϊδαθο οἱθοὶΐ, 

ἀῷγ05 οἰνῖθι5 ἀἰν 11," ῸΚ 
᾿Δνδραποδίξειν νῆσον ΘηΪΠὴ δὲ 
ἴη001845. οἰ 5 51} ΘΟ πᾶ ψϑπάθνε, 

8.8. πρὸς δὲ Καρυστίους. 
Ἀπ 6} ἤθὸ οι) Π6Ὸ 6 - 

Ρὰ5 πονίπια5. Οἱ, Ηθγοά. ΙΧ 106, 
ἄνευ τῶν ἄλλων Εὐὖὐ- 

βοέων. Οδυγϑοϊ ρίαν ἃ Οοίο 5 
ΕΟ ἢ 51} 115 ποὴ 5πηὺ δά ϊαι!. 
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πόλεμος ἐγένετο, καὶ χρόνῳ ξυνέβησαν καϑ' ὁμο- 
Ναξίοις δὲ ἀποστᾶσι μετὰ ταῦτα ἐπο- 

λέμησαν, χαὶ πολιορκίᾳ παρεστήσαντο. πρώτη τε 
αὕτη πόλις ξυμμαχὶς παρὰ τὸ καϑεστηκὸς ἐδου- 
λώϑη, ἔπειτα δὲ καὶ τῶν ἄλλων ὡς ἑχάστῃ ξυνέβη. 

99. Αἰτίαι δὲ ἄλλαι τε ἦσαν τῶν ἀποστάσεων 
καὶ μέγισται αἱ τῶν φόρων καὶ νεῶν ἔχδειαι καὶ 
λειποστράτιον εἴ τῷ ἐγένετο. οἵ γὰρ ᾿4ϑηναῖοι 
ἀκριβῶς ἔπρασσον, καὶ λυπηροὶ ἤσαν οὐκ εἰω- 
ϑόσιν οὐδὲ βουλομένοις ταλαιπωρεῖν" προσάγοντες 

8 τὰ [ῳ ἀ νάγκα ς᾽. 

πρ- 99. 8 
γόντες, αιιοᾶ δχοιβαὶ Κυιθρ, 
Βεογθηΐ, 

8. 4. ἐπολέμησαν. [1ὰ 
ζαούι πὶ 6556 60 ἰδ ροτο, 4πὸ Τη6- 
τη ϊ βίο} 65 ἴῃ Αβῖϑπὶ ἔπρογοι, αἀἰ50]- 
Τη5 6Χ ο. 187, οἵ δηΐθ Ῥυρη δ 
δα ΕπΡυτηθἀοηίθηι Ρτιρηδίδπι) ΘΧ 
6.100. Αἱ φαυτη Ππϊὰ5 Δά60 ργοο- 
ἘΠῚ ΤΟΙ Ρ 18. ΘΟΠΙΓΟΥΘΓΒΌΓΙΩ 510 (ν]α, 
101 «ἀη.}, Ναχὶ οὐϑβιἀἸ ομἷβ ἈΠ Π ΌΤη 
ΟἸτηΐο, ΝΥ δο 5ηι. ΚΙοϊπουί. 4]. ρο- 
παππί Ὁ]. ΠΧ ΧΥΙΠΠ 8, ἃ. Οἢν. 466, 
ατιατην 5. ΚυιθροΡ νο]]ὺ 6556. 0]. 
ΧΧΥῚ 4, ἃ. Οἰν. 418, Βοβραίί. 
ἴῃ ϑγμθο]. οἤγοη. ἃ. 410, Κυαθ- 
ΒΘΘΓῸ δαβεραϊαίαν ΕἾΠΟΚ, 46 ΤΠ6- 
γϊβί. Ὁ. 98. -- παρεστήσαντο. 
Ὁἢ δάη, 329, ὅ. .π-- πρώτη .. ἰξυμ- 
μαχές. αὕτη ΘΕ ΘΟ απ, αποά 
αἸοιίαν, ΓΘΙΙα πᾶ ργϑδαϊατιπη 6556 
ἀΘμΠΟΠΒί ΠΡ ἹΠίθυργει65. --- τὸ 
καϑεστηκός] »»τὸ νόμιμον." 
560]. --- ἐδουλώϑη. Ὀίβοου- 
ποηάαπι ἃ νερὸ ἀνδραποδέξε- 
σϑαι 8. 8. ΟἿ ΝΡ 9 οἱ Βοβροκῃ. 
Οδοοη. οἷν. Αἰπθη. 1 Ρ. ὅ40. -- 
τῶν ἄλλων ἫΝ -«.ξυνέβη, Ἰ. 6. 
ὡς τῶν ἄλλων ἑκάστῃ ξυνέβη 
(δουλωϑθϑῆναι, οὕτως ἐδουλώ- 
3). Οἱ. 46 νερθὶβ ὡς ἕκαστοι 
ἘΠ ΙΝ 26, 2 δάη. 

ὅδρ. 99. 8.ὄ 1. ἔκδειαι. Ζοῃ. 
οἰδαϊά. που ἡ πεχεξσεημένη 
λοιπάς. Αΐ τῶν φόρων. . ἔχκ- 
δειαι ῬοΙγΐο 5ιηΐ τὰ προσοφει- 
λόμενα τῶν ὁμολογηϑέντων 

προσάγοντες. 
5εὰ δρίϊα5. ἶο ἀϊοίτι" ἃ πιπὶ οο- 

αιᾶπὶ 4 1} ΟΟΘ ΟῚ 556 η . 

σαν δέ πὼς καὶ ἄλλως οἵ ᾿4ϑη- 

ἴῃ ορίπηῖβ ᾿ἰθυῖὶθ προσαγα- 

χρημάτων 1,65. Εχο. 8ὅ, Τνῖο 
γι αα πὶ ρΘουπἶδ8 6Χ 60, 
ᾳαπιοὰ ρΡερὶσεογτᾶηί, ΧΧΧΥΠΙΙ 
87. Τα}}5 ὁοΟηΒ. 1 τ] ᾳ α δέϊο - 
Π85 νοοθδηί. -- λειποστρά- 
τιον, ῬγΧ0ὺ 4αὺυο Ἴ 116 λειπο- 
στρατία, [ιϊς δϑύ τη ἢ] 1186 4 6- 
ἰτϑθοίδίϊο 5. τϑοῦβαίΐο, οἱ 
ΠΟΙ Πλ.Π] ππὶ ΑἸ γέ, ΡΥ θίθυ πᾶ ΠῚ 
404 ἰσμανίαθ ποίϊο δοοραϊς, ἡ 
ἀπόκχνησις τῶν στρατειῶν 8, 8. 
Ῥδα]ο Αἰἰὰπὶ νἱπὶ Παρ δὲ ἰπ ἰὰγο Αὐ- 
τ(ἰοο. Οἷ, νδοῆβαι. Απίᾳα. αν. Π 
Ρ. 188 εὐ 218. 6 ρυΐπηδ 5011408, 
ἴῃ 4πἃ λὲπ ΒΟΥΪΌΙ ψα]ὲ ΟοὉ. : 
5ον, αἴβου. ΥἹ 706. -- ,ἔπρασ- 
σον. ὕτ τηραϊππ οἱ ἐσέπρασσον, 
οχίβορθαπί, ΟἸαββθη. ααϊάδηὶ 
ἸὨΓΘΡΡΡΘΙΆΓΟΡ ΒΘ Θ᾽ 6 ἀϑβθαπῃί, 
568 14 ἀκριβῶς νοοὶ τηϊη 5. νί6. 
[ῸΥ ΘΟΠΡΥΙΘΗ5. --- προσοΐγον- 
τες. Τνιδηβίδίαμη νι θίαν ἃ τηᾶ - 
ΘΠ] ηῖ5, 4πᾶ6 ἀγ 05 Δα] ον θη αΡ. 
Πδῦηὶ νοῦ] δἀπηονθπαὶ 5ἰμηῖ-: 
[6 πΔ τιϑιηὶ {ΠΠπ|δίγθ5 Ηογαϊδη 18 
[6 6 ΤΟΥ Π 6 ἢ ἔπ τὴ ποθ ηΐο δ8- 
ΠΟΥ ΘΡΘ Οδρη, ΠΠ 91, 138 4}115- 
46 Θχθηρ! 5. Βέαν προσά- 
γευν 51γη 16. αἰχὶς ΡΙαί. ΟἸπη. 11, 
ΟἹ. προστίϑεσϑαι ΙΝ 98. ---τὰς 
ἀνάγκας, τογπιοπία, 6011 - 
ΡΘΙΘπ αὶ ποάο5, αἰ ΒΟ] 6 ηΐ 
Δ ἀΒΊθ ον, 

ὍΣ ΡῶΣ ν 16 «οὐκέτι 

᾿4ϑηναῖοι 
᾿αλεπώτερον 
ἄρχουσιν οὐκ. 
ἄνευ αἰτίας 
τῶν ξυμμά- 

χων. 

᾿"Ά 
« 
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ναῖοι οὐκέτι ὁμοίως ἐν ἡδονῇ ἄρχοντες, καὶ οὔτε 
ξυνεστράτευον ἀπὸ τοῦ ἴσου, ὁάδιόν τὲ προσ- 
ἄγεσϑαι ἣν αὐτοῖς τοὺς ἀφισταμένους. ὧν αὐτοὶ 8 
αἴτιοι ἐγένοντο οἵ ξύμμαχοι" διὰ γὰρ τὴν ἀπό- 
ανησιν ταύτην τῶν στρατειῶν οἱ πλείους αὐτῶν, 
ἵνα μὴ ἄπ᾽ οἴκου ὦσιν, χρήματα ἐτάξαντο ἀντὶ 
τῶν νεῶν τὸ ἱκνούμενον ἀνάλωμα φέρειν" καὶ 
τοῖς μὲν ᾿᾿ϑηναίοις ηὔξετο τὸ ναυτικὸν ἀπὸ τῆς 

ϑαπάνης ἣν ἐκεῖνοι ξυμφέροιεν, αὐτοὶ θέ, ὁπότε 
ἀποσταῖεν, ἀπαράσκευοι καὶ ἄπειροι ἐς τὸν πόλε- 
μον δε ϑεεν | 

2 5 
μάχη ἡ ἐπ 3 , ᾿ ᾿ “ ΝΥΝ ΠΟ Ρ Ὁ ΩΣ Ἐὐρυμέ- 100. γένετο δὲ μετὰ ταῦτα χαὶ ἡ ἐπ Ευ-τ 

δοντι. Θάσιοι ρυμέδοντι, ποταμῷ ἐν Παμφυλίᾳ πεζομαχία καὶ 
το Φει ναυμαχία ᾿Αϑηναίων καὶ τῶν ξυμμάχων πρὸς 
την πέμπεται Μήδους, καὶ ἐνίκων τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἀμφότερα 
εἶα Ἰρλου ̓Αθηναῖοι, Κίμωνος τοῦ Μιλτιάδου στρατηγοῦντος, 

ο οὔς. 

8. 8. ἄπ᾽ οἴκου. ψυϊρὸ εὐ Βεκκ. ἀπ᾽ οἴκου. ΟἿ 584. ο. 7. 
Ῥα]. οἱ οοὰ. Βα5. ἄποικοι, απο Ρἰαουϊ ΘΟ ηθίάθνο ἴῃ ἰοχ, ατ., πο- 
Ῥὶβ ΠΟῊ ἰ{6 11. 

ὁμοίως ἐν ἡδονὴ ἄρχον- 8. 8. χρήματα ἐἑταξαν- 
τες, »}: 6. οὐκέτι ὁμοίως ἤσαν το... φέρξειν, Ῥοοππἶΐδᾶ5,.. 

γαίᾷ ἡ δεῖς ἐν τῇ αὐτῶν ἀρχῇ, 56 
ἢ αὐτῶν ἀρχὴ οὐκέτι τὴν αὖ- 
τὴν παρεῖχεν ἡδονήν, ὡς πά- 
ρος.“ ἸΑΘΌΒΞ. Τπιϊιδίατ Τ05ΘΡ]!Ι. 
Απὶ, 1πα. ΧΙ 4, 4 ταῦτα δὲ ποι- 
οὔντες, οὐκ ἦσαν ἐν ἡδονῇ τοῖς 
προσχώροις ἔϑνεσι, ἀυϊθι5 οοπ- 
Πυτηδίαν ΘΧΡΙΙοαύο ἰππρΘη πὶ 
ἦσαν ἐν ἤδονῆς Κτιορ. οὐ 1] 
προίπην ἤσαν. . ἄρχοντες --- τ η9- 
χον, 8εὰ βοὶὰ ἐν ἡδονῇ 50ηᾶγ6 
ῬΟΒΒ6 ΔΡΡυοθ πύου 506 115 
(,, σατο το ἀοπη ἰώ ἀδὺ 
Βυηάοβ ρθη 5561.) νἱχ οἵοὸ- 
αἴπηιιβ. ΠῚὰ Ἔχ ρΙδηδίϊο οοπβυυηδίαν 
οὐδ πὴ 60, 4ποὰ ἀθ γοθιι5 ἀἰοῖθαν 
ἔστι τί τινι ἐν ἡδονῇ. --- οὐκέτι 
ὁμοίως] ,, ὡς ἔν ἀρχῇ μετὼ τὸν 
ΤΙαυσανέαν." ϑ0}0].---οὀὙἀἰπὸ τοῦ 
ἴσου. Οἱ. δάη. 77, 4. 11 89. 
προσάγεσϑαι] ᾿»δουλοῦν. 
56}10]. ΟἷὉ, άπ. 1180,2.---αὐτοῖς 
ἰὰη 6 Οἴιπὶ ΨΥ, δάδιον ην. 

56. ῬΓῸ 11 Ὁ Θ ἢ 5 Ὁ Τὴ 
ΡῬογύίΐίοπθ Βο]αίαΓοΒ 5Ρ0ο- 
Ροπάονυπηΐ. Αοοαδαιϊνὶ τὸ ἵκν. 
ἀνα λ. φτορυῖο ῬῸ ἀρροβίψ οι πὶ 
απαπᾶδμπι (οἴ. Μαι]. αν, 8, 428, 
5) δὰ χρήματα Δα 1} βαηί, πἰδὶ 
πος δ ἰηΐϊη. φέρειν ΒΘΡΆΓΔΥΘ Πηἃ- 
νἶδ, αὶ ΘΟΠΒΘΟΙ0 γΘΥ ΒΟΥ’ ἰδ 60 
50: «χρήμ. ἐτάξ. (ὥστε) φέρειν 
τὸ ἵκν. ἀνάλ. ,ϑεᾷ νἱά. «άπ. 101, 
8. θεν. ἱχνούμενος νἱά. Βιιίπι, 
ατ. τπᾶχ. Τηα, γοῦν}. οὐ Κυπθο, ἴθ]. 

Οαρ. 100. 8.1. μετὰ ταῦτα. 
ΡΙονῖααο Ο]. ΠΧ ΧΎΤ 4,8. Οἰιν. 409 
δοοϊάϊθθθ ογθάϊτιηί, αὐ ΔΝ Δο θη, 
οὐ Κυυθρ. θοῦ Ὠϊοᾶ. 0]. 
ΠΧΧΥῚ 8, ἃ. Οἢγν. 470 ναοὶ οδϑυὶθ 
νοῦ 409, ΟἸϊηίο οἱ ΚΙοίπονι. ὉΙ, 
ΤΧΧΥΠῚ 8, ἃ. Οἢν, 466. -- ἡ ἐπ᾽ 
Εὐρυμέδοντι... πεΐξομ. 
καὶ ναυμ. ΟΙν, ΡΊΙαι, Οἴπι, ο. 12 
54ᾳ. Πιιοᾶ, ΧΙ 600 84. ἃ]. ἴῃ δά. 
ταὶ. ἃ. -- ἀμφότερα. Οἵ, «ἅη, 
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καὶ εἷλον τριήρεις Φοινίκων καὶ διέφϑειραν τὰς 
4 πάσας ἐς διακοσίας. χρόνῳ δὲ ὕστερον ξυνέβη 
Θασίους αὐτῶν ἀποστῆναι διενεχϑέντας περὶ τῶν 
ἐν τῇ ἀντιπέρας Θράκῃ ἐμπορίων καὶ τοῦ με- 
τάλλου, ἃ ἐνέμοντο. καὶ ναυσὶ μὲν ἐπὶ Θάσον 
πλεύσαντες οἵ ᾿4ϑηναῖοι ναυμαχίᾳ ἐκράτησαν, καὶ 

8 ἐς τὴν γὴν ἀπέβησαν" ἐπὶ δὲ Στρυμόνα πέμψαντες 
μυρίους οἰκήτορας αὐτῶν χαὶ τῶν ξυμμάχων ὑπὸ 
τοὺς αὐτοὺς χρόνους ὡς. οἰκιοῦντες τὰς τότε καλου- 
μένας Ἐννέα ὁδούς, νῦν δὲ ᾿ἡμφίπολιν, τῶν μὲν 
᾿Εννέα ὁδῶν αὐτοὶ ἐχράτησαν, ἃς εἶχον ᾿Ηδωνοί, 
προελϑόντες δὲ τῆς Θράκης ἐς μεσόγειαν. διεφρϑάρη- 
σαν ἐν Ζραβήσκῳ τῇ ᾿Ηδωνικῇ ὑπὸ τῶν Θρᾳκῶν 

ὕαρ. 100. 8. 1. 
Ἦ. Προ. Ιᾶυγ. δἀάϊαϊε ΒΕΚΙΚ,, νἱχ συϑοίβ. 

ἐς διακοσίας. Τάς ρΡοδιὶ ἐς οχ Ψ6η. 1. Καΐ, 
για. ἐπα Εν δα Ῥίοη. Ρ. 

508. οἱ ΒΙαπι. ἀδ ῬορΡΡ. Ρτϑβοθρί. ατἰθιβά. Ὁ. 16 54 
δι, αὑτῶν. 

135, ὅ. -- Φοινίκων. Ογρτῖοβ οἱ 
ὉΠΠο65. δα ας ἨΙοά. οὐ Αὐ᾽ϑία. Π 
Ῥ. 156. --τὰς πάσας. διά. αἀῃ. 

ρ0,1. --- ἐς διακοσίας. Ἐκ Πἰ5 
οοηΐαμη οαρίδ5 6558. ἀοοθηΐ ϑἰπηο- 
ὨΪ465 οἱ ΤΥ ΘΌΓΡΙ5., ἈΠΊΡΠ1τι5 α 8 ΠῚ 
οοπίιπι ΠΙοἄοτιιβ. θ)6 ΡΙαΌ. οὐ Ναρ. 
νά, οα. τηδῖ, Οπδπηία ἔμπουϊ: τοία 
ο᾽αβϑὶβ Ῥουβδγισῃ, ΤὨπογ Ἰ ἀθ5 ΠΟὴ 
βιρηϊῆοαῦ; ΠΟΙ Τηλ]0 ΡΠ πγ 65 ἀπ- 
ΟΘη015 ἔαϊ558 σοηίγα 6, απδ8 ἀρὰ 
ΡΙαί. οἱ Ὀὶοά. Ἰοσπιηίαν, οδηϑοί 
ατοί. Ηϊβι. Ν ρ. 419. (ἰπίουρυ. ΠῚ 
Ῥ- 2340) εὖ ΝΠ". ὅτι. 

δὲ 2, χρόνῳ δὲ ὕστερον. 
ΡΙΘΡΙαουθοθηίογοβὶη Ὁ. ΤΙΧΧΎΠΙῚΙ 
4, ἃ. Οἢν. 465 ἑαπιαιατη ἅπη0 ἀ6- 
ἔθου! οπὶβ ΤΠαβϑὶ σο β θη πη, ὉΠῚ15 
Καθθσον συπᾷ. Πἰβίον, "Ὁ. 145 πη π1Πὶ 
401, Ἠοβραί(. ἴῃ Κ΄ πι00}. ΟἸΓΟΠΟ]. 
8. 4606 6556 νυ]ΐ. Οἷ, 101, 8. 6 
Β6}10 ἴρ50 οἵ, τπηαχῖμηθ ΡΙαι. Οἴτα. 
ο. 14, -- περὶ τῶν. .ἐμπο- 
ρέων. Οὗ, ῬόρΟΚΗ, Οδθοη. οἷν, 
Αὔποη. ΤΡ. 428, -- καὶ τοῦ με- 
τάλλου. Νοία 5ιηΐ τὰ χρύσεια 
μέταλλα Τπαβίογαμι. Ψιά. Ηονοὰ. 
ΥἹ 40. 47 οἱ Βοβοκῃ. 1. 4. Ῥοβίβθα 
ΤΠυοΥ αἰ 465 δοτυπι ἐργασίας κτῆ- 

555. Ἀπρ. Ρᾳ]. Β6ρ. ἃ]. αὐτῶν. σ΄, δάη. ο. 17. 

σιν ΠΆΡΟθα ΤΙΝ 1058. ᾽προϊανβ 
μέταλλον τοᾶϊν ὁ. 101 οχίγ. οἱ 
ἀρυὰ Τα υῖΠ05 ἀπο 5 πἰβ οδὺ 
οἴ ἢ ἀμ ει, -- ἐνέμοντο. 
Οἵ. ααη. 2 ; 
9. τ δὲ Στρυμόνα 

οοῦ. ΟΥΟΤΝ 102. ΡΙαι. Οἴπι. ο. 8. 
ΝΘ. Οἴῃ). ὁ. 2 (αὶ τοῖα απ (ἱ- 
τη ηἷ5 Θχρθαϊῖοπο, 46 πᾶ νἱὰ. ο, 
98, πηδ]6 ὁοπίαπρ ). θιοάᾶ, ΧΙ το. 
-- νῦν δέ. Ἐκχ Ἡδρ πΟμΪ5. ὁ0- 
Ιοπία. ιά. ΤΥ 102. -- αὐτοί 
ΠΟἢ δα 605, αἱ ΘΟ ΟΠ Δ ΠῚ ΠῚ. ΒΘ. ΠΥ, 
56 δα {05 μυρίους οἰκήτορας 
γϑίουει δέ οχ δα αἴίο οο ῬγΟ ποτ 6 
οἱ οχ 1ἰ8, 48 Βδαϑαπίαγ, ᾿ἰἰααοδί, 
Νϑο οὐδβίαγθ πομῃγϊηδίϊν τη πέμ- 
ψαντες ἀἴδ665 ἐκ Μδίῃ. αν. 8.521, 
14ἀη.1. Οἷ,, ΚΙοΌοοΙς, »͵Ἐαὸ ποιηϊηδί, 
8050}. ἀρ ΤΊ πιο,“ Ρ.9, ααἱ Καπο- 
δούαμη ἱπιραρμδί, --- Ἢ δωνοί. 
ἌΠΡῚ ἀρὰ Τπυο. Ἤδωνες νεὶ 
᾿Ηδῶνες. Νιά. 1199. ΓΥ 102. 101 
βΒᾳ4ᾳ. Υ 6. Ἦδωνοί ἰάτιθη ἂρυὰ 
Ἡδνοᾶοι. πίη Ποίπηι 510 ΒΟΥ 6 ἢ 
ΠοΥαπι ποΟπλϊπππι, 4ποα 6χ ΤΖοίζο 
δὰ Τγοορἢν, ν. 419 αἴΐεσὶ Κσαθρ:,, 
ποιηϊηϊ ἀπ! λπι οί, ---- προελ.- 
ϑόντες δὲ... Δραβήσκω. 
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ξυμπάντων, οἷς πολέμιον ἣν τὸ χωρίον αἱ ᾿Εννέα. 
ὁδοὶ κτιζόμενον. 

Ἰπειδνὰο ̓ ν 101. Θάσιοι δὲ νικηϑέντες μάχαις χαὶ πο- 1 
ἀπόστασις λιορκούμενοι “ακεδαιμονίους ἐπεκαλοῦντο, καὶ ἐπα- 
ξρος ὙΡΈΣῚ αὖναι ἐκέλευον ἐσβαλόντας ἐς τὴν ᾿Ἵττικήν. οἵ δὲ 2 
λιορκεῖται. ὑπέσχοντο μὲν χρύφα τῶν ᾿᾿ϑηναίων καὶ ἔμελλον, 

διεκωλύϑησαν δὲ ὑπὸ τοῦ γενομένου σεισμοῦ, ἐν 
καὶ οἱ Εἴλωτες αὐτοῖς καὶ τῶν περιοίχων Θουριᾶταί. 

᾿ ᾽ “« Ἄς ΤᾺ ΄ .2 , τ᾿ ᾿ 
τὲ καὶ Αὐδαιῆς ἐς Ιϑώμην ἀπέστησαν. πλεῖστοι δὲ 

8. 8. ξυμπάντων. 
Ἅ4}1ἃ ἜΧρυδβδῖς. Οἱ. Ῥὶοά; 

Ψψιάθαιν ξύμπαντες Ιεβεπάτπι 6886, Αμρα 
ΧΙ συνέβη πάντας τοὺς εἰσβα- 

λόντας εἰς τὴν χώραν τῶν Θρᾳκῶν ὑπὸ τῶν Ἠδωνῶν καλου- 
μένων διαφϑαρῆναι. 
να, δα. πηδὶ. 
ΟῚ ἃ ΤΠ γδοῖθιι5 οοηϊππηοίῖβ, 56 40 ΕαοηΪΐβ, 
ττποϊάαίοβ 6556. ΘΟΌΠῸ5. παᾶγγθηΐ Ηογοάοί. 

ἰδ Ἐχρ ϊοαίϊο Δ0 115 Τηνδοῖθ5. ΟἹ ΠΙθιι8, ΤΠ 5. γρίβ! Ππὰν 
4α1θ0118. 

ὅᾶρ. 101. 8. 3. ἡὐϑαιῆς. 

6. σαιϊοι δ, ααἰθα5 ναἱραίδπι ἀ δ θη θυ ιιηΐ, 
ΗδΙἸ πα ππὶ σοηϊθοίανα ξυστάντων τεϊϊοϊοηα Θϑί, πη 

ὍΠῸ ΤΗγδοῖδθ ΡΟΡαΪ]ο, 
ΠΕ Ῥαᾳιβ. Οαῖθιι5 ἰθ5ι1- 

ψυϊρο οὐ Βεκκ. πὐθεεῖς. Οποά 
πΟΙΉΘ ἢ ρα ΠᾺ]]Π 4] } πὶ ΒΟΥ ΡΊΟΓΘΙη. ἰΘΡῚ ἰαίοίαν Τι6ακ. Ρεῖορ, 1 

ΟΥΤΝ 102. Ἠετοά. ΙΧ 18. Ῥαυβ. 
129, 4, θιοᾶ, ΧΙ 70 εὐ ΧΙ 68. 
Ῥγαθδβοῖβ Ραίαύαν οἱ ΡΡΪ Γο5ροη- 
ἄφεγθ, 486 πτιηο Ὠυδηιᾶ ΔΡΡδ]δίπν. 
Οὗ Τιρακ. αταθο, δορί. ΠΠ Ρ..188 οἱ 
Οοαβίη, Μαορα, 1 Ρ. 104, (ΑἸΙτοΥν 
ἰάτήθη Ταῖ, ἀθ γία Ερπαί, ῥ. 80.) 
Ταῦτ ΡΥῸ ὌΓΑΡΘ560 πομηϊπαί Ηδ- 
τοῦ. ]. ἀ, Οἷ Ιβοου. ἀθ Ρϑο. 8.66. 
υδγα ᾿πίθι" πΓΓΑΥΠ 16. ὈΥ̓ΌΘΠῚ ῥιι- 
ϑηδίατη 6556 σοηϊϊοϊς Καίζοη, 46 
Ατἤδη. ᾿πηρον, θη ἴῃ ἀηηππηὶ 464 
τρίουι θιοα,, ἴῃ ἀηηατη 465 ΟἸϊηίο 
ἈΑφρεμᾶ, ΙΧ ἀθ Αππρῃὶρ., ἴῃ 0]. 
Τ,ΧΧΥΤΙ 2 οχίγ. Κυαθρου, ]. ἃ. Ῥ. 
140, ἴῃ ἀηππτὰ 466 Βοβραίί. Οἐ, 
δάη, δὰ ΤῊ 102. 

ΟΔρ.101. 8.1. μάχαις. ὕπιπι 
501 πὶ ῬτΓΟΘΙ απ] πᾶναϊὶα ᾿ἰἰαπῖάο 
σοΙητηθηοσανὶ Τῆπο. 100, 2 οἱ 
ΡΙ ει. ΟἾπι. ο. 14, δία μάχῃ Πὶς 
Ἰεστίαν ἴῃ δἰ αιιοῦ [0015 ἀείογιονυῖ- 
θ1π5, ΝΟΠΠΆΠ]ἃ ἰαπηθη ον ίοσὰ ρσοῦ- 
᾿ϊὰ ᾿ΠΒῈ ΡΘΥ ΘΟΠΊΠΙ558ἃ 6586 ΨΘυ5ὶ- 
γῆ] 6 οϑί, 

ὃ..2. ἔμελλον. Αυᾶὶ ἐπα- 
μῦναι ἐσβαλόντες. -- ὑπό τοῦ 
γενομένου σεισμοῦ. Ὅδ Ποο 

ἴογΡδ 6 τηούι οὐ ἀοίθοιϊϊοπ Ηρὶοία- 
ταχῃ νἱά. θιοᾶ, ΧΙ, 68. ΡΙαί, Οἴμη. 
ς. 16. Ῥαυβ. ΙΝ 34, 2. ΨΙΙ 96, 1 
4]. Ἐν ϑηΐβδο ΟἹ. ΤΙ Χ Χ ΠΙ4,. ἃ. ἢν. 
405 ἀοεοοπί θοᾶν. εὐ Θά, ΜΙ ου, 
ΟΙ. ΧΧΙΧ 1, ἃ. Ομν. 4064 Μαη5ο, 
ΟἸϊπίο οὐ  δοββηι., 0]. ΠΧ Χ ΤΙ 
8 Κυιθο, ϑιπᾷ. Ὠϊδί. Ρ. 149. Ἐτ- 
γανὶ: οογίθ πη ἐθηρονα Π)]οάᾶ, 1. ἃ. 
Οὗ, Μη. --- τῶν περιοΐέκων. 
θς Πῖβ Ῥυϑϑίθυ. δ]105 νἱᾶ, Μ8]}}. 
θυ, ΠῚ Ρ. 215344. ΟἸ᾿π|. Εαβύ, Η6]], 
ΡῬ. 400 5ᾳ. Δ δοιβπι. Απίΐαι. αν. 
ΤΡ. 898 5Ξ4ᾳᾳ. ατγοί, Ηἰϊβί. ΠΡ. 490 
54ᾳ. -- Θουρεᾶται. [ποο]δ6 
ΤΗατα 6, αὐ 5 Μοββθηΐδο, ἀθ απ 
νἱ ἃ. Ῥαΐβ. ΤΥ 81 οἱ ϑσαῦρ. ὙΠ] 4, 
ὅ. 6. ΟΥ ΜΈΕΙΙ. 1. ἀ. Ρ». 456. Πιϑδκ. 
ῬΘΙΟΡ. ΤΡ. 869 8α4ᾳ. Οπτὶ, ΡεΙορ. 
ΠῚ Ρ.16056. --- ἀἐϑ'ατῆ ς. Βίορη.. 
Βγ.: Αἰϑαία, πόλις Πακωνικῆς, 
μία τῶν ἑκατόν Φιλόχορος. τὸ 
ἐθνικὸν Αἰϑαιεύς. Θουκυδίδης 
πρώτῃ. Ὅς 51{ι οἵ. Πραὶς, Ῥείορ. 
ΓΡ. 4171. --- ἐς Ἰ᾿Ἰϑώμην ἀπὲ- 
στησαν. ὕι ἀναστῆναι ἔς τι81, 
Ὡ, δὶ ντὰ, απ, Οὗ, ΠΙδ4. ΒΘ ΤΠ οση 6 
(ἰοάϊο ψαυγοδπο) οἵ, Οανι, Ῥεῖορ. Π 
Ρ. 187. -- πλεῖστοι δὲ τῶν 
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τῶν Εἰλώτων ἐγένοντο οὗ τῶν παλαιῶν Μεσσηνίων 
τότε δουλωϑέντων ἀπόγονοι" ῃ καὶ Μεσσήνιοι 
ἐχλήϑησαν οἱ πάντες. πρὸς μὲν [οὖν] τοὺς ἐν 
᾿ϑώμῃ πόλεμος καϑειστήκει “ακεδαιμονίοις: Θά- 
σιοι δὲ τρίτῳ ἔτει πολιορκούμενοι ὡμολόγησαν 
᾿Αϑηναίοις τεῖχός τε ,καϑελόντες, καὶ ναῦς παρα- 
δόντες, χρήματά τε ὅσα ἔδει ἀποδοῦναι. αὐτίχα τα- 
ξάμενοι καὶ τὸ λοιπὸν φέρειν, τήν τε ἤπειρον καὶ 
τὸ μέταλλον ἀφέντες. 

102. “Ἰακεδαιμόνιοι. δ δ αὐτοῖς πρὸς τοὺς 
ἐν ᾿Ιϑώμῃ ἐμηκύνετο ὁ πόλεμος, ἄλλους τε ἐπε- 
καλέσαντο ξυμμάχους καὶ ᾿4ϑηναίους" οἱ δὲ ἡλ- 

ϑον, Κίμωνος στρατηγοῦντος, πλήϑει οὐκ ὀλίγῳ. 

411. αἰϑαιεῖς (ῆς) εχ Βίοθρ!ν. ΒΥΖ. τϑροβιυίϊμηϑ. Αἰπαιεὶς ἀαθ᾽ ἐδ η ον 
Ἰοσϑπάππι οοηϊθοῖς Οὐνι, Ῥοῖορ. ΠΟ Ρ. 198. 

8. 8. μὲν οὖν. 

110 1ητ|ς Π 101 Ἔχὺ: 

Ἐϊλώτων εεἰ. Οἵ, Ῥαιι5. ΠΠ 11, 
θ. ΙΝ 24, 2. Μδῃ8. ϑὅρατί. 1 Ὧν. 
188. ΜΏΘΙ, θον.Π ρ.48.--- τότε, 
ποίο {Π10 ἐθηρ οσο. ΟΡ ἀπᾶχῃ 
νἰπ οἰϊατη Αἰ], ταδὶ ποτέ αποαπα 
αἰεὶ ροίαϊέ, ᾿ασῖέαν, Οἷ. ΠΠ 69, 1Υ 
46, 128. ὟἼΠ 81. 81. ὙΠ] 40. 62. 
18. --- οὗ πάντες. 1. 6. ΟΠΊΠ65 
ἴι, αἱ ἀοἴδοογιιπί, ΠῸΝ ΟΠΊΠΘΒ 
οπηπὶπο Ἠοϊοίδθ. 

8.8. τρέτῳ ἕτει. ϑοοιπάπτῃ 
θιοά. ΧῚ τ0 ΟἹ. ΤΙ ΧΧῚΧΝ 1, ἃ. ἢν, 
464: 564 οἵ. «άπ. 100, 5. Ααὰ, 
Ίβομεν. Οἴτῃ. Ῥ. ὅδ αᾶι. ὅ7. -- 
τεῖχός τε καϑελόντες οοῖ, 
Μίνι5 ν]ἀθαύαν Πἰο ῬΆΤΕΟΙΡΙΪ π5ὰι8, 
Ῥτοὸ αὰὸ ἐφ᾽ ᾧ (τε) 5θὰ ὥστε 
ουτα ἱπῆηϊἶνο Υ6] οζαπι 501 πὶ ἴπ- 
Πηϊήνιπι οχβρθοίθβ, δ ρατη ρᾶν- 
τἰοῖρί τη. ρυορυὶθ ναϊοὺ ἴῃ ἀ θὰ 
βῖθ ζουβίδνιίεη, δία θοάθπὶ 
τηοᾶο 586ρ6 ΤΊ. ἰοααϊίαν, νοϊαίὶ 

Ροβιὁμολογεῖν 108,4, ροβίπροσ- 
χωρεῖν. ὁμολογίᾳ 117, 8, ῬΡοβί 
σπονδὰς ποιεῖσϑαι 116;1. Οοι- 
Ρᾶϊᾷ Τῖν, ΧΧΙ ὅ, 4 εὐ ἰδὶ Ῥδργ. 
εὐ Καεπιρ 8 1 115, Μαᾶν. 005. Ρ. 

οὖν «αθεϑὲ ἃ (885. 
γαῖ, Η, 1, δὲ οὐηϊεἰύαν. ᾿πέθγάῃ, ᾿Π1 δα αϊύιηϊ Ἔχβρθοίθβ, 

102 οχίν. οὐ ἰδὶ Ηδδοκ. 

Ἄἰπσ 0... δη  ΡΚΎΤΕ 
Οἵ. 62, 2, 

46 54ᾳ. Π)6 Αυίϊοα 8. Οὐ 5515 ἃπίβ 
τεῖχος εἰ ναῦς οἷ. ΒΙππι. δὰ ἴγ- 
σατο. ὁ. ΠΘΟοΥ. Ῥ. 89 οἱ ᾿πἴτα 1ττ, 
ὃ. ΠῚ 8, 8.1 188. Βαϊ! απέιυν 16 ]- 
ἐὰν ἹπίθγργΡείθβ ΡΙαῦ. ΜΈποχ. Ῥ. 944 
0ἐ ΕΞ ὅσα ἔδει) »ἀναλωϑέντα 
ἐν τῇ πολιορκέᾳ.““ 5680]. ΟΥ, 117, 
8.--ταξάμενοι ΘΟ ΠῚ ἱπδηΐεῖν! 8, 
ΠΟΙ ΘΠῚ δθοιι5. χρήματα, νἱάοίαν 
ΘΟΠδοτθΡο. Οἱ, 1 99, 8 δαπ, 117, 8. 
ΤΠ 0. --- τὸ λοιπὸν φέρειν. 
Τυϊθαΐατ! ἔδοι βαιηΐ, απππὶ δηΐθα 
φυοοῦϊ ἀπθῖο ποι {ἸΡαΐατη, 566 
πᾶνο5 ἀθαϊββοηί. Οἵ, 96,1. 

ὕαρ. 102, 8. 1. ἄλλους τε. 
γα. ΠΗ 21. ΠΙ ὅ4. Χεοη. Ηδ]]. Κ᾿ 2, 
8. --- 4ϑηναέους. Οἵ, Ὀιοά. ΧΙ 
604. ΡΙαΐ, Οἴτῃ. ο. 16 54. Γιδί, ΠῚ 6 
41. ἴῃ δ. πιαὶ, ἃ. -- τοῦ δὲ ἡ:ϑον. 
Βὶ5. [ἃ. 464 οἱ 461 οχ᾽ ΟἸΙπἰοπὶ5 
οοτηραίαιοη6 1 Αἰπθηΐθηβθβ [,866- 
ἀδθηηοηὐβ διυχὶ!!ο ψϑηΐβ56. ΟΠ 
ΡΙαι. 1. ἃ. [6ὐ ΟἸΤτοη 6] Ηθνπιδηπτιβ 
Ορῖιβδο. . ὟΙ 2. '»ρ. 118. βιἰαίαϊί, “ 
ΘΟΕ]17,. Αι. να. Κταοο, διά. 
μἰδύ, Ρ. 184 εἰ ατοί. Κ Ρ. 480 5α. 
(ΠΡ. 346 ἰμπίουρυ.). --- πλή ϑ' ει 

ἐν τῇ Ιϑώμης 
πολιορκίᾳ 
᾿ϑηναῖοι 
“ακεδαιμο- 
νίοις διενε- 
χϑέντες τὴν 

 υ,ολ νδδίον ων 



5 Ἡ" Ἢ 

199 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟῪ ΞΎΓΓΡΑΦΗΣΙ Α, οβ΄. 

μάλιστα δ᾽ αὐτοὺς ἐπεκαλέσαντο, ὅτι τειχομαχεῖν 3 
ἐδόκουν δυνατοὶ εἶναι" τῆς δὲ πο τς μακρᾶς 
καϑεστηκυίας, τούτου ἐνδεᾶ ἐφαίνετο" βίᾳ γὰρ 
ἂν εἷλον τὸ χωρίον. καὶ διαφορὰ ἐκ ταύτης τῆς 
στρατείας πρῶτον Λακεδαιμονίοις καὶ ᾿4ϑηναίοις 
φανερὰ ἐγένετο. οἵ γὰρ “ακεδαιμόνιοι, ἐπειδὴ τὸ 
χωρίον βίᾳ οὐχ ἡλίσκετο, δείσαντες τῶν ϑη- 
ναίων τὸ τολμηρὸν καὶ τὴν νεωτεροποιίαν, καὶ 
ἀλλοφύλους ἅμο ἡγησάμενοι, μή τι, ἣν παραμεί- 
νῶσιν, ὑπὸ τῶν ἐν ᾿Ιϑώμῃ πεισϑέντες νεωτερί- 
σωσι, μόνους τῶν ξυμμάχων ἀπέπεμψαν, τὴν μὲν 

ξυμμαχίαν 
αὐτῶν 
ἀφιᾶσιν. 

ΟΡ. 102. 8. 2. τῆς δὲ πολιορκέας. (458. ἃ ὁ011.; ΟἹ. Ψοπ, 
Ὁ, 1. Η. Βδρ. 4]. Ψυϊρο δῃίθ οί! τοῖς δὲ πολ.» 4οάἀ τοῖς τοὸ- 
νοορᾶνὶν ΒΟ. ΝΟ δ]ίθυαηλ δη θἐα] 5. οἱ αυοᾶ πολιορκία, αυππὶ 
ΤΠοση6 πη. ΟΡΡιυρηδίδηι 6556 ἴδηι 101, 8 οἱ 102, 1 5ἰρηϊποδίμιη 510, 
ΤΠ 6 }1π|5. ἀυ ϊοα]ο ἰηβίσαϊ ν᾽ ἀθθαύαν, οἱ αποᾶ τοῖς δα ΑἸΠΘηΐθη565 δυχὶ- 
Πα γ 65. ῬΥΟΡίου θη θη {87 ΠΟΠ 5815 ἃρίθ τϑίουδίι", 46 Τιοθα δου ἢ 5 
δα ΘΟ ΠΊ ΘὐΪΆ ΠΔ ΤΠ 5. ΤΘοῖθ ἰη (6 }Π]ραύιγ, Οὗ, δα. 

ΒΙΠ}Π14 νοῦθὰ ΡΙαί, 
τῆς δὲ πολιορκίας μῆκος. λαμβανούσης" 

ΟἿ τθϊὰ. ὁ, 84 οὐ ὙΠ 80. 

ΟἿ 57, 2 δάη. Ααὰ, 

δὲ τῆς ... πολιορκίας οὔσης. 

οὐκ ὀλίγῳ. Τετρακισχιλίοις 
ὁπλίταις. Νά. Αὐἱϊβίορ!ι. 1,085. 
1145 οὐ Αὐϊβιία, Πρ, 160. δ 
ἄἀδυ. οὗ, Βαίίπι. ατ. 8. 188 δάη, 18. 
Μαίῃ. 8. 405 Δάη. 2 

ὃ. 2, τειχομαχεῖν... δυ- 
νατοί. ἘΕἰι5 τοὶ προ υ 1 1806- 
ἀδοηηοπὶ!, Οἵ. ἨονΡοάοί, ΙΧ 10. 
ΤΉσο. μι τῦ 5η4. --τούτου ἐν- 
δεᾶ ἐφαίνετο. Τούτου δα τὸ 
τειχομαχεῖν νεὶ τὸ τειχομαχεῖν 
τοὺς ἀϑηναίους δυνατοὺς εἶναι 
ϑρθοίαί, Τούτον ἐνδεᾶ οοΙηρᾶ- 
τᾶ παα οαπ νουἷβ τῆς δυνάμεως 
ἐνδεᾶτο, 80, υθὶ νὶά. «ἄπ. Ἐνδεᾶ 
ἐφαίνετο (ᾳυλδὶ τὰ πρόγματα 
τῶν ᾿4“ϑηναίων) ε5ι ἀϊοθηαϊ σθητβ 
᾿πηρ 5 0816, Οἱ, δά. 1 1. ΠΙ 89, 
Ψ100, ϑοηίρηια ἤδθο οϑύς: ΑὙΠ6- 
θη βία 5οϊ θη ἐπ ΟΡΡα- 
σπδύϊοπὶβ ηΐηονθὶ (ἴ.806- 
ἀδοηλ ΟΥ̓ απ] ΟΡἰπΐοη 6. οἵ 
ἔδ πὶ ἃ) 6586 ΔρΡ ραν θα. -οβέᾳ 
γὰρὰν εἷλον τὸ χωρίον. 51- 

τηδὶ. οἱ ἀθ ᾿ἰδὰ αὐὲ- 
Απηίοῃ. ὁ. 84 οἱ δι. 22 
.Αὐνίδη, ΝῚἼῚ 82. μακρᾶς 

τη} δὰ! εἰ μὴ τούτου ἐνδεᾶ 
ἐφαίνετο, 56 εἰ τειχομαχεῖν 
δυνατοὶ ἤσαν. Οἵ. 11, 1. 08, 4. 
Ἐγαβέσα ἱρίταν. ἑλεῖν τηαυ τ Τίμα 
νγοοά. 

ἃ. 8, διαφορὰ... φαν ερᾶ. 
ΟΡΡομῖθαν ο. 92 παργαίϊβ, ΟἿ. 101," 
2. - βέᾳ Κτάοροῦο βυιβρθοίατη οβῦ. 
δρᾶ ργυ ἃ θοῖρ τᾶ οαιιδἃ ΒΡ ΊΟΙ ΟΠΪ5 
Τιασοαἀδοηηοηϊουιπ, απο ἤῸῃ τῶ 
τειχομαχεῖν ὁοθροτηΐ ΠΠΟμιΘη, 
πᾶς ψοοθ ἰΐοσιιπὶ ἱπαϊοδίιν, --- τὸ 
τολμηρὸν καὶ τὴννεώτερο- 
ποιέίαν. Οἱ, τ0, 2. 8. - ἀλλο- 
φύλου ς] »οὔτι οἵ μὲν Δωριεῖς. 
οἵ δε᾿ Ἴωνες. «4 Θ0})η0]. Οδίδυαπ καὶ 
ἄλλοφ. ἅμα ἡγησ. 6558 διὰ μέσου 
Ροβίία, ἀασηι ρυοχίμηιπι μἢ εχ 
δείσαντες ἀδθοδί Ρϑμάθνο, δὰ- 
ηοίαί Κυιορ, -τ ἀπέπεμψαν. 
Ροιαΐδβο οἰΐαπι πιδα ἰαπὶ Ρομὶ ἅο- 
οδηΐ ΡΙαΐ. Οἴπι. ο, 17 οἱ Ῥϑιβ. ΓΝ 
24, 2, 568 δοίϊνο οἵπὶ Το, αὐϊέιιν 
Αὐ᾿ϑεα, οἰ Βα 116 0] 10]. 
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ὑποψίαν οὐ δηλοῦντες, εἰπόντες δέ, ὅτι οὐδὲν προσ- 

δέονται αὐτῶν ἔτι. οἵ ὁ᾽ ᾿Αϑηναῖοι ἐγνῶσαν οὐκ 

ἐπὶ τῷ βελτίονι λόγῳ ἀποπεμπόμενοι, ἀλλά τινος 

ὑπόπτου γενομένου" καὶ δεινὸν ποιησόμενοι, καὶ 

οὐκ ἀξιώσαντες ὑπὸ “ακεδαιμονίων τοῦτο παϑεῖν, 

εὐϑὺς ἐπειδὴ ἀνεχώρησαν, ἀφέντες τὴν γενομένην 

ἐπὶ τῷ Μήϑῳ ξυμμαχίαν πρὸς αὐτοὺς ᾿Δργείοις 
τοῖς ἐχείνων πολεμίοις ξύμμαχοι ἐγένοντο" καὶ 
πρὸς Θεσσαλοὺς ἅμα ἀμφοτέροις οὗ αὐτοὶ ὅρχοι καὶ 

ξυμμαχία κατέστη. 

108. Οἱ δ᾽ ἐν ᾿Ιϑώμῃ δεκάτῳ ἔτει, ὡς οὐκέτι ΑΜΟΙΕ 
ἐδύναντο ἀντέχειν, ξυνέβησαν πρὸς τοὺς Λακε- ᾿Αϑηναῖοι 

Μεσσηνίοις δαιμονίους . ἐφ᾽ ο τε ἐξίασιν ἐκ Πελοποννήσου ἘΡΥ ΣΟ ΤΑΣΙΣ 
ὑπόσπονδοι, καὶ μηδέποτε ἐπιβήσονται αὐτῆς" ἣν. διδόασιν 

ἐνοικεῖν. Με- δέ τις͵ ἁλίσκηται, τοῦ λαβόντος εἶναι δοῦλον. ἣν "ἀπ ἘΣ: 
δέ τι καὶ χρηστήριον τοῖς “Ἰακεδαιμονίοις Πυϑικχὸν ξυμμαχίαν 

λ ᾿4ϑηναίοις πρὸ τοῦ τὸν ἱκέτην τοῦ “Διὸς τοῦ ᾿Ιϑωμήτα ἀφιέναι. βεπε  ἐπξοτος, 
ἐξῆλϑον δὲ αὐτοὶ καὶ παῖδες καὶ γυναῖχες, καὶ αὐ- 

ὃ; 4. ἔγνωσαν τηδ]ο ὁπ]. Αἀρ'. ΡΥ. ΒΔ.» 1 ΝΕ  Ή ἹδΡΣ 
ὕαρ. 109. 8. 2. ᾿Ἰϑωμήτα. ᾿Ιϑωμάτα ἰδξϑπάυπι οοπίϊοῖς θὰ. 

ΘΟΠ ΘΓ η5. ϑίθρῃ. ΒγΥΖ. οἱ Ῥαυβ. ΙΔ 24 οἱ 38. ᾿Αββοηθίαν Ὅον. 
Αἰὐατηθπ ἐθυτηϊ πιο ἃ ἰπ σϑηϊνο ρυϊπιαθ ἀθο! "Π 10 15. οἰϊδτι ἴῃ πΟ- 
ταϊηΐθιι5. ΡΓΟΡΥ 5. Αἰϊα ἀἰα! θοῦ Τλουϊοαθ νοβϑύϊρῖα 0 ΘΟΠ ΙΠΘΠ 9115. ἴτι- 
νϑηϊίαν, ΟἿ, 5. 59, 2. Ἐπ ἐϑυτηϊηδίϊο Πουϊοα ας Οἴη ρᾶγίθ νοοὶβ 
ποὸπ Πουῖοα οοῃϊιποία οϑίὶ ἰη Ἡγησιππίδαν ΝΠ] ὅ2. 

ὃ. 4. οὐκ ἐπὶ τῷ βελτίονι 
λόγῳ; ποὺ ῬΓΟΡΙΘΥ τὴ ΘἸ ΤΟΥ 6 Τη 
ΡΔ {10 6 Τὴ (6χ 1115 ἀπαθαβ, 
τῇ ὑποψίᾳ τῆς νεωτεροποιίας 

καὶ τῷ μηδὲν προσδεῖσϑαι αὐὖ- 
τῶν ἔτι). -- τινὸς ὑπόπτου 
ΞΞΞ Ξ-- τινὸς ὑποψίας. --- δεινὸν 
ποιησάμενοι Ἰάθηι αἰαὰο δδι- 
νὸν ἡγησάμενοι. ΘΠ 00)» 
ἐπὶ τῷ Μήδῳ, οοπίτα Με- 
ἄπηι, ἢ, αάπ, 40, ὁ. Ουπι ο0110- 
ΘΔΤΠΟΠ6 ΨΘΥΒΟΡΊῚ τὴν γενομένην 
᾿Ν πρὸς αὐτούς οἵ. ἵν ΤΌ, ον 
ὙΠ 10, 2. --- τοῖς ἐκείνων 
πολεμίοις. Οἱ. ΤΠῖνῖντ}}. δι. 
αν. Πρ. 434. Τυμι κατέστη 4 
ῬτΟΡὶτ5. ποτηθηῃ Ῥαίθί Γ᾽ δύ Π 6556. 

ὉΔρ.109. 8.1. δεκάτῳ ἔτει. 
51 πᾶθο ἰηΐθρνα ϑιηΐ, ΤὨπογάϊάο5 

ΤΠαογ ἀϊαϊς. ΝΟ]. 1, Εά. 11].: 

πἰδίονϊαπη ΟὈΒ᾽ἀἸοἢ 5. ΠΠ Ομ 6 8}- 
ΒΟΪν ΘΓ 6 ΟΊ 65 ΒΘΥ ΘΠ (ΘΠ ΟΥ̓ ΠῚ 
ὨΘΟ] ΘΟ ΧΊ556 ΟΧ βυ π8 Π6115 οβδί, Κυπο- 
8:6} ἰδτηθῃ ἴῃ δίθα, ἰδίου. Ρ. 158. 
τετάρτῳ φῖο δεκάτῳ [Ιοϑὶ σεῦ, 
δἰβὶ θ᾽ οάονιβ ἀπο π6 ἀθοοπὶ ἅπη0.. 
γατη ποο ὈΘΙΠ απ [αἶ556. βου ΧΙ 
θ4. Οιυοὰ ἀοίεπαϊς ϑομαρῖ, 1. ἃ. 
Ῥ. 19. Κτυυαδρουῖ οοηϊ δοίη γϑοὶ- 
ῬΘΥῈ ἀδιι5 "δὲ ΟἸδββθῃ. ΖΙεκάτῳ 
ΤΆΠΊΘῊ ΓΘ ΒΒ {1 ΠῸ ρ᾽ 6518 ΠῸῈ ν᾽ δύιιν 
γϑριισπανο, 1. Ὅσει. ἩΠΡ.124 
546. εἵ Βομαοῖ, -- ἐφ᾽ ᾧ τε 
ἐξέασι. Οἵ. Μαίῃ. αΥ, 8. 419 ἃ. 
Βαίία. 8.150, 9. ἰπἴτα 1.118. 126. 
ΙΝ 80. Μοχ Κύιθρθγο βυβρθοίστῃ " 
εβί δοῦλον, 564 σγανίοῦ 60 δα ϊ0 
ἢ βϑηίθηί. 

8.3. ἦν χρηστήριον. 
Οὗ, Ρααβ, ΠῚ ἯΕ 6, ΤΥ 341,3. 
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ΕΣ 

104 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ͂ ΞΥΓΓΡΑΦῊΗΣ Α, ρδ΄. 

τοὺς ᾿᾿ϑηναῖοι δεξάμενοι κατ᾽ ἔχϑος ἤδη τὸ “4ακε- 
δαιμονίων ἐς Ναύπακτον κατῴκισαν, ἣν ἔτυχον ἡρη- 
κότες νεοστί, “4οχρῶν τῶν Ὀζολῶν ἘΣΟΡΣΩΝ. προσ- 
ἐχώρησαν δὲ καὶ Μεγαρῆς ᾿᾿ϑηναίοις ἐς ξυμμαχίαν 
“ακεδαιμονίων ἀποστάντες, ὅτι αὐτοὺς Κορίνϑιοι 
περὶ γῆς ὅρων πολέμῳ κατεῖχον. καὶ ἔσχον ̓ Αϑηναῖοι 
Ἠέγαρα καὶ Πηγάς, καὶ τὰ μαχρὰ τείχη ὦχο- 
δόμ ἡσὰν Μεγαρεῦσι τὰ ἀπὸ τῆς πόλεως ἐς Νίσαιαν 

καὶ ἐφρούρουν αὐτοί. καὶ Κορινϑίοις μὲν οὐχ ἥκιστα 
ἀπὸ τοῦδε τὸ σφοδρὸν μῖσος ἤρξατο πρῶτον ἐς 
᾿ϑηναίους γενέσϑαι. 

ἐς Αἴγυπτον 
στρατεία. 104. Ἰνάρως δὲ ὁ ἱῬαμμιτίχου “ίβυς, βασι- 

λεὺς Πιβύων τῶν πρὸς Αἰγύπτῳ, ὁρμώμενος ἐκ 

Οὰρ. 104. 8. 1. ᾿Ἰνάρως. ᾿ἸἸΙναρώς 5οτῖρίαμη τηᾶναῖν ιν. δα 
ΜΠ 87. Ατὑὸ ὀξύνεσϑαι δὰϊ περισπᾶσθαι ἀοοοὶ ΟΠ ΟΘΥΟΒθΟΒοι5 
Βεκῖς, Απδοᾶ, Ρ. 1197. ,, Θεά τῃ πομηΐηθ ᾿Ἰνάρως, αποὰ ἰπίθ ρᾶγο- 
χγίοηδ εδὲ ἃρυὰ Αγοδᾶ, ρ. 94, 8, παπα ἀαθῖθ. 4}115. ἰάθη ΡΙδουῖε, 
αυοὰ ἀθὸ Σαβακῶς δαάϊι Ὁποθροῦ.: τὸ δὲ Σαβακῶς Ῥωμανὸς 
ἐβεύρενι Σαβάκως λέγων.“ ΘΙΝΌ. ἴῃ ΒΊορι, Τη65. ΟἿ, Θοϑι, Ποοῖν. 
δοορηΐ, Ὁ. 384 οὐ Μ6}}}), αὐ. 188. 

᾿Ψαμμιτίχου τ5ε. Αι. ΟΙ. γαι. Βοος, ἃ]. γυϊρο οὐ Βοκκ, Ψαμ-- 
μητίχου. .., ϑΨαμμίέτιχος, αἱ “Ἤϊς ααϊάδηι βουϊριὶ, 58606 εἰἶἰδπὶ Πονοὰ. 
[οἵ, (ἀαϊεί, δὰ 1 2 εἐὲ 161] οὐ Ὀίοαον, [ΧΙΝ δ οἱ ἵπ ῥ᾽ δυίβαιι οοὐα. 
[67]. ὉΥΚ. Εταπι Ῥϑαπηηλῖβ Ομ δὴ Πλῖο ΟΡ ρύαναθ ἴανοϑί. ΑἸΔθυ πὰ 
ΔΘ ργοραὶ Πίη, ἴῃ ϑίθριι. ΤΠ68. 

8. 38. κατ΄ ἔχϑ'ος. Οτοπιοάο 
πᾶθο ΑΥΪΔΥΘΗΓΙΓ, οϑίθη ἀἸ ηλτι5. ἴῃ 
ΘΧΘΏΙΡΙ, πηδὶ. --- Ναύπακτον 
κατῴκισαν. Οἵ, Ὀιοᾶ. ΧΙ 84. 
Ῥαιβ. ΙΝ 94 ΟΧΕ. Κατοικίξειν 
ῬΙΘΥατηατι6 οἰπη ἐς ἱπηρίτιν, οἵ, 
ΥἹΙ 7. 80. 68, 56 οἴ ἐν Υ' 85. 
ΘΌΡΠ. Α ηΐ. 1069 οὐ δἰϊαποῦϊθβ ἀρυᾶ 
[ο5Β. Οὗ, Π 102, Β᾽μλΠ Ποῦ. ἀριὰ 
τιϑέναι οἱ ἴδρυϑῆναι (εἴ. δ. 
[181], 1) υἱΐᾶφιι. ργδθροβίιϊο 
Ἰορίταν, 

8, 4, προσεχώρησαν ΟΝ 
Μεγαρῆς. Ἰὰ ΟἹ. ΧΧΙΧ 1, ἃ. 
ΟἾν, 404 δοοϊαϊααο Ραΐαὶ Μίδηβο. 
διγο Σοῦ ΟἹ. ΤΠ ΧΧΙΧ 4, 4. ΟΠ». 461 
ΜΈ 6]16υ, τῆϑ]ο οουίο Ὁ]. ΧΧΧ 8, 

4. ἢν, 458 Πὶοᾶ, ΧΙ 79. 6ἐ ΟἹ. 
ΧΧΧ 4, ἃ. ΟἸν. 457 Δ δοῆϑβιι. 
ΟΥἉ, δἄη. 104, 2, -- περὶ γῆς 

ὄρω ν. ,Αὐθ σα! ἴῃ βάθη γου- 
Ὀ1Β «ΟἸΪΒ5115 οϑύ ΤΡ 92 [601 122, 
ΡΙαι. ΤΥ. 22. [κι ].7.““ ΒΠΟΟΜΕ. 
Οἵ. ἐκ περάτων γῆς Τ 69 (αὶ νιὰ. 
δάῃ, οἱ Βευίίῃη.. αν. 8. 194 ἃ, 7, 
2). - κατεῖχον, ὑὐροθαηί. 
ΟἿ, Βομηοίᾷ. δὰ Χϑη. δ. τ 0, 
10. --- Πηγάς] » Πηγαὶ ἐμπό- 
ριον πλησΐον Π7εγάρων (δὰ 5ἴητιτη 
ΟΥὐἸβαθαη}). ““ 5660]. ΟἹ, Ἴμραῖ.. Ῥε- 
Ιορ. ΠῚ. 814 54. --- τὰ μακρὰ 
τείχη. ΟἿΟΝ 66 δὲ Τιρακ. Αἰπρη. 
Ρ. 396. -- Νέσαιαν]) ,,Νίσαια 
λιμὴν Μεγάρων. ΚΙ Β61101. ΟΥἿὉἿΤΝΥ 
Ι. ἃ, -- Ἦ ἀπὸ τοῦδε, πἴπο. 6 
ΤΘ ᾿Υ 42, 2. 

ΟΡ. 104. 8.1. Ἰνάρως. ΟἿ, 
ο. 110. Ἠδγδα. ΠῚ 12, 15.. ΠΣ: 
Οἰ68. ο. 82. Ὁ]οᾶ. ΧΙ 71. 74.54.8], 
-- Ψαμμιτέχου. Πῖο Ῥβδγημηῖ- 
τ ἢτι58. 86 Ῥϑδιηϑίοι5. παπᾶ 
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Ἡαρείας τῆς ὑπὲρ Φάρου πόλεως ἀπέστησεν 4|- 

γύπτου τὰ πλέω ἀπὸ ᾿βασιλέως “Ἀρταξέρξου, καὶ 
αὐτὸς ἄρχων γενόμενος ᾿4ϑηναίους ἐπηγάγετο. οἵ 

δὲ (ἔτυχον γὰρ ἐς Κύπρον στρατευόμενοι ναυσὶ 
διακοσίαις αὐτῶν τὲ καὶ τῶν ξυμμάχων) ἡλϑον ἀπο- 
λιπόντες τὴν Κύπρον᾽ καὶ ἀναπλεύσαντες ἀπὸ 
ϑαλάσσης ἕς τὸν Νεῖλον, τοῦ τε ποταμοῦ κρατοῦν- 
τες καὶ τῆς Μέμφιδος τῶν δύο μερῶν, πρὸς τὸ 
τρίτον μέρος, ὃ χαλεῖται “ευκὸν τεῖχος, ἐπολέμουν. 
ἐνῆσαν δὲ αὐτόϑι Περσῶν καὶ ήδων οἵ καταφυ- 
γόντες καὶ Δἀἰγυπτίων οἵ ψὴ ξυναποστάντες. 

᾿Δρταξέρξου. 
Βαῦθηάα οϑύ ατιᾶπὶ Μονβίδ 1], 

ΒοΚκΙκ. 6. 6. προ, οἷ, 
Ρᾳ]. "Ἀρτοξέρξου. 

51 οἷ δ᾽ ̓ θηίϊο πηᾶῖον Πα 65 
ψαϊραίαπιη ρτοθδί 

ΒΟΠννοίσῃ, δα Ἡρνοά. ΝΙ 98 εἰ 51 11 Π|0 5. ΠΟΙ ηἶθ 115 ῬΕεσΙοΙΒ ἀοΐδη- 

αἴταν, 
1, θιηᾶ, δὰ ὕγυ, 

8, 9, 
ΞΡ ΕἼ: τί. 

ἌΠΠΗΒ: 12] 

ἀπθὶθ οϑίὶ Ψαμμήτιχος ὁ τῆς 
“Διβύης βασιλεύς, απιθπὶ ΑἸΠ6- 
Ὠἰθηβὶ 5. {ρα ΠΠ ΘΠ τ1πὶ τη δῖ556. 6Χ 
ῬΒΠΟΟΠΟΥΟ πᾶργαῦ 00], ΑὙἸβίορῃ. 
ψ6β8ρ. ν. 716. )ὲ Τὰργα Τηιοναὶ- 
(15 οἵ, ΝΙ6 0. Ηϊβί. δηΐ. 1 ρ. 458, 
«αἰ πβαῖ δα Μαγθοί θη ρθη 
οὐ Ἰοσιπὶ γθοθηιου 8. Αἰθχαπάᾶνίαθ 
Θᾶτη ρου ητιῖ558 αἰ νπιδι, Οὐ, ρυοχ. 
ψ6}}. οὐ ΑΥϊβια. Π ρΡ,889, «πὶ ΡΙὰ- 
ἘΠῚ ὡσπερεὶ μεϑόριον Λιβύων 
καὶ Αἰγυπτίων ρε!ῖαι, --- ὅ71α - 
ρεέας. »» ΒΊΘΡΙ.. ΒγΖ.: Μάρεια, 
πόλις καὶ λέων τῇ ̓ ἡλεξανδρείᾳ 
παραλειμένη, ἢ καὶ ΜὝαρεῶτις 
λέγεται. Οἵ. ΑὐΠοη. 1 256 [5{γ8}. 
ΧΥΉΡ. 198. 199. ΘΟ ΤΙ ΠΗ 
πρότερον μὲν ὑπὲρ Φάρου, νῦν 
δ᾽ ἐξόπισϑεν τῆς ᾿λλεξάνδρου 
πόλεως Μῆάρεια.““ Αὐϊδα, ΤΡ. 
501. ΑὉ αἰΠο, Μαγὅα αὐ Μανία αἱ- 
Οἴτην, ααϊιιο Μανῖαθ, Οἵ. ον}: 
ἴῃ Ῥααυ], ᾿Εγκυλῖ. παιδ. -- Φα- 
ρου] θάρος νῆσος μικρὰ πρὸ 
τῆς ̓ ἡλεξανδρείας. (5.680). Ροβίθα 
ταυτὶ π Οὐ ἢἶ5 ̓ ρηθτι5 ΘΌ  βτ τα Π8- 
νἰπιπ| γορθηΐα οἷανδ, Ππη6, Ροϑι- 
ἀπδγα σΡΘΡ6 ΟΠ ΘΟὨ ΓΙ ΠΘη16 πη οἱ 
δϑί (οἵ, ΡΙαῦ, ΑἸΘχ. ο. 26), ρβηΐη- 

Οδίθυππι οὗ, 1 187. ΤΥ δ0. ΨΠΠ ὅ. ἱπίουρυ. Χρη. Αηᾶ}. 1 1, 

αὑτῶν. (455. τ. ΟἹ. γι. Ρᾳ]. Βερ. ἃ]. αὐτῶν. ΟἿ. 

5118 56ῖ ΒΟΟρπ 5, 46. απὸ νἱά. 
Ῥνοκοβοῃ. [{, Αοσγρί. ΓΡ. 15 546. 
-- πόλεως Κτπορεν δα Ηβθιοᾶ, " 
608 ᾿πηρὶὺ οατη Φάρου (οὗ Τῆπο. 1 
ο΄: 105); 566 Ῥοίεϑύ Πἷ6 οέϊδτη δὰ 
Μαρείας τῆς Ῥϑυεῖηθυο. --- 4η- 
ναΐίους ἐπηγάγετο. Ῥρονεϊπϑί 
Μτιο,ν δ πιβία ᾿Π βου ρτῖϊο, 4πᾶ σ0η- 
πο ἢ Π ποτηΐϊπα ΑἸΠ ΘΗ θη βί τη, 
4πὶ θ61115, φιδα ἢἷο [6,104 εἱ 108] 
πιθηοναί Τῆτῖιο., ἰπηίουϊθυπηΐ. ““ 
ὉυΚ, να, Βοροκῃ. Τπβουῦὶρί. ΤΡ. 
292 544. 

8, 2, ναυσὶ διακοσέαις. 
ΟἿ, ἈΝ 6556]. οἱ Βαθῆν, δα Πιοά. οἱ 
Οἰο65. 1. 4. οἱ δᾶ, γηδῖ. -- ἤλϑον. 
Τὰ ἔποίπιπὶ 6556 Ο]. ΧΧΙΧΣ 8, ἃ 
Οπν, 462 5ιαίαῖ Πιοα. ΧΙ 74, ΟἹ. 
Τ ΧΧΙΧ 4, «. (ἢν. 461 Μδηβο, 0]. 
1 ΧΧΙΧ 4 οχίν. ἃ. Ον. 4600 Κυπο- 
σον διπᾷ, Ηἰδί, Ρ. 161 οεε1θὅ. σοη- 
{τα [παυππὶ ἀδπλαῖῃ 0], ΠΧΧΝΧΝ 1, 
ἃ. ΟἸν. 460 ἀεοίδοϊδ5θ οϑηβοὺ ΟἸ]ηΐο. 
ΟἿ, ο. 110. -- τῶν δύο μερῶν. 
Οἵ. «άη. 74, 1. -- Λευκὸν τεῖ- 
χος] »»Ἀευκὸν ἐκαλεῖτο, ὡς τῶν 
ἄλλων μὲν ἀπὸ πλίνϑων͵ ἐσκευ- 
ἀσμένων, ἐκείνου δὲ ἀπὸ λέ- 

153. 



ΩΦ ἐν τῇ 
“Ἅλιάδι, ἐπὶ 

Κεκρυ- 
φαλεέᾳ, ἐπ᾽ 
Αἰγίνῃ, Αἰγί- 
νης πολιορ- 
κία, δύο ἕε. 
χαι ἐν τῇ Μ 

γαρέδιε. 
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105. ᾿“ϑηναίοις δὲ ναυσὶν ἀποβᾶσιν ἐς Ἅλιᾶς τ | 

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦῊΣ Α, ξη΄. 

πρὸς Κορινθίους καὶ ᾿Επιδαυρίους μάχη ἐγένετο, 
χαὶ ἐνίκων Κορίνϑιοι. 
ἐναυμάχησαν ἐπὶ Κεκρυφαλείᾳ 

“ναυσίν, καὶ ἐνίχων ᾿Αϑηναῖοι. 

καὶ ὕστερον ᾿4ϑηναῖοι 
ΠΠλοποννησίων 

πολέμου δὲ χατα- 
στάντος πρὸς “νγινήτας ᾿Αϑηναίοις. μετὰ ταῦτα 
ναυμαχία γίγνεται ἐπ᾽ Αἰγίνῃ μεγάλη ᾿᾿ϑηναίων 
καὶ Αἰγινητῶν, καὶ οἵ 

ὕαρ. 105. 8. 1. ἉἉλιᾶς. 
Κεκρυφαλείᾳ. Τὰ [10015 

Ὀιοᾶ. ΧΙ 78. Αν βία. 1 Ὁ. 158. 
Πηρτοραί Ὀῖηα. ἴῃ ὅΊΘΡΗ. 

ψυϊρο οἱ Βεκκ, “Δλιάς. 

1158. 

ξύμμαχοι ἑχατέροις παρῆ- 

γιά. δάῃ. 
ἀοίουϊουῦθα5 Κεκρυφαλίᾳ, αἱ 

160}. οὐ ἂρπᾶ Ῥμοί. ΒΙ0], ν. 404. 
ΤΠ65. οδυιβᾶτη, ΠῸη δαϊϊοίθηβ. ἘΕρυίαβϑϑθ 

᾿ππο γϑίμ!ν απᾶ6 ἀρτᾶ ϑίθρι. ΒγΖ. ἴῃ ν. ᾿ἀγάμη Ἰοσιηῦαν. 

ἅγων.““ ὅομοὶ. Οὗ, ΒΙοοπιῖ, ρος 
ποπιῖηθ, αἰοᾷ ἴῃ ΠΙΘΡΟΡΊΡἢΪ5 
αποαὰθ τὙϑρουϊαύαν, πΊΘΡ ἰδ η δὴ 
Θδτη4π6 τη ϊία πὶ ΜΟΙ 15. ρᾶγ- 
ἰθηὴ 51. ΠοαΥΪ ἀ ΘΠ ΟΠ Βίγ τ βύπα οί 
Βηυυρβοῃ. Πποναν, Αορουρί. Ρ. 18. 

ἀρ. 10. 8.1. 4ϑηναίοις 
δέ. ΒεοΙαπὶ οχ Μορανυθηβίτη οἱ 
ΟΟΥἸΠΠ  ΟΥτ ΠῚ υἰχὶβ οὐ ΠΠΠ ουαηὶ 46- 
Τθοίίοπο δα ΑΥΠ ΘΠ θη565 οὐαηι νὶ- 
ἄἀδύαν, ΟἿ, 101, 8 οὐ ὅδῃμοι. ΑἸϊαιη 
ἰδ ΠΊΘ ἢ Οϑ 58 ἈΠους Ταϑύ. ΠῚ 6, ὅ. 
-- ἀποβᾶσιν ἐς Ἁλιᾶς, 1 δὲ 
ἴῃ ἀρτιπι ΗΔ] θηβίθμη, αὐἱ Ἅλιας, 
ἄδος, ΔΡΡοΙαίατν 11 ὅ8. 1Υ 45, αἱ 
τὺ 5 ̓ρ5ἃ Πα]οΘ Ῥαιβ. 11 86, ΤᾺ 
ΒΟΥ δοΘ Ρ. 20. ὃ. 51 δ ΤΘΡ10 ἃαϊ 
αὐ “λέα ἀϊοίϊταν. ΘΟΠΟΙϊαβίδο 
ΤΊον ἀ1 415. νοῦῦα ,,»Μ“λιαὶ ὀξυτό- 
νώς “6 νυ]ο, βου ρίασα οομ Ποία 
ν᾽ οπίαν 6556. ΝΟΙΊΘη ἱπΟΟΪ ΓΙ, 
ατἰ ἃ ΧΘΏΟΡΙ. Ηϊδι. αὐ. ΓΝ 2, 16. 
ΨΙ 2, 8 οὐ 4|115. οοηϑίδῃςου ὙΠ ΕΣ 
ΠΟΙ Ϊ ΠΗ 1}, ῬΤῸ ΠΟΙΉΪΠ6 ΚΘ ΟἢΪ5 
Ῥοβίσιμι οβί, αὖ }10}. Ὑἱά. δᾶη. 
107, 2. Οὐ Πνηπιαίαν ᾿πβου ΡΠ 6 
ΒΌΡΓἃ τηθηογαία, Ὁ] οδύ ΕΝ - 
ΛΙΕΎΣΙΝ.“ ΔΒΝ. Οἵ, Ὀὶοά. 
ΧΙ 178 οὐ δίταν. Ρ. 8718, ὧδ 5ῖ(ι 
Οὐ. ῬρΙορ. 11 ρ. 40154.---Δἡ'ὐχὴ 
ἐγένετο. ΟἹ. 1 ΧΧΧ 2, 8. Οἰν. 459 
βοοιηάπηι 104. 1. ἀ. οἱ Μδῃ5.. 0], 
ᾺΧΧΧ 8, ἃ. ἢν. 458 5ϑθοιηάιτπηι 
Ἰ)οάνν. οὐ Θά. Μμ6]}., ἃ. ἢν. 457 
Βϑοοιηάππὶ ΤΙ. οἱ Δ δο]8πι., ἃ. 

460 5ϑοιιπάππι Καπθρ., α6η} ἴηι- 
ῬΡιυρπδΐ Ἀοθραῦι. Θγ ΜῈ. ΘἤΡΟΩΟΪ. 
Ῥ. ἴ. --- ἐνέκων Κορένϑιοι. 
υπι Τῆπο. Ῥαρηδὶ Ὠ]οά. 1. ἀ,, 
οοηβθηΐ Πιδύ. 1, ἃ. -- Κεχρυ- 
φαλεέᾳ. ΘΘΡΙΝ. ΒΥΖ.: ἄκρα τις 

. τινὲς δὲ νῆσον αὐτήν φασι 
Πελοποννήσου. Το γθοίϊα ; ΠῚ 
ΡΙΙαΪὰ5 ᾿π 5185. ΘΗ ΤΠ ΘΥΔἢ 5, ΘΟ - 
τὰ Ερϊάδαγαπι, ἱπαῦϊὶ Ἠϊδβύ. 
Ναί ΙΝ 12, 57, Οδθοόυυ 8105, 
Ριύγοπθ5π5. Ναηο Κυγα, 5] τθοίθ 
ἰααϊοδπί 1,68 Κ. ΡοΙορ. ΠΡ. 485 εἱ 
ΒΟ]. Ρ. 685, αἱ Αηρ᾽βϑίγα εδί γὙι- 
ΒΟΠΘΡΟ.,, ΕΠ ΘΙ ΘΠ 805 ατὶο- 
ΘΠ 6]. ““ Ρ. ὅ09. 86 τὸ πἷο ηϑυγαίᾷ 
οὐ 115, απδθ ἴῃ γϑϊα πᾶ ρᾶγίθ ἢπῖτι5 
οδρ᾿τ15 βδαπαηίαγ, οἵ. Αὐἰδοα, ΤΡ. 
155. Τοῦ}. οἰιβαᾳιθ 5000]. -- Πε - 
λοποννησέων. (αἱ ἔπονῖηι Πὶ 
ῬϑΙοΡ Ομ 6ϑὶϊ, θχδτηϊηδηΐ ΜῈ6]]. 
Αδρίη. Ρ. 1106 οἱ Κυαθρ,. δυπᾷ, ἢϊ- 
Β[ΟΥ. Ῥ.17954. --- ἐνέκων 4 - 
ναῖοι. Ἰτπηραρηδὺ αὐἰάθηῃ Μτ6|}, 
Ἰ. ἃ. τϑῃλὶ τη. π05 δα ϑίθρ}). ΒγΖ. 
ν. Κεκρυφάλεια, 568 νἱά. Κύιιοο. 
«ἃ Αηᾶοο, Βοκ κοῦ Ρ. 260 54. οὐ ἴῃ 
διπα, ἰδίου. Ρ. 178 8344. 

δι. πολέμου". τς 001 
Αἰγινήτας. Οἱ, Ὀϊοά. 1. ἃ. Ἀπ- 
ἅοο. ἀ6 Ῥαὸό. 8. 6. Αδϑβοῖπ. 8 
ΚᾺ18, Ἰοσαί, 8. 178. 1.γ8. θυϑί. 
[ἀπ ν. 8. 48. ---καὶ οἷ... πα- 
ρῆσαν. ΝὼὸΒ8 νριϊπηβ ἀἰϊούπηι 
οὐδ δ οοὶἶ5 ΡΥ 656} 1}}118, 

“κὐν.«Φ.5- πε 5 
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σαν. καὶ ἐνίκων ᾿4ϑηναῖοι, χαὶ ναῦς ἑβδομή- 
κοντα λαβόντες αὐτῶν ἐς τὴν γῆν ἀπέβησαν καὶ 
ἐπολιόρκουν, “εωκχράτους τοῦ Στροίβου στρατη- 
γοῦντος. ἔπειτα Πελοποννήσιοι ἀμύνειν βουλόμε-- 
νοι Αἰγινήταις ἐς μὲν τὴν Αἴγιναν τριακοσίους 
ὁπλίτας, πρότερον Κορινθίων καὶ ᾿Επιδαυρίων 
ἐπικούρους, διεβίβασαν, τὰ δὲ ἄκρα τῆς Γερα- 
νείας κατέλαβον. καὶ ἐς τὴν Μεγαρίδα κατέβη- 
σαν Κορίνϑιοι μετὰ τῶν ξυμμάχων, νομίζοντες 
ἀδυνάτους ἔσεσϑαι ᾿4ϑηναίους βοηϑεῖν τοῖς [ε- 
γαρεῦσιν., ἔν τε Αψίνῃ ἀπούσης στρατιᾶς πολλῆς 
χαὶ ἐν Αἰγύπτῳ" ἣν δὲ καὶ βοηϑώσιν, ἀπ᾽ 4ἐγί- 
νῆς ἀναστήσεσϑαι αὐτούς. οἱ δὲ ᾿4ϑηναῖοι τὸ 

μὲν πρὸς Αίνῃ στράτευμα οὐκ ἐκίνησαν, τῶν 
δ᾽ ἐκ τῆς πόλεως ὑπολοίπων οἵ τὲ πρεσβύτατοι 
καὶ οἵ νεώτατοι ἀφιχνοῦνται ἐς τὰ Μέγαρα, Μυ- 
ρωνίδου στρατηγοῦντος. καὶ μάχης γενομένης 
ἰσορρόπου πρὸς Κορινϑίους, διεκρίϑησαν ἀπ᾿ ἀλ- 

8. 8. Γερανείας. ΒΕΚΙΚΟΥ ἴῃ δα, βἰβγθοί. οχ ορθμηϊβ Πἰρυῖ8. γθ- 
οορὶν Γερανέας εἷος, ο. 107 54. οἱ ΤΥ 70. ΝΊΙΙΙ ἀδοοθυπὶῦ ϑοῃδοῖ, 
δα ΡΙαι, ΨΊ Ρ. 478. ὅεὰ νυϊραίπμι Τερανξίέας ἰπεοηύαν ΒΘνη}. δὰ 
Βυϊά, οὐ πὰ, ἴῃ ϑίορῃ. ΤῊ68., 
ΡᾺ]. ὙΠ 496. 

Οὔτ ἴῃ ᾿πέθυ οἰ ΟΠ θὰ ἤδᾶθο το- 
αἰσὶ ταν] ΒΊΔΗΙ, --- Πεωπρά- 
τους τοῦ Στροίβου. 15 ἂἀρυὰά 
Ρ]αίαθαβ Αὐ᾽βυϊα]β οο]]ο σα {πογαύ, 

ΠΡΌΣ τῆς Γερανεέας. 
Ὄρος μεταξὺ Μεγάρων καὶ Κο- 
ρίνϑου νοοδὶ ὅίθρῃ. Βγ2. Οἵ, ο. 
107. ΓῪ 10 Δ δοῆβῃι. Ἀρρεῃά, 2 
δὰ Απίϊαα, νο]. 1. συνε, Ῥεῖορ. 1 
Ῥ. 8 οὐ 2ὅ, Ποάϊδ ναγῖα οἷτι5 πο- 
τηΪ 8.5, ΨΘΙ αὶ “ερβένι Βουνός νεὶ, 
οαἶϊα5. 118 Ῥᾶγ8, “Παλαιὸς Βουνῦς 
οὐ Μακρὺ Πλάγι (Βυνβὶ. ἄταθο, 
ΤΡ. 861), ἀθ δηίίαιο οἵ. 5ά, 

ἃ. 4, καὶ ἐς τὴν Μεγα- 
οἶδα. 1Ιὰ ἐαοίπμη 6556 ΟἸ. ΧΧΧ 
8. ἃ. ΟἸν. 458 οοπβρηί Ὀιοᾶ, οἱ 
Μι6}].,. ΟἹ. ΟΧΧΧ 4, ἃ. δι. 457 
οοἴουὶ Ῥυϑϑίον Κνυαθρ, -- πολλῆς. 

οὐ Ῥγοάπιοῖσαν ῬΘηαΠἶπηα ἴῃ ΑἸ1110]. 
σῇ, Εἰγι. Μ. Ῥ. 228, 20, ἀποηὶ ἰοουπὶ οἰϊαὶ Ὠὶπὰ, 

ἸΠολύς ὕοὴ τᾶνο 5ῖο 46 βχϑυοῖξι, 
Ε΄, 9ὅ. 109, 1Π 81 4]. 

ὃ. 11. πρεσβύτατοι 
καὶ οἵ νεώτατοι. ϑ᾽μ τον 
Π18. ανῖαβ ῬγῸ [5 νϑυθὶ5 ἕου- 
Π11185 Βα 801{π|1 Τγ 5. Ταπάαυ, ἔπ- 
μ6Ρν. 8. ὅ0. 51. 83. ὅ8. Οἵ νεώ- 
τατοι 5ιιηύ περέπολοι, 6 αὐὐθὰ5 
ὁχ Αἰΐοδο ἤπ5. ἴῃ νἱοῖϊπαι Μο6- 
ϑαυθ πὶ δατϊιοίῖ8 οἵ, δάπ. ΓΥ ΘΥ, 
ΑΙΛουὶ Δ] 5. ΧΤ, δαΐ ροία5 ΤΧ 
ΔΏΠΟΒ παι, Οἵ, ἤδγα. Αππΐαιι. αὐ, 
8.152, 11. 12, ----ΜἽυρωνέδου. 
6 πος ἄπορ ρυδοβίδη ββίτηο νἱά, 
Δ δοΐβιη, πιά, αν, 1. δὅ82 εἱ 
ἰηΐνα ο, 108, 

8,6. ἐσορρόπου. θταίο- 
γἱθ γϑηὶ δυχουαμὶ Π᾽οᾶ, οἱ Αὐϊβιϊα, 



Κορινϑίων 
μέγα πάϑος 
μετὰ τὴν 
δευτέραν 

μάχην. 

198 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ Α, οτ΄. 

λήλων, καὶ ἐνόμισαν αὐτοὶ ἑκάτεροι οὐκ ἔλασσον 
ἔχειν ἐν τῷ ἔργῳ. καὶ οἵ μὲν ᾿4ϑηναῖοι (ἐκρά- 
τησαν γὰρ ὅμως μᾶλλον), ἀπελϑόντων τῶν Κο- 
ρινϑίων, τροπαῖον ἔστησαν" οἵ δὲ Κορίνϑιοι κα- 
κιξόμενοι ὑπὸ τῶν ἐν τῇ πόλει πρεσβυτέρων, καὶ 
παρασκευασάμενοι ἡμέρας ὕστερον δώδεκα μά- 
λιστα, ἐλϑόντες ἀνθίστασαν τροπαῖον καὶ αὐτοὶ 
ὡς νικήσαντες. καὶ οἵ ᾿Αϑηναῖοι ἐχβοηϑήσαντες 

ἐχ τῶν Μεγάρων τούς τὲ τὸ τροπαῖον ἱστάντας 
διαφϑείρουσι, καὶ τοῖς ἄλλοις ξυμβαλόντες ἐκρά- 
τησαν. 

“ ’ ς , , 

106. Οἱ δὲ νικώμενοι ὑπεχώρουν, καί τι αὐὖ- 
τῶν μέρος οὐκ ὀλίγον προσβιασϑὲν καὶ διαμαρ- 
τὸν τῆς ὁδοῦ ἐσέπεσεν ἔς του χωρίον ἰδιώτου, 
ῷ ἔτυχεν ὄρυγμα μξἕγα περιεῖργον, καὶ οὐκ ἣν 
ἔξοδος, οἵ δὲ ᾿Αϑηναῖοι γνόντες κατὰ πρόσωπόν 
τε εἶργον τοῖς ὁπλίταις, καὶ περιστήσαντες κύκλῳ 
τοὺς ψιλοὺς κατέλευσαν πάντας τοὺς ἐσελϑόντας" 

- αὐτοὶ ἑκάτεροι. οδἴπιι- τες] υσυμπεσόντες εἰς μάχην." 
Ἰτον ΘΟ οοαια νόθα ΥΙ 84,“ 6101. Ενθηϊββα ἐν τῇ ἜχρτΣ 
ΑἈΝ, ΟἿ 41 οἱ αὐτοὶ ἕκαστοι Κιμωλέᾳ τοδίαταν ΠΙοά. 

σο5 ἔχειν, Ἀὸὴ ἰνϊοιοτεα, ἀὴρ 106. δι 1. πρύσβιςς 
ὀβπ δι, ὍΝ Ἢ 29. ΠΠῈ:. θ|58. ἐδ Ὁ Δ ΤΣ ἐδ: ἐῶ ἥδρ το 
Το}. ἂς Οον, Ρ. 29ὅ, Οὐχ ἘΠ ΧΟΘΙΟΙ ΕΤΟΤΟΛΤΟΣ τὰ 

ἃΖι. ορθζ θη Ρ Θη, Οὗ, προσ- 
ἥσσους γενέσθαι ν 12. --ἐν τῷ 
ἔργῳ, ἱ. 6. τῇ μάχῃ. Οἱ. ὁ. 
107 οχίν, ᾿ 48. 1. 84 ἃ]. 

ὃ. Ἧ. ὅμως, ὃ ΟΣ εἰ καὶ 
ἑκάτεροι οὐκ ἔλασσον ἐν τῷ 
ἔργῳ ἔχειν ἐνόμιξον. -- κακί- 
ξόμενοι) »»Ψεγόμενοι. “ἐ Β0Π0]. 
ΟΥΤΙΩ1 οχιν, τ ἡμέρας ὕστε- 
ρον δώδεκα. Ποὶν δώδεκα 
ἡμέρας ἐξήκειν ἰἴιουιπη Ρυρπα- 
(ἀγ 6556. βου! Αὐϊϑια, - ὧν- 
ίστασαν. ᾿προνθοίιμι ἀ6 οο- 
ηδίπ αἰσίαα 6558. ἄρρᾶτγοί ὃχ 
Ρτοχ. τοὺς ἵστάντας. Οἱ, ΠΣ 
᾿ 134. --- ἐκβοη ϑιήσαντες. 
6, ἐπεξελϑόντες. Οἷ, δάῃ. ἼΟΤ, 
5. Κυπθρον, 4απηὶ Π 0] ἐκβοηϑεῖν 
ἁρπυὰ ΤΊνιο, ποη ΡΥ ΪΑ α}", ἐκ 
ἀπο ἱπο 5], 568 ἐχβοήϑειά 
Ιοσίταν ΠῚ 18, -- ξυμβαλόν- 

ἀναγκάξειν ΤΥ͂ 87. ΥΙ91. ΥΠ118. 
Νοῆ οριιβ ἰϑίθιν Κάθου σΟηϊο- 
οἴπνα προβιασϑέν, απο πὸ εἰσηϊ- 
ἤσαν αὐἰάθηλ ΡΥ ΟΡ α! 5 πὶ (ν]ά, 
ΒΊΘΡ). ΤΊ]ι65.). οαἱϊ 5.1} 6 ΠῚ νἱ πὶ 
γα] σαίαθ ῬΟΙ 5. Βα 1οῖ 0 ΒΟΘΠΤη. 

ὠρέον, ρνδοάϊπη, ἔπη- 
ἄπηι. Οἱ, ΥἹ] 81 εὐ ἀθ οο]οοα- 
(ἰοπ6 νϑυθοναηι 45, 2 οὐ Κ'.4}}0. 
δα ΡΙαι, ΒΆΛΗΥ Ρμγ, Ρ. 4 Ὁ. -- ὧ 
εὐ ν περιξῖργον, ἷ. 6. ᾧ ἔτυ- 
χὲν ὃν ὄρυγμα περιξῖργον αὐτό, 
ὃ ἔτυχε μεγάλῳ ὀρύγματι πε- 
ριειλημμένον. 

8, 3. εἶργον. ἨἩϊο [ονίαθ858 
γϑοῖῖ5 ὁδί Βρκκουϊαπαηι εἶργον. 
"88. ϑῦγοῦι ἘΧΡΙΙοδΙ 1 6} 
Ξ0Π0]. ἐκώλνον ἐδεδειε 
κατέλευσαν, Ἰαρίαϊθυβ 
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καὶ πάϑος μέγᾳ τοῦτο Κορινθίοις ἐγένετο. τὸ δὲ 
πλῆϑος ἀπεχώρησεν αὐτοῖς τῆς στρατιᾶς ἐπ᾽ 
οἴκου. 

107: Ἤρξαντο δὲ κατὰ τοὺς χρόνους τούτους Αϑηναῖοι. τὰ 
" ᾽ Ἀρὰ τεὶ 

καὶ τὰ μακρὰ τείχη ἐς ϑάλασσαν ᾿᾿ϑηναῖοι οὐδ πο τος 
“ , }] » 

χοδομεῖν, τὸ τὲ Φαληρόνδε χαὶ τὸ ἐς Πειραιᾶ. αὐ αι εις 
΄ -» Ἁ μαιν μεοαι- 

καὶ Φωκέων στρατευσάντων ἐς Δωριᾶς., τὴν 4α- μονίοις ἐς 
΄ ὅ, ν ΄ 

χεδαιμονίων μητρόπολιν, Βοιὸον καὶ Κυτίνιον καὶ ϑωκέαςστρα- 
2 ἢ ον Ἀπ , ἐξ ᾿ ΝᾺ τευσασιν ἀν- 
Πίρινεὸν, καὶ ἕλοντων ἕν τῶν πολισιατῶν τουτῶν, τίοι γίγνον- 

2 

οἵ Λακεδαιμόνιοι Νικομήδους τοῦ πνεομβρύτε Ὁ ἐρτ ΒηιοΣ, 

οοοΟρΡεγαθαηί. Φιλοί βδηΐμῃ 
111 ΑἸ ηἸθηβί αΠ ΠΟ οἰδηΐ ἔκ 
παρασπευῆς ὡπλισμένοι, νἱά. 
ΤΥ 94, Ξε ἄοπλοι 56οιιὶ οἱ ἰαρὶ- 
ἀἴθιι5 τοῖς παρατυχοῦσι ἴι51] 6556 
ΘΧΊΒτ δ ηαϊ] βιιῖ, -τ αὐτοῖς, αἱ 

59,8. 
Οαρ. 107. 8. 1. τὰ μακρὰ 

τείχη ... οἰκοδομεῖν. ὍΘ 
᾿ς ὀχβιυυποοηθ οἴ, 108, ἘΠΕ ΠΣ 
Οἴ. 18. Ῥευῖοὶ, 18, 16 Κ. ΑτΠθη. 
Ῥ. 302 54. ἰπίογρυ. ἀὐνπὶ, Κυιβ. 
ΘΙ], Π|1 ρΡ.151 544. Κτιοο, 5ιπα. 
ἢϊδί. Ρ. 166 5α4ᾳ. 1)6 (ϑροῦα ἴα!- 
᾿Τατπν Απάοο, 46 Ῥᾷϑο. 8. ὅ οἱ 
ἈΑδβοϊίη, 46 Βα]5. Τιοσαΐῖ. ὃ, 178. 
Οἱ. Οἴτπι. Εαβι, ΗΠ] ]θη. Ρ. 257 δάηῃη. 
-- τὸ ἐς Πειραιᾶ. (υοὰ ποη 
τὰ ἐς Πειραιᾶ αἰχῖς, αι ΠῚ 18 
τὰ μακρὰ τείχη πρὸς τὸν Πει- 
ραιᾶ, ᾿ιογ απ ΠΡΟ ΠῚ ἰΠ ΘΥ]Ο- 
γ6ΠῚ; τὸ διὰ μέσου τεῖχος ΡΙαῖο- 
ηἷ5 ον. Ρ. 466 Ε, εἰ Ηᾶτροοιὰ- 
τἰοπῖ5, τὸ νότιον δ]Ἰουπι, γϑοθη- 
{5 ΘΧΒΌ ποίη. 6556. ΘΟΠΙ ΟἾΔ 5. 
Τάψιις. οοηῆγηδηΐ Απαοοϊάθβ. οἱ 
Ἀφ βοθίηθβ 1. ἃ. 8. Τ εὐ 157 αἰατιὸ 
ῬΙαίο ῬΘΥΊΟΙ δεγ θα 65 1. ἃ. 

8.2. Φωκέων στρατευ- 
σάντων. ΟΣ ΧῚ τ; 
--ὀ ἐς Δωριᾶς, τὴν “κα- 
κεδαιμονίων μητρόπολιν. 
Θ᾽ ΜΠ ΠῚ 92, ἴδηι ὁχ ἰἰᾶο ἃρΡ- 
Ῥοβίθοιθ, 56α οἰαυῖτι θὐϊδ πη 6Χ 
ῬΡΟΧΙΝΪβ γ Υ}]5., ἀρρᾶγδί ΠΟΘ 
ῬΟΡΆΠ ργὸ ὑθρὶοπὶβ ποιηΐπα {]- 
οἴαμη 6556. Οἵ, Μδι}. αν, 8.429, 2 
εἰ 482, 8, Τίὰ 58θρ6 ροβί εἶς. 
ΝοΠΆ 8. ἀπάτα δχθιηρὶα ἀπ ἷα, 

ᾳυΐὰ ἐς ἰθιοδι δάνϑν 585 ψΆ] 6 6, 
αὐ 108, 2 ἐστράτευσαν ἐς Βοιω- 

τούς. ΟΥΝΝΥΥ στρατεύειν 
ἐς τοὺς Βοιωτούς, οἱ ἴτὰ 4101 ἐς 
τοὺς Βοιωτούς. ϑεὰ ἃ]1ὰ οθῦ- 
ἰἰογα, π{1Υ ώ0 πέμπει ἐς τοὺς 

Βοιωτούς, ν 82 ἐλθόντες ἐς 
τοὺς ΒΒ. ΚΘΗ. ΑἸΒΠς ἘΝ. 
ἐπορεύϑησαν εἰς Ταύχους, Ογν. 
ὙΠΙ 8, 30 εἰς Πέρσας ἐπορεύε- 
το. οὐ ΒΌΡΓΑα 108, 1. Ετίδηι ροϑί 
ἐν, αἱ ὃ. 4 δε1Υ 108. τῶν ΄49η- 
ναίων ἐν τοῖς Βοιωτοῖς πεπλη- 
γμένων, Ροϑὲ διά ἴῃ νου ἄνε- 
χώρησαν διὰ Βοιωτῶν 1] 38, αι- 
απ ρΡοβὲ ἐκ εἱ ἀπό, νἱ4, 54. 110,4. 
Ὁ. δίμίδη. αὰ ΡΙμι, ΤΉ πα. Ρ. 6. 
1)6 1 τηῖβ νά. ΖΔαμπιρί. αν, 8. 080 
οὐ Εδρου, δᾶ. 1Τ΄ν. ΧΧΕό, 56. ὕτ- 
θΐαπι πὐπη πα] αν ἴποο]ὰ5. δᾶθο 
Ρᾶθη6 56 Προι Ρ᾽Ὸ ᾿ρ515 νθῖθτιϑ 
Ῥοηὶ δ 111, 8. δαποίβθ! 115. --- 
Βοιὸν.. .καὶ Ἐρινεόν. Ουγ 
Πᾶθο {νὰ Ὀρρίυα 50 σΟΙΏΠΊ6- 
τη ϑηΐαν, ΠΟ απδίπουν, ἀ6 60 νἱᾶ. 
ϑΔΡ. ρΡ.470 εὐ και). 1). 0. 427. 
ἌΝ 6556]. δὰ Πιοά. 1 ρ. 511 εὐ 464. 
Μ6}1. Τ)ον. 1 Ρ. 39 54. σι. ΗΕ]]. 
1.2 ». 98. 56: Βυΐϑι.. ἀνᾶδο, 1 
Ῥ. 158. [06 5ι{{ῦτ|5. δουῦατη ΡΓᾶΘ- 
ον Κυιι5. νἱα, Π6ακ, αγαθο, βϑρί. 
Πρ. 90 544. Π)ὲ Ουθηϊο οἵ. ΤΒυο. 
1Π| 9. - Ἔρινεός ἩΟΠΠΙ Πα ἸΔΤΗ. 
τΐηι5. γθοία Ερένεος 5ουϊθἰτυγ, 
ΟΥ. ἀοοιι!, Ποοίν, ἀοοοηί. Ρ. 167. 
Ῥγο Βοιόν ἃρυὰ βέτα). Βοῖον 
(Τχβομμοῖς. Βόϊον) Ιορίταν, --- ὃν 
τῶν πολισμάτων. Βρπηὶ ἃιι- 
θει Ὀιοά. --- Νικομήδους 

Ψ": 



00 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΎ ΞΥΓΓΡΑΦῊΣ Α, οζ΄. 

ὑπὲρ “Πλειστοάνακτος τοῦ Παυσανίου βασιλέως, 

νέου ὄντος ἕτι, ἡγουμένου, ἐβοήϑησαν τοῖς 4ω- 

ριεῦσιν ἑαυτῶν τὲ πεντακοσίοις“ καὶ χιλίοις ὁπλί- 

ταις χαὶ τῶν ξυμμάχων μυρίοις καὶ τοὺς Φοω- 

κέας ὁμολογίᾳ ἀναγκάσαντες ἀποδοῦναι τὴν πό- 

λιν ἀπεχώρουν πάλιν. καὶ κατὰ ϑάλασσαν μὲν 

αὐτοὺς, διὰ τοῦ Κρισαίου κόλπου εἰ βούλοιντο 

περαιοῦσϑαι, ᾿Αϑηναῖοι ναυσὶ περιπλεύσαντες ἔμελ- 

λον κωλυύ[σ]ειν: διὰ δὲ τῆς Γερανείας οὐκ ἀσφα- 

λὲς ἐφαίνετο αὐτοῖς ᾿᾿Αϑηναίων ἐχόντων Μέγαρα 

καὶ Πηγὰς πορεύεσϑϑαι. ϑύσοϑός τε γὰρ ἡ Γερά- 

νξια, καὶ ἐφρουρεῖτο ἀεὶ ὑπὸ ᾿᾿ϑηναίων᾽ καὶ 

τότε ἠσϑάνοντο αὐτοὺς μξλλονταθ καὶ ταύτῃ κω- 

λύσειν. ἔδοξε δ᾽ αὐτοῖς. ἐν Βοιωτοῖς περιμείνασι 

σχέψασϑαι, ὅτῳ τρόπῳ ἀσφαλέστατα διαπορεύ- 

σονται. τὸ δέ τι καὶ ἄνδρες τῶν ᾿᾿Αϑηναίων ἐπῆ- 

γον αὐτοὺς κρύφα, ἐλπίσαντες δῆμόν τὲ κατα- 

ρ. 107. 8. 8. κωλύ[σ]ειν. Ψυϊθο κωλύσειν. ὅα55, Ατιρ΄. 
ΟΙ. ἮΝ Ῥᾳ]. 1ι. 1. Τρ. κωλύειν, Ὁ στπν ΡΥδοβίθί, ᾿πθθνίι. ἢἰο 

οὐ 10] ροβὲ μέλλειν, ν᾽ ἀθιτιν (Δ ΠΊΘΩ Ρᾶϊ]ο ροϑὶ κωλύσειν Ἄοοηῃδίδι- 

(6 Ἰθρὶ. 
Τερανείας. 

τοῦ Κλεομβρούτου. Πῖὶο Νὶ- 
οοτηθᾶδβ παπᾷ ἀπθῖθ Ρ]Ιβιοα ηδού5 
σΟΠΒΟὈεϊπαβ, Ραιβαηΐϊαθ ἔγαίθυ τ1- 
ΠΟΥ, τἀτ|. ἸΟἹ- ΟἸΤηι. Βαβι. ἤθη. 
Ῥ- 229. 56. - ὑπὲρ Πλειστο- 
ἄνακτος. (Νοπιθὴῆ. πιιβαιιϑηι 
Ομ Εἶταν, αὐ Β᾽ τη} ΠΙΡΡομᾶχ, 
Ομϊνοηαχ.) Εἰτι5. {π|0Υ, ἐπίτρο- 
πος, πρόδικος, 1556 ΘΧΊΒεπιδ1- 
ἂυ5 οβι, -- Πλειστοάνακτος 
τοῦ Παυσανίου βασιλέως. 
θαι ἀπθῖριι ὁ. 114, 5ϑᾷ βασι- 
λέως ἂν. Πλειστοάνακτος ἐδ ῖε- 
το πππὶ 6556 6Χ Ὗ 16 οορῃοβοϊζαν, 
Νραπε [αἴ αι βαηἷὰ 5 ΓῸΧ ἘΠ κοοᾶδθ. 
πιοπίουατῃ (οἵ, 182, 1), οἰβὶ ἢ 115, 
«αἱ γαϊητιβ. δοοῦναίο ᾿Ἰοααππίπν, Π 00 
ποπιρὴ ἱπίουάππι οἱ (εἰ θαϊίαν, Ψ]ά, 
οα, τηδὶ. οἱ ΟἸϊηί. Εαβί. Η6}] Ὁ. 
210. 86 ἀρὰν ὁ οἵ, Ῥαι]. 
'Ἔγκυκλ.παιδ. --- ἐβοήϑησαν. 
Π6 το ΡοΥ οἵ, δα 106, 4 ἀἰοία, 

8. 3, τοῦ Κρισαίου κπόλ- 

Οἱ, 54, 10, ὃ. 

που. Ἀριᾷ Τῆι. ς8ι ΘΟη ΒΔ }}5 
ΠΟΙΠΘΙ. 5᾽πι5 ΟΟΥ 1 Π}} πηϊνουβὶ. 
- εἰ βούλοιντο. Οἵ, Μαιμι. 
αν. 8. ὅ24 δαη. 8 οἱ ἀε ροδβίροϑβιίο 
εἰ δάη. 10, 2. -- ἌθηκΟ 

. Πηγάς. Οἱ. 108, 4 
πῈ Ἀν πα Ὁ, ΕΠ ὙΠ: 
νοτο ατοἀδη 4 0. 
Γ118. ΥἹΙ 48. γὶρ. ρ. 18. - 
ἑ πῆγον. ΒΙοουη δ! αϊὰ5 δι 
ἐπήγοντ᾽, φυοᾶ ἀρυὰ ΤΊιαο. ἐπή- 
γοντὸ 6586 ἀθθοθαι, δα (9.π 
Δ οἰκ. ἀρᾷ 60}. ΦΚΆΌΕΘ.) ἐνῆ- 
γον, ἀποᾶ οἱ τηΐπιι ἀρίπιηι ν]46- 
ἔπν, τϑοίθ ἰδιήθη ποῖ θα πη (ἃ ἃ 
τ ἃ 11 6 ἢ ἃ τὶ Π1} ΘΧΡΠΪΟΘΒ (ΙΝ ΟἿΣ 
24), οοπΐοοῖς. Μιάο ἰδπηθη 11 88. 
οἱ ΠῚ 46, ἴίοπὶ ξυνεπάγειν ΤΥ 
19. 84, ἐξάγειν ΤΥ 19 οὐ 101 Ασὴ. 
Ιρβϑυπὶ ἐπάγειν ἴῃ οἴτανθ μἷο ἴῃ- 
τογρ γίδια. 516 0}.. --- δῆμον) 
τὴν δημοκρατίαν. [τὰ ΔΙ ΛΟΙ 65 
τὸν δῆμον καταλύειν εἰ ἡ τοῦ 

Ρ ΑΥ.1 1 
Ε΄. 

᾿ 

4 



“« 

ΟΠΩΣ ΑΘΗΝΑΙΟῚ ΗΥΞΗΣΗΣΑΝ, 

παύσειν καὶ 
᾿ Ν 
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τείχη οἰχοδομούμενα. 
ἐβοήϑησαν δὲ ἐπ᾽ αὐτοὺς οὗ ᾿᾿ϑηναῖοι πανδημεὶ 
καὶ ᾿Δργείων χίλιοι καὶ τῶν ἄλλων ξυμμάχων 

ς 

ος ἕκαστοι" 
’ 

λιοι χαὶ μυριοι. 
ξύμπαντες δὲ ἐγένοντο τετρακισχί- 

νομίσαντες δὲ ἀπορεῖν, ὅπη διέλ-- 
ὕωσιν, ἐπεστράτευσαν αὐτοῖς, καί τι καὶ τοῦ δή- 
μου καταλύσεως ὑποψίᾳ. ἦλϑον δὲ χαὶ Θεσσα- 

λῶν ἱππῆς τοῖς ᾿4ϑηναίοις κατὰ τὸ ξυμμαχικόν, 
οἱ μετέστησαν ἐν τῷ ἔργῳ παρὰ τοὺς “ακεδαι- 
μονίους. 

108. Γενομένης δὲ 

δήμου κατάλυσις. Οἱ. 8. 6. 
1Π| 81. ΥΠ| 49. ὅ4. Ῥε αὐίϊομ]ο, 
4πὶ ἴῃ 50115. ὕβη, Ὁ. Ὦ δααϊάιν, 
ΟΥἶ550 οὗ ΝῚ 27 5ᾳ. ὟἼΠΙ 68 οἱ 
ΒΙυχμα. δὰ Τ,γ0. ὁ. Τ,6007. Ρ. 148. 
- οἰκοδομούμενα,͵ Βιθαπά. 
καταπαύσειν. 

8. ὅ. ἐβοήϑησαν δὲ ἐπ᾽ 
αὐτούς. ἰ. 6. Οὐν!απι δᾶγνον- 
515 605 ῬΓοαϊοταηΐ, οοη- 
Ὁ ΘΟ 5, ΡΙΟΓΘΟΙΙ δυπί: Οἱ: 
ἀἰσθημαϊ ρϑηογα ἴῃ οἰπβάθηη τοὶ 
πδυγδίϊοπο ροβιία ἃ ΡΙαί. Οἴτῃ. ο. 
11 οἱ Ῥϑυῖο!. ο. 10. Ὠϊοᾶ. ΧΙ 80. 
Αὐϑυα, ρ. 156. 
-᾿ «αὑτηὶ Βα αἱδαν ΠΟΘ η ΠοτΙηϊ- 
τἶβ, βἰσηϊποαὺ διὰ χ ὶ  Π1π|πὶ ἔθου ΓΘ 
[γ86] ἃ ἃ 41|105 δυΐ 56 π6ὴ αὶ ΠῚ 
ῬΊΘΕΟΙΒΟΙ] ἀν ΥΒ 5. 81: 
ααππὶ βθαύπῖίαν ποιηθη ἰοοΐ, 84 π- 
ΧΙΙΙΟ νοηΐϊγα ἴῃ οατη.“ ΑΒΝ. 
δὰ ὙΠΙ11. Τὰ βοηϑεῖν ἐπί τι- 
νας 1 127, ΠῚ 110. ΙΝ 25. 108, 
ἐπί τόπον ΠῚ 97. "Ν᾽ 8.72. ὟἹ 68, 
ἴΐθηι ἐς τόπον ΤΥ 42. 118. Ν1Π 
00. ΑἸΤον ἀθπΐααρ ἀἰοίατμη, βοη- 
θεῖν ἐπὶ τὴν τοῦ ὕδατος ἐκτρο- 
πήν Ὗ θὅ. Οποττιπι ΘΧ ΘΠ! ΟΥΠῚ 
τη 8τη ῬαυΘ πη]. ΘΟ] Θρουιιηΐ Πἰο 
(ὁ... δὲ Ῥοῦν. δὰ ΠῚ 114. 
πανδημεί. Οἱ, ΟἸ᾽πί. Ἐδδί, 
Ηδ]]. ρ. 417 54ᾳ. ΒδΠπαν ἈΝ Δοβτη. 
Ἀπέ, αν. ΠΡ. 810. - τῶν ἄλ- 
λων ξυμμάχων. Τὰ Ηἷ5 ἔπῖ5588 
Ιοηθ8 ὃχ Ῥδιβ. 10, 2 ἀοοσυϊί 
Βοθοκῃ, Τηΐονῥαϊθθθ οἰΐατη Ρ]ὰ- 
ἰΆΘΘΏ565. ΨΘΡΙΒΙ Π116 οϑί, δ νν. 
ὡς ἕκαστοι οἵ, αἄη, 8,4. --- ξύμ- 

»»ΕΒοηϑεῖν ἐπί 

μάχης ἐν Τανάγρᾳ τῆς τ 

παντες. Ὅε αὐἰϊσαϊο πο δἀάϊίο 
ν᾽. δά, ΙΝ 129. 8. 

8. 6. ὅπη διέλϑωυσι ν. 
Ῥοβύ ρυδοίθνυϊία ἀπιοαῖιθ πη 60Π- 
ἱπηούντι., ααὶ ἀπθιαιῖνιι5 νοοᾶ- 
{ὰν, τοί ἸΘοἹ σου πΟβοαβ οἰΐϊδηι 6 Χ 
Π 5. ἽΠῚ1 2 ν 90. Οἱ Κύθορ: 
αν. ὃ. ὅ4, 7 δάη. 1 οὐ 50γ. ἀἴβου, 
108. -- καί τι καί, δαἴαπε 
αἸἰϊᾳαπᾶἃ 6δχ ρᾶτγίθ οὐΐδτη. (ΟἹ, 
1120. Π 16. 17. 4]. ἴῃ 64. τηδί. 

8:1: κατὰ τὸ ξυμμαχι- 
κόν, ἱ. 6. τὴν ξυμμαχίαν. Οἱ, 
102, 4 οὐ αάη. 1122, 8, -- μετέ- 
στήσα᾽] υμετετάξαντο᾽ τοιοῦ- 
τοι γὰρ οἵ Θεσσαλοί, εὐχερεῖς 
τὸν τρόπον.““ 560]. Οἱ. Νν ΔΟΊΗ. 
Απε. τ. ΤΡ. 198, -- ἐν τῷ ἔρ- 
γῳ. ΚΟ. δάη. 1θῦ, 6. 
Ὅλρ. 108, 8. 1. μάχης ἐν 

Τανάγρᾳ. Οἶ ΡΙαί. Μεποχ. 6. 
18 οὐ ΑἸοῖθ. 1 ὁ. 18, Ὀιοά. ΧΙ 80 
54. ΡΙαϊ, Οἴπη. ὁ. 17 οἱ Ῥουΐοὶ. ὁ. 
10. ῬαῦΒ. 129, 7. Αὐἰδα ΕΡ 
166, Βοροκη κα Ῥιηά, [5ίμτη, 
Ρ. ὅ388. οο ρυοθιϊατη πῸη, ἰἴὰ 
αποάᾶ Πιοᾶ. 5ουῖθῖι, τη. ΟἹ]. ΧΧΧ 
8, 568 ἴῃ Ο]. ὩΧΧΧ 4,48. Οἢν. 457 
ΤΟ θυ ἀτ|ΠΔῚ 6556 ΒΌΤΗΠΊΟ ΘΟ, ΒΘΠΒ1Ι 
ἀοοσορηί Ποάνν. ΟἸτηι. ΒοΘΟΚΠ, ΜΈΕΙ]. 
Δ δοῆβπι. ὅπη Ὀιοάοτο ἵἴδοϊι 
Κυιθσ, δίπα, Πἰβί. Ρ. 172 54.7 σαὶ 
δανονυβαίαν Ἀοβραίί. 1, ἀ. Ρ, 8. 
Ῥυδ5. ριρηαβ δὰ Ταπάργαγη ἔδ- 
οἴα5 Ῥγϑοίθυ Ομ ΟΡ ἢν ὑθηβθῖη τη 6 
οοτητηθηιοναὶ Ὀϊοά. Νά. ἘΡ6ΙΠ.. 
αἃ ΡΙαι. Μϑηθχ. οὐ Βοόθοκῃ. 1. ἃ. 
-- Τανάγρᾳ τῆς Βοιωτέας. 

μάχαι ἐν 
ἀνάγρᾳ καὶ 



ε ἐν Οἰνοφύ- 
τοις. τὰ μα- 
“κρὰ τείχη 
ἐπιτελεῖται. 
4ἴγινα ὅρτὶ 
λοῦται. 
ΤΗΣ 
σπεριπλεῖται. 
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Βοιωτίᾳς ' 
καὶ φόνος 

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΎΓΓΡΑΦΗΣ Α, ρη΄. 

ἐνίχων “ακεδαιμόνιοι χαὶ οἵ ξύμμαχοι, 
ἐγένετο ἀμφοτέρων πολύς. καὶ Δακε- 

δαιμόνιοι μὲν ἐς τὴν Πεγαρίδα ἐλϑόντες καὶ 
ε- δενδροτομήσαντες πάλιν 
Τερανείας καὶ ᾿Ισϑμοῦ" 

ἀπῆλθον ἐπ᾽ οἴκου διὰ 
᾿Αϑηναῖοι δὲ δευτέρᾳ καὶ 

ἑξηκοστῇ ἡμέρᾳ μετὰ τὴν μάχην ἐστράτευσαν ἐς 
Βοιωτούς. Μυρωνίδου στρατηγοῦντος" καὶ μ ἄχῃ 
ἕν Οἰνοφύτοις τοὺς Βοιωτοὺς νικήσαντες τῆς τὲ 

χώρας ἐχράτησαν͵ τῆς Βοιωτίας καὶ Φωκίδος, 

καὶ Ταναγραίων τὸ τεῖχος περιεῖλον, καὶ “οκρῶν 
τῶν Ὀπουντίων ἑχατὸν ἄνδρας ὁμήρους τοὺς 

’ 
πλουσιωτάτους ἔλαβον, τά τὲ τείχη τὰ ἑαυτῶν 

ἑξηκοστῇ. ΟΡ. 108. 8. 2. 
Οἵ, δάη, τῆθ ἕξη 5. εἶ ἃ]. πηδῃ. 

ΟΥ᾽, ἄπ. 111, 1 οὐ 46 οο]Ἱοοδίϊοη 8 
Ατη, δὰ ΠῚ 105. --- ἐνέκων 4α- 
κεδαιμόνιοι. Αποϊρίίοπι. ῥὰ- 
Θηδπὶ νοοδ ΡΙαίο ἴῃ Μίθηοχ, οὐαίο- 
ΤΠ ἈΡΘὴ5. οἱ Αὐἱβίίθβ Ὁ. 180: 
οὐπηΐᾷ ρουίαγῦθαῦ ΠΙοάοναβ; ὙΠὰ- 
ΟΥ̓αἸαῚ5 Πδυγα ΟΠ πὶ οὖ Ραββα 85 
δίαθθ Αὐιβίθβ ρ. 166 οἱ ἴρ88 
Ἔν θηύ8. ῬΌΡδΘ ΘΟΙΠΡ ΟΡ ΔΗΐ, --- 
καὶ οἵ ξύμμαχοι. Ἐοτῃ 
Ῥύδθοῖραὶ ποσαην ΤΠΘΌΘΗΪ οὐ πο- 
γτπὶ Το ἄογαι! Βοθοι. ΟΥἉ, ΒοΘΟΚΗ. 
τας 

τσ δενδροτομήσαν- 
τες, ἷ. 6. τὴν γῆν τεμόντες, 
κείραντες, υἱ δενδροκοπεῖν. Ο, 
1|ν. Υ 24. Μαίουϊδηι ργυδθβίδη- 
εἰ55ι πη ἴῃ Μοραυὰθ ἔπ]5856. 6Χ 
μοῦ γυθο παῖο οΟἸ ον ΕΟΥΘΙΘῸΓ 
ἴῃ. Ραμ]. Ἐγκυλλ. παιδ. ν. Με- 
γαρίς. - Ἰσϑμοῦ. Ὅδ δὐυιὶ- 
Οα]0 ΟΠΪ550 οἵ, δάπ, 1 62, 8. - 
ἀπῆλϑον ἐπ᾽ οἴκου. Δᾶδο 
αὐδανὶπηοβίγοβ ᾿ηἀ αἰ1ἃ5 σὰ Α1Π6- 
ὨΪΘΗ 5115. ἴθοῖββα αϊοαηίαν Π)1οα, 
ΧΙ 80. 6 Ποία Ρᾶοο οἵ, οα, μηδ]. 
-- δευτέρᾳ καὶ ἑξηκοστῇ, 
«. ΟἸν»., 460. Οἷς. ΟἸτηι, Εαβί, ΠῸ]]. 
Ρ. 208, ΡΙδίο ΜρΏΘΧ, 1. ἃ. τρίτῃ 
ἡμέρᾳ ἐν Οἰνοφύτοις ν οΙ556 
ΑἸπθμΐθη565 βουῖθῖι, αὐἱ ἑξηκοστῇ 

Η, εὐ αϊὶ. εἰκοστῇ, ἴῃ {Π10 (ἃ- 

ΘΧοΙ 556 βαβριοδίιν ΟἸΤηίο Ρ. 286; 
5ϑᾷ ΒΟροκῇ. 1. 4, Ρ. ὅ36. Ῥἰδίο- 
μΪ5 σοῦθᾶ ἰΐα πο ρυοίαίαν, αὖ ΡῈΓ 
{165 ἀἷθ5. ριρηδίπη) 6558. οθηβθδΐ, 
ἀἂθ. αὑὰ ἰηίογρυθίαιοη6 ἀπθῖταιϊ 
Κυπορ. δύαα. ἰδ, Ρ. 112. Οείο- 
γιὰ οἵ, 5α, Ολπιβὰβ Ὁ6}1 ΒοΘΟΙ 
ΘΧροηϊύ ΒΟΘΟΚΙ), ᾿., 588, 

8, 8. Οἰνοφύτοις. Βορὶο- 
μΪ5 ν θτ5. οΟηβιίαθ ΠΟΘ ἔπι ϊ558 
οχἰβίηδηΐ ΟΠ] θυσηδοηο δά 
ΡΙαυ. ἴομαχ. 1. ἃ. οὐ 11}, οἰβὶ ποὸ- 
Τ6 ἢ ῬΓΟΡΥΪΠῚ 6556. 5'πη1} ᾿ϊατιοί. 
Του ἈΡῚΪ ΤἈΠΑρΡΡΔοΙ ΔΡΡΕΙ ἰδὲ 
Κυι5. ΗῸ]}]. 1 1 ρ. 681. ΟἿἷϑ οὐϊὰπὶ 
Πιρακ, αγαθο, βορί, ἢ Ρ.468, Βιιν5. 
1. 428. -- τῆς Βοιωτίας. 
ΤΊΘθα5 δχοῖρὶι ΝΊου, Ηϊβι. πὶ, Π 
Ρ. 4. ϑὃϑεά αἰϊίεν ᾿πιάϊοαῦ ανοι Υ 
Ρ. 449. Οἵ «ἂρ ἰάθηι ἀδ νεὶ- 
ῬΆΡΙΙοα 6 ΤῊ ΘΟ ΠΟΥ τὴ ἴον, ααἃ- 
5 ροβδὺ πᾶπο ριρηδπι ἔπου Ὁ, 6Χ 
Αὐϊϑιοί, ΡΟ]. Υ ἢ, 6 αἴεγι ρῥ. 470. 

περιεῖλον. ὅ0}0].: κα- 
ϑεῖλον (ουπὶ τλυγιη, ατι0 ἀ}}8 
οἰποία οὐαί, τὸν περίβολον). Οἱ. 
ΙΝ 51.138.--- ἑκατὸν ἄνδρας. 
ΟἿ, Βοροκι, δᾷ Ῥιίπά, ΟἸσηρ. ὝΠΙ 
Ρ. 188. -- τὰ Πρ ζῆ. εν ἐπε- 
τέλεσαν. Οἷ, 107,1 οἱ 46 ἂι- 
τἰο, ᾿τογαίο δάμη, δὰ οϑ, ἣν 

2 
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ὡμολόγησαν δὲ καὶ 4ἰγινῆ- 
ται μετὰ ταῦτα τοῖς ᾿“ϑηναίοις τείχη τὲ περιελὸν- 
τες καὶ ναῦς παραδόντες, φόρον τε ταξάμενοι ἐς 

5 τὸν ἔπειτα χρόνον. καὶ Πελοπόννησον περιέπλευ- 
σαν ᾿4ϑηναῖοι Τολμίδου τοῦ Τολμαίου στρατηγοῦν- 
τος, καὶ τὸ νεώριον τὸ “ακεδαιμονίων ἐνέπρησαν, 
καὶ Χαλκίδα Κορινϑίων πόλιν εἷλον, καὶ Σικυω- 
νίους ἐν ἀποβάσει τῆς γῆς μάχῃ ἐκράτησαν. 

109. Οἱ δ᾽ ἐν τῇ Αἰγύπτῳ ᾿4ϑηναῖοι χαὶ οἵ 
’ ᾿ 

ξύμμαχοι ἐπέμενον, 
2 λέμων κατέστησαν. 
τῆς Αἰγύπτου ᾿Α4ϑηναῖοι" 

μὰ ἀν; ᾽ ΄, 

καὶ αὐτοῖς πολλαὶ ἰδέαι πο- 
Ἁ » 

τὸ μὲν γὰρ πρῶτον ἐκράτουν 
χαὶ βασιλεὺς πέμπει 

ἐς Δακεδαίμονα εγάβαξον ἄνδρα Πέρσην χρή- 

8. 4, ὡμολόγησαν 
Αἰγινῆται. Θαὰσμη Ρ6Ὶ ΠΟνΘΙὴ 
ΤΊΘΏ565 ΟὈΒΙ ἀἸΟ ἢ 6η1, ἀ6 Οτἶπι5 ἰηϊ- 
ἔϊο νἱα. 105, 2, τοἸΪογαββϑηῖ; ΠΙοά. 

ΧΙ 78. Οἷ, Μιι}1]. Αδρίη. ρ. 179. 
θ)6 Ῥδυ ΟΡ 115, απ86. βϑαππηίΐαιν, 
νἱα, δάη. 101, ὃ. 

δ. ὅ. Πελοπόννησον πε- 
ριέπλευσαν. Οἷ, θιοὰά. ΧΙ 84. 
Ῥδιι5. 1 27, 6 οἱ δα. τηᾶὶ. ἢ Τοὶ- 
τηϊάθ οἵ, Ἔτι 1138, 1. οἱ Πιοά. 1. ἁ. 
--τὸ νεώριον τὸ Πακεδαι- 
μονέων. ἔδει αγεππηι. ΥἹά. 
θιοά, εὐ Ῥαι8. 1. ἃ. οὐ ἀθ βῖζα οἷ ὰ5 
Οὐνι. ΡοΙορ. Πρ. 370 5ᾳβ. Νεώ- 
ριον νοσᾶίαν τί Νίβαρα [1 98. 
ΕΠ 15. Χ ρη. ΗΕ]]. ΥἹ ὅ, 82 
Γυϑείῳ ἔνϑα τὰ νεώρια τοῖς 
“Λακεδαιμονίοις ἦν. --- Χαλκί. 
δα Κορινϑίων πόλιν. Δε- 
(οἾϊα 6 ἀσθθ δ Εππδπὶ οδίϊαπι οἱ 
«τα πηοπίθηι ΟΠ] οἰ 6η], ααἰ Ποάϊο 
Βαράσσοβα ἀϊοϊταιν, 5Ξἰίαπη. ΟΥ̓, 
1188. 5:8}. Ρ. 451. 459 54. ἴνϑδῖ, 
ἀταρο. βορί. Γρ. 106 54ᾳ., οἱ 111. 
Κιυβ. Η6]]. ΠΠ 2. ρ». 345. ἤδπο τ- 
Ῥθη τὰπὸ (οὐ 1} τη θα ηΐ, τ ἴῃ 
Τιοονῖάθ οο]οπίαμη ΠᾺΡ 6 θα  ΜοΪγ - 
οὐαὶ ΠῚ 102, ἴῃ Ασδγηδηϊᾶ 5] 
Τιδιιοα θη ΟΠ ἰ{ἰτητ15, 6Χ ρᾶνίθ 
Ι δῦ Απδοίουϊιπι ᾿θ᾽ ἀθηλαιιθ. 801- 
Ππππὶ ΠΠ 80 ροπβίἀθυδῃῖ. ἔα θ ΠῚ 
ΤΟΙ ΡΟ Ναπρδούιπι, 46 αἴ νἱά, 
108. 8, ΘΧΡ ΡΠ δίδη] 6586 ἃ0 Α{1Π6- 

ΠἰΘηΒιθτι5. ἴα]5οὸ ιοάονιβ. ἰθβία- 
ἰὰν. -- καὶ Σικυωνίους οεεί. 
Οἵ, Ραι5. ἰ. ἃ. -- Σικυωνίους 
ἐνν ἐκράτησαν. ϑ᾿᾽ΙΠΜΠΠ6ν ὁ. 
109... 7111: ἰ85..56-..59 81: ΟΣ 
Κυιοο. τ, 8.47, 19 Δάη. 8. ΕΑ]βἃ 
δ αἰδβογί τη θ οὶ ν᾽ οὐ δοοιιβα- 
ἐἰνὶ ρνβθοῖριε Καθπη. δα Χβη. 
Οοηλα. 1 ὅ, 1. Οἵ. δάη. ὙΠῚ 28. 
- ἐν ἀποβάσει τῆς γῆς. 81- 
γον ἃ ἀοβοθηί οἵ πο απὰ 
ἀϊοιιπέ Βυϊαπηϊ. ΟΥ, αἄη, 86, 2. 
179 εὐ Βοθῆμη. ἃο ϑοῃοθηι. δᾷ 
Ρίας, ΟἸβοη,. 4, 1. 

ὕδρ. 109. 8. 1. οἵ δ᾽ ἐν 
τῇ 4{ἰγ. Οἷς ο,.104. ΟΤΕποΥ- 
αἴ 65 απὰπι ἴῃ {6 ΠΡ ΟΥ̓ ΠῚ ΟΥ̓ ἸηΪ- 
θὰ5 ΘΧρΙΠΪο 415. δὰ Αοουρ! 6111 
Πηθη ΡΘΡνΘηΪβϑθί, ψὑθΡὰΠ ΠΟ 
6110 διιίθ σθβίδυιιΠἹ ΤῊ ΘΠΊΟΥ ἃ ΠῚ 
ΘΟΠΙΡ ΘΠ θη,“ ΟἿΙΝΤ. ΟΙ. 
Κυυθρ. διμά. ἰδέ, Ρ. 202. ΟὈ]ο- 
ααἰταν Ηδυθδέ, οοὐὰν ἀθβοῃ, ἀθν 
ἀυιδυν ἅτε. ΡΟ]. ϑρδνι. “ἦς ῥ. 060 δάη. 
10. -- ἰδέαν ἰ. 6. εἴδη; τρῦ- 
σοι, σοπηθγᾶ, γδίϊοη δ. Οἱ, 
ΠΙ 81 δάι. ΝΙ 29 8], Ρτγορυΐα 
ΒΡΘοΙθ5 σϑπρυῖβ, Ὑιὰ, Ο]α55. δᾷ 
ΠῚ 51: 

ξ, 2. ἐκράτουν τῆς 41- 
γύπτου. Μίοίο ΑΘΠδοιηθπβ, Οἵ, 
Ὀιοά. ΧΙ 14 οἱ Βαρθιν, δὰ (ἰδ. 
. ὃ). 

τῶν ἐν 4ἰ- 
γύπτῳ Ἴ4η- 
ναίων δια- 
φϑορα. 
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ματα ἔχοντα, ὅπως, ἐς τὴν “ττικὴν ἐσβαλεῖν πει- 
σϑέντων τῶν Πελοποννησίων, ἀπ᾿ Αἰγύπτου ἀπα- 
γάγοι ̓ Αϑηναίους. ὡς δὲ αὐτῷ οὐ προὐχώρει, 8 
καὶ τὰ χρήματα ἄλλως ἀναλοῦτο, ὁ μὲν Μεγά- 
βαΐος καὶ τὰ λοιπὰ τῶν χρημάτων πάλιν ἐς τὴν 
᾿Ασίαν ἐκομίσϑη, Μεγάβυζον δὲ τὸν Ζωπύρου πέμ- 
πει ἄνδρα Πέρσην μετὰ στρατιᾶς πολλῆς" ὃς ἀφι- 4 
κόμενος χατὰ γῆν τούς τε Αἰγυπτίους καὶ τοὺς 
ξυμμάχους μάχῃ ἐκράτησεν χαὶ ἐκ τῆς Μέμφιδος 
ἐξήλασε τοὺς Ἕλληνας, καὶ τέλος ἐς Προσωπίτιδα 

τὴν νῆσον κατέχλῃσεν, καὶ ἐπολιόρκει ἐν αὐτῇ 

αρ. 109. 8. 4. 
Ἀἄλεισε. 
ν. 1274 οὐ αο05 ἶο οἰταῖ, 

8.8. οὐπροὐχώρει. ,,Ὁτε- 
θεν Παΐιβ ν Υ} ἀ8ὰ5 ΔΌβαιθ [τ6- 
οἴϊῃ5 5' π6] ποιηϊηαίνο, ρϑυϊπΠ 46 
80. 5] ἱπηρ υβΒΌ 8 ]6. οβϑβθί, 4ῸΠΠῚ 
ἃριαὰ αἰϊοβ ἰὰπὶ ἀρπα Τῆι. 1 
560. ΠῚ 4. 18.“ 5ΤΈΡΗ. ἴῃ ΤΠ68. 
Οἵ, Μαιι]. αν, 8. 29ὅ, 2 ῥ. 784 οἱ 
ἂς Τα. βιυοοράθγο οἱ ρ᾽ 066- 
ΠΟΥ ΡΙ, 8)ὺ 1ὴν.Ἀ Χ]. 7: δὲ 
Ὅε γο οἵ, ἌΝ 6856]. δὰ Ὁϊοά. 1: τ: 
-- ἄλλως] ,,μάτην." 5610]. 
Οὗ Π 18, ΙΝ 86. ΝΠ 45. θο ἄνα- 
λοῦτο οἵ. αἄη. ΠΠ| 81. 8. --- πά- 
λιν... ἐκομίσϑη ἴυηρα αὐ 
ο. 91. 114 4]. -- Μεγάβυξον. 
Οἵ. Ὁι1οά. ΧΙ 76. Οἰδ5. ο, 838, οἱ 
ἄς ποῦ ἴρ50 νἱγοὸ δἰϊδηι Ηογοάοι. 
ΠΙ 1600. ΤΥ 148, υδὶ νὶα. ἌΝ 6556), 
οἱ 41105, 405 ἴῃ οα, γηδὶ. ΠΟΠΊΪ- 
Ἠδνἱπη115, τιΐ ΤΟ ΘΙ ]ΘΥΘΤ 118. βου ρίιι- 
ΥΆΤῚ -“Μεγάβαξον. -- Ζωπύρου. 
Ἐδβί ἴβ, οαϊι5. Ορνα οαρίλ δϑί Βαᾶ- 
ῬΥΙοη. γιά. ογοάοιί, ΠῚ 100. --- 
μετὰ στρατιᾶς πολλῆς. 
ΑΤΩΡΙ 5. ἰπθοθηία τ]ὰ Ροαϊίιπι 
οἱ δαυϊίαπι πατηθγαί 1οα., ΟῚ 
ΑΟΠ Δ θη ηἾβ Θχθυοϊ 8 ρᾶγίθ γ6}}- 
αι ἀἄθο 4υἰηροηία τ]ὰ (165.; 
ἐὺΊ ΓΘ Π6 5 ἀΐθγαι ἰγθοθηΐαβ, 

8, 4, μάχῃ ἐκράτησε. Οἱ. 
Οιε5., -- ἐς Προσωπίτιδα.., 

χκατέκλῃσε. 
ἊἍ νὴ: 6. τπᾶι, ΡΤ]. ΤΆ ρὲ 2195. 

Ρα]. κατέκλησε. Μυϊρο κατέ- 
Οἵ, 10, δὰ ὅόρῇ. Αἰ. 

κατέκλῃσε. Οἱ. Ῥιοά. ΧῚ τ 
εἰ ἀς ἴρβα ἰηβυὶα Ἠδθγοάοί, 141 
(1 ἰπίον αἰαὶ Πδθο, ἡ δ᾽ ἔστι 
μὲν ἐν τῷ “4έλτα, περίμετρος 
δὲ αὐτῆς εἰσὶ σχοῖνοι ἐννέα) 
1608. ϑίορ!ι. ΒγΖ. Θσππὶ δπίθπι ἰὰἃ- 
Ἰ11ΠῈ ἢ ΟΥ̓ τ Πὴ ΔΟΟιιβαίν 05 5᾽ ΠΟ]. 
ἴῃ βοϊαία οὐδίϊομθ ἃπΐ ΟΥ̓ Ϊ ΠῚ 
ΑἸ] δοίου μη. τι σορία Αὐϊοαθ, ἰὴ 
ν [}δοιθποβ 6586. ἀϊοαηΐ Βευίίπι. 
αν; 8... 44. δᾶπι 1 ἘΠ ΜΑΙης 
αν. 8. 18, 2, ἀροῖρθ. βοῃμ} }ἃ 
ΘΧΘΙΉΡΙα Θοαίγαυϊα ῬΥΔΘίοΡ χά- 
ρίιτα, καννάβιδα, τάπιδα, 
486 Ἰρβαπι Ῥυαθοθρίαμη ΠῸΠ ΘΟΥ- 
ΥΙΘΘἢ5. ἃ ΠΟΪ5. Δ] αἰαὶ 18 πὶ γθοθρὶς 
Μαί. (Οἵ, πὰπὸ Κυιθρ. αν, 11 ὃ, 
17. 2 δᾶ. 1.) Ἐπήλυδα ἤρνο- 
ἀοἱ, 1 78, κόρυϑα Αγρὶ. Οἷν. 116, 
ὄρνιϑια Αὐτὶ, Απαρ. 195,11, Βαύς 
κιδὰ Ῥαμβ, Ι 8. 8. δος ἰὰ- 
6 ΠῸΠ 5ιηὐ ΑἸ ΘοΥασα, τἰ χά- 
ριτὰ οἱ τάπιδα 5ὶ τοοίθ ἰδοπηΐῃῦ 
ἃρυᾶὰ Χρηορ. Προσωπίτιδα 
πηϑῖοῦΘ ΠΟΠΊΪ τ ὈΤΟΡΥ ΟΥ̓ ἢῚ Ἰἰ- 
ορητϊα ἀοίοηαὶίαν, οἰδὶ σασκυλῖ- 
τιν σατραπείαν ᾿οοΐτηι5. ὁ, 129 
εἰ Τεγεᾶτιν Ν θῦ. Ὅδ ἐς ριδε- 
Ῥοβίθοπο οἵ. δάμη, ΙΝ 47, 8; ἀδ 
ΘΟἸ]ΟΟΔύΊ0116. Ψ ΘΙ ΟΥΤῚ ἐγοαυ θη 
Προσωπίτιδα τὴν νῆσον τη. 
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ἐνιαυτὸν καὶ ἕξ μῆνας, μέχρι οὗ ξηράνας τὴν διώ- 
θυχα, καὶ παρατρέψας ἄλλῃ τὸ ὕδωρ, τάς τε ναῦς 
ἐπὶ τοῦ ξηροῦ ἐποίησε καὶ τῆς νήσου τὰ πολλὰ 
ἤπειρον, καὶ διαβὰς εἶλε τὴν νῆσον πεζῇ. 

110. Οὕτω μὲν τὰ τῶν Ῥλλήνων πράγματα. 
ἐφϑάρη ἕξ ἔτη πολεμήσαντα᾽ 

Αἴγυπτος 
πάλιν δου- 

καὶ ὀλίγοι ἀπὸ πολ- λοῦται ὑπὸ 

λῶν πορευόμενοι διὰ τῆς “ιβυης ἐς Κυρήνην ἜΞορ)-: 

ἐσώϑησαν, οἵ δὲ πλεῖστοι ἀπώλοντο. 
δὲ πάλιν ὑπὸ βασιλέα ἐγένετο πλὴν ᾿ἡμυρταίου 

ἐνιαυτὸν καὶ ἕξ μῆνας Εν 1 δὲ ῥ᾽ αυῖταὶ δὲ ἴῃ 115 ορίπιϊ. Ὑ α]6Ὸ 

τα ΨΠΠ 42, 4 εἰ Πἷο Κυπορ. Βθαϊι 
ϑιατίπι ο. 116. --- ξηράναςτὴν 
διώρυχα. Μῖνα νουρα, απὰτη 
ξηράνας͵ τὸ ῥεῖϑρον τοῦ ποτα- 
μοῦ, διώρυξι παρατρέψας 
ἄλλῃ τὸ ὕδωρ, ΘΧΒρθοιαν οΡΪβ. 
ΟΥ. θιοά. 1. ἃ, τὸν περιρρέοντα 
ποταμὸν διώρυξι διαλαβόντες 
ε ϑο 10], ΑὙΙΒΊΟΡΗΙ. ΒΙυ ν 178 
τὸν ποταμὸν διακόψας καὶ ἀλ- 
λαχόσε τρέψας. ὕτ νεῖθᾶ βουϊρία 
Ἰραπίαγ, Π5ῸΪ8 ΠῚ ππἃ 6Χ ρᾶτίθ ΠΟῚ 
Παπιΐη6 ΝΙΠ, 568. ΘΔ η8}1 οἴθοίαπη 
ΤΗπογαΙαΙ νίβϑιη 6550 ρας Π1118 
ΔρΡρᾶνεγθ; πᾶπι διώρυχα σα ΠΆ]6Πὶ 
ΠΟ δἰνθση ἔπνιϊ 6558 οοῃδβίδί. 
ΟΥΟἿἹΝ 109. Χοη. Απᾶρ, 11, 18. 
Π 4, 15. θὲ καί νἱά. άπ. 1, 1. --- 
ἐπὶ τοῦ ξηροῦ ἐποίησε, 1 
6. ἔϑηκεν, ἵστασϑαι ἐπὶ ξηροῦ 
ἐποίησεν, ἴῃ 5ἴοοο βίἰδέαυϊύ. 
Οοπηρδνδ μὰ αἸοθη αὶ Βθηενὰ που- 
εὴν τινὰ ἔσω, ἐν μέσῳ, ἔξω βε- 
λῶν, 5114 ἀρὰ γὶρ. ρ. 288. 
τὸ ξηρόν Βα θϑιδη εἶν Ιορτίαν 
οἰΐατη ὙΠΙ 10 6ἐ ἃ]. 

02». 110. 5: 15:ὲξ ἔτης:9Ι. 
ΤΧΧΙΧ 2, ἃ. ἢν. 4608 --- ΤΧΧΧ 
4, ἃ. ἢν. 457 ββουπάυιη Ποάᾶν., 
ΟΙ. ΧΧῚΙΧ 4, ἃ. Ο"ν. 461 «-- 
Ο]. ΧΧΧΙ 1,4. ἢν. 456 56- 
ουπάσπηι Μδη5., 0]. ΧΧΧΊ 1 
(ΧΧΙΧ 4 οχίν, να. Κυιθο. διά, 
Ὠϊβί. Ρ. 1605), ἃ. Οἢν. 400 --- ΟΙ. 
ΠΧΧΧῚ 2, ἃ. Ομν. 4566 (3 454) 
Βϑοι μα αηὶ ΟἸϊπέ, Οἵ, ἀπ. 104, 2. 
-- πολεμήσαντα. Νου Ἰδροη- 

οἱ ΒΟΚΚ, ἐν. καὶ μῆνας ξξ. Οἵ, 856. 11 θὅ. Υ 88. 

ἄππι πολεμησάντων, αιοὰ (0. 
κα Ἡγρογ. ρ. 47 ἀοβιίάθναῖ, ιά. 
Βουμἢ. ϑ'υπί. ρΡ. ὅ8., Εὐϊίζβοῃ, δά 
τοὶ. ». 288. 90. δὰ ὅοριι. Αἱ. 
ν: νη. 14. Οἵ. Το πη. ΧΙ 
10 απαοὰ 5ρΡ60165 'ρ58ἃ οδυ- 
ταϊπ απ ἀοοοῦ ΠῸΠ ἱπιρθίιι 
οὐ ἰηϑυϊηοία π6Ὸ ΟΥΒ 8 0 
{Ππ8η5.--ὐ λέγοι ἐσώϑησαν. 
Τιοησα δἰϊίοι ΠΙοα, ΧΙ 77, αὖ νϊἱὰ, 
ΒΙοουηΐ. Βαγββ. αἰϊίον Οἴθ5. ο, 84 
544.-- ἀπό ρῥτοὸ υδἰϊϑέϊοτο ἐξ, αἴ. 
112, 116. ΠῚ 112 οχίν, οἵ διιθὶ. 
ΘΙΠΠ τον ἀπὸ πολλῶν ὀλίγα ΡΙαΐ, 
Δί, ΤΙ, εὐ δὰ νϑυΡῈΠὶ λέγοι 
ἀπὸ πολλῶν ἐσώϑησαν 
Αὐνῖ. δρυὰ Κυαθο, Αἀθὸ Οδθβαὺ 
ποη θα ]105 8ὺ πον βδί μι 5 
Β: (ὐ ἢ 85; αἰχῖν Οὗ Τὰν: ΧΙ 
600, 1. 

8. 2. Αἴγυπτος δὲ οεί. 
ΡῬτδοίου ὅ9ῃ01|. Ηδγιπορ.. ΠΡ. 110 
οἰίδι ἰάθπι ΝΠ Ρ. 887 οἱ ὙΠῚ Ρ. 
6028, - ὑπὸ βασιλέα. ϑι᾽π}}}1- 
(ον ὑπό ουπὶ ἀοουβ. ΥΙ1.80, 4. Οἔ, 
Κυυρο. ἅἀτ. 8. 68, 46 8άη. 2. --- 
Ἀμυρταίου. ΟΥ. Ηδνοᾶοι Π 40. 
ΠΠ|15 οὐ ἴὉ1 Βαριν. ΟἸϊη, Εαβί. 
Η61]. αδἀ ἃ. 458 εἰ ῥ. 8117, υδὶ οἵ, 
Κυυθσ, Ηΐο, αὖ Π05 ἰπ δα, πιδὶ. οἱ 
Ατη. ἴῃ δα. 2., γϑθοίθ ἀοοθὲ αἰϊαι 
6558. Απιγυίδθαηι ϑαϊίθη ΕΠ 56Ὀ 1] 
δαοίονθπι ἀποαεοίτϊρ βία θ ἀοτηι5 
ΓΘρηδίγ οἶ8 ΜΑποιμοηΐβ. Οὗ, ΜΕ}. 
Ετᾶρπι. ἶδύ. ἀν. ΠΟ ν᾿. ὅ97 οἱ 
Βοροκἢ., Μαποῖπο πᾶ ἀϊο Πα 5- 

α 48η- 
“4ἴγυπτος ναίων αὐτόϑι 

ξυμφορά. 

δ 

; 
“ἱ 

ἡ 
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τοῦ ἐν τοῖς ἕλεσι βασιλέως: τοῦτον δὲ διὰ μέγε- 
ϑός τε τοῦ ἕλους οὐκ ἐδύναντο ἕλεῖν, καὶ ἅμα 
μαχιμώτατοί εἰσι τῶν “ἰγυπτίων οἵ ἕλειοι. Ἰνά- 
ρῶς δὲ ὁ τῶν Λιβύων βασιλεύς, ὃς τὰ πάντα 
ἔπραξε περὶ τῆς Δἰγύπτου., προδοσίᾳ ληφϑεὶς ἀνε-- 
σταυρώϑη. ἐκ δὲ τῶν ᾿Αϑηνῶν καὶ τῆς ἄλλης 
ξυμμαχίδος πεντήκοντα τριήρεις διάδοχοι πλέου-- 
σαι ἐς Αἴγυπτον ἔσχον κατὰ τὸ ενδήσιον κέ- 
ρας. οὐχ εἰδότες τῶν γεγενημένων οὐδέν. καὶ 
αὐτοῖς ἔκ τε γῆς ἐπιπεσόντες πεζοὶ καὶ ἐκ ϑα- 
λάσσης Φοινίκων ναυτικὸν διέφϑειραν τὰς πολ- 
λὰς τῶν νεῶν, αἱ δ᾽ ἐλάσσους διέφυγον πάλιν. 

(αρ. 110. ὃ. 4. ᾿ϑηνῶν. Τιὰ Βεκῖκ, 46 ὁοπίθοίανα οὐ Κ΄6Π0]. 
Πομ. 1]. π, 281. ὙῊ66 ᾿Αϑηναίων, ᾳποα ΟἸϊπλ ὑπύαιϊ 5ατηϊ5. γα- 
ΒΡ οἰ θηίθ8 δὰ αι. ὃ. 429, 2 οἱ δάη. δὰ 107 οἱ 111, Νυηο 
ΟΡ ΘΙ  ΘΡαν [1115 εὐ των ΒΟΠΟΙἀβίαθ {Π|π|8. ἀιοιου 85. 5ᾶΠῸ οχίρια 
δίς, αὐοας ΔΡρυα δατη ΘΟΙΏΡ πιὰ Θουιρία Ἰοριιη αν, πλήρεις Ῥτο τριή- 
ρεις, ἐς Γάγυρτον ρτὸ ἐς «ἴγυπτον, διάδοχοι ογλ τιν, Ῥαιαν - 
Τὴ 18 ΤδΠθ ἢ ὩὰπῸ Ροβὺ ἐκ χΐμπ5 ΘΟ 6. ἀπᾶπὶ ροβὶ ἀπό ἴδυνῖ 
ἀϑηναίων Ῥο5586. ὶά. 54. ΠῚ 86, 

βίθυ ρου! οδθς ἴῃ Βομιηΐαι, Ζεῖ-ὀ ρώϑ'η. ΟἿ Οἴ68. ο. 86. οὐ Ηφυῃ.. 
560 ῃν. ἢ. (ἀββοῃ ἢ ἐβυν ββθηβο. ΠῚ Απιία. ρυῖν. δ. 72, 27. 
Ῥ. 146 54ᾳᾳ. γεῖθα πλὴν ἄμυρ- 8.4. τῆς... ξυμμαχίέ- 
ταέου ... βασιλέως αἴϊοειι δος Βαθδιαητῖνο, αὶ ΠῚ 80. ἣ 
5680]. Αὐἱϑα, Ρ. 866, υὔἱ δα ὁ, 86. «“-- 
112 τϑβρίοὶ τη ]6 χ᾽ βίϊηιαι ΕὙΟΤῚ- 
116]. --- τοῖς ἕλεσι. Ὅε ἢΪ5 ρᾶ- 
᾿πα]ι5 νὰ, δίσαρ, ΧΥΤΪΙ ᾿. 199 οἱ 
802. Ἠεγοάου, Π| 187. 140. ΝΙΘ6Ρ. 
ΗΪϊβί. απί. Τρ, 55. --- ἕλους. 
ἑλεῖν. Τὴ ἰδ οἱ ἕλειοι Ηδιτπο- 
θ8π68 ΠῚ Ρ. 1τ0 παρήχησιν ατ8ε- 

πεντήκοντα τριή- 
θξες. ΟἿ Αὐἱβεα, Τρ, 890. 597. 
--- ἔσχον. Έσχον, κατέσχον, 
προσέσχον, γεΥθὰ παιίῖοα. ὉΌΚ.,. 
4αὶ ΒΠΏΡΙΘΧ, Οτῖτι5. ῬΥΆΘΒΘΠΒ δε 
ἴσχω.. ᾿ατανιι σχήσω, ΠῚ ἃς 
οαπὶ ἀαἰϊνο δὰΐ οὐση ἐς ἱπηοὶ ἀο- 
οοὐ δὰ ΨΙΠ1. Οὗ 1128. ΠῚ 99. 3. 

τι. --- χαὶ ἅμα... εἰσί. ΝοΙϊΪ 84 αἱ]. Ὅε ἄλεῖνο ααα, Κυιοο, αν, 
ὅτι ἐχϑρθοίατο. ΟἿ, Υ 61. 4. 1 8: 18,1 δὴ. 2. Κατὰ τϑαῖε Π 
47. 80, Μίαν. τ. ὃ. Ὅ82, 4». 91. ΤΥ 129. ΝΠ97. Του ον δὰ 
1628. Τὰο. Ηϊβέ. 1 τ6 βῬΡθπεβ. - - ἰηξονάσμι αἰχὶ! [ἱν, ΨΊ14. Ηδθεν- 

τᾶς. δα ΧΧῚ 49, 2. -- τὸ εν- ΟΥΠ οἢ πὶ πα θα πί ποη ρᾶῖ- 
ἐἰατι βία ἄϊο, 5864 ον δί σγὰἃη- 
ἀρ τὴοπηθηΐιηι ἴῃ πΠΟΠΙΪΠ 6 

ΠΡΡῚΒ. .Αὐὰ. ΤλοΣ ΑἸ θ᾽» 

ἴν ἈΕΠΙ 19,"--- οὗ Ἐχθον. 
Οἱ περὶ τὰ ἕλεα οἰκέοντες. 
Ἠετοδοῖ. Π| 94.“ ΑΟΤΤῚ,. Ἕλειο- 

βάτας νοοῖ Αφβοι, Ρου8. ν. 89, 
ὉΡῚ νἱῇ. ΤΠ 6 ΌΥ. 

8.8. προδοσίᾳ ληφϑ'είς. 
Οἵ, Οἵεβ. ὡς. 84. --- ἀνεσταυ- 

δήσιον κέρας. 5586 Μοηᾷο- 
β᾽ππὶ Πππιθὴ γν 6] οβίϊαπι ΝΙΠ ὁχ 
Ρίπά. ἔναριη, 84 861 δέναθ. Ρ. 802 
ἀσουΐε Ατη. Τὸ “Μενδήσιον στό- 
μα νοοδηΐ Κ΄}. Ὁ. 802, Ηδνυοάοί, 
Π17 αἱ. ΝῚ οονπαα ἄπο ΠΌΣΙΣ 
πδὶ οἰΐαιι ΕἸΟνι5 ΠΠΊ11. --- οὐκ 

εἰδότες. Ὁ πανίθιιβ δὰ παιίηϑ 
ἐνδηϑὶϊς Τῆπο, αὖ 1101. ΟΥ, ΠῚ 88. 
91. ΥἹ 52. ΥὙΠ| 101. 

8 

4 



᾿ Δὐχκῆ Χο ὖ, ΨΥ ἯΙΎΝῪΝἭΝἝΨΝ 
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5 τὰ μὲν κατὰ τὴν μεγάλην στρατείαν ᾿ϑηναίων 

τῷ 

καὶ τῶν ξυμμάχων ἐς Αἴγυπτον οὕτως ἐτελεύ- 
τησεν. 

111. Ἐχ δὲ Θεσσαλίας Ὀρέστης ὁ ᾿Ἐχεκρατί- 
δου υἱός, τοῦ Θεσσαλῶν βασιλέως, φεύγων ἔπει- ἢ 
σὲν ᾿Αϑηναίους ἕαυτον κατάγειν καὶ παραλα- 
βόντες Βοιωτοὺς καὶ Φωκέας ὄντας ξυμμάχους 
᾿Αϑηναῖοι ἐστράτευσαν τῆς Θεσσαλίας ἐπὶ Φάρ- 
σαλον. καὶ τῆς μὲν γῆς ἐκράτουν, ὅσα μὴ προῖόν- 
τὲς πολὺ ἐκ τῶν ὅπλων" (οἱ γὰρ ἱππῆς τῶν Θεο- 
σαλῶν εἶργον ο τὴν δὲ πόλιν οὐχ εἷλον, οὐδ᾽ ἄλλο 
προὐχώρει αὐτοῖς οὐδέν, ὧν ἕνεκα ἐστράτευσαν, 
ἀλλὰ ἀπεχώρησαν πάλιν Ὀρέστην ἔχοντες ἄπρακτοι. 

ἣ, ἣ » 9 »Ρ δ ’ 3 ’ 

μετὰ δὲ ταῦτα οὐ πολλῷ ὕστερον χίλιοι “ϑηναίων 
ἐπὶ τὰς ναῦς τὰς ἐν Πηγαῖς ἐπιβάντες (εἶχον δ᾽ αὐτοὶ 

8, ὅ. τὰ μὲν κατὰ ΦΌ ς ΧΙ 88 οὐ Αὐϊβυα. 1 Ρ, 886. Ηδῃο 
ἐτελεύτησε. Βα ἐπιφω- Θχρθαϊοποιη ἴῃ ΟἹ, ΤΧΧΧ 4, ἃ. 
νήματα Ἰεσαπίαν 1838, 7. 1 102 
Ἔχίν, ΠΙ 60 ἐ ΟΧ Υ, 8]... 6δΧ ἀπά] 1015 
ΘΟ ΑΥΔΙ5 ϑρρᾶγνθί 0 585 γθ- 

οἷ τὰ κατὰ τὴν στρατείαν ἰάοηι 
δία ἡ στρατεία ν]εγο ἰγδάϊ ἃ 
δίῃ. τ. ξ. 683,8 εἰ Βαυιίηι. 8,128 
φάη. 7. Αὐτφαϊιπη ἀπίο ἐς Αἴγ.ροϑβί 
γουΡθα]}6 ᾿ζθυαυῖ ΠΘΟ6556 ΠΟ ἔα]. 

αρ. 111. 8. 1. Ἐχεπρα- 
τίδου. 6 Ποῦ οἱ οἷτιβ σϑηΐθ οἵ, 
ΒοΘΟΚῃ, Ἐχρ]ϊοδι. ΡΙπά. ρ. 882. 
54. εὐ ἴίδοῃβιη. Δηΐίᾳ. αν. Τρ. 
111. -- βασιλέως. ασπὶ ποι 
ἀΠῚ γορὶ Ῥανιθῦῖς ΤΠ ο55]α (οἴ, 
Π 35. ἵν 18). Γονβἰίδῃ ταγός ἰἴη- 
ἐ6!Πσοη άπ. ΟἿ, Βομόοοια, Απίαιι. 
1π7 ῬΩΝΙ. ατᾶθο, Ρ. 402 εἱ Ἡθιτη. 
Ἀππίαι. δ. 178. Αἰἰατηθη ,,Θ 8 ΠῚ 
Ἠεγοάοίι5 ὙΠ 6 [ϑ5ἰσυΐ ΡΙπα.]} 
ΑἸδυδά65. νορο5 Τ]6558]18 6 ἀἰοἰί." 
ΗΑΑΟΚ. Εἰ ταγόν [οὐίαβϑϑθ ΡΓῸ 
Ἰην!αϊοβο πουηῖη βασιλέως ροϑί- 
θἃ Β.ΡΒΕ απ] 6556. 5150] Δ 0 
Κυαθο. ΜΊπιβ τϑοίθ οοτί Θεσ- 
σαλῶν νοσοτ ἰοπίαί (855. 
ὄντας ξυμμάχους. Οἱ, 108, 
8. -- ἐστράτευσαν. ΟἿ. Ῥιοᾶ. 

ΟΠ. 457 τοίου Πιοά., ἰπ ἈΠ ΠΠῚ 
βϑαπθηΐίθπὶ Ποάνν, οἱ δίδηβο, ἴῃ 
ΟἹ. ΟΥΧΧΙῚ 2, ἃ. Οἢν. 455 ΟἸϊπίο, 
Δ ΔΟΠβτη. Κυιορ.. » ἴπ 8. 454 Βο85- 
Ῥαίι. -- τῆς Θεσσαλίας ἐπὶ 
Φάρσαλον. Οἵ, Μειία. αν. 8. 
991. 0: ΒΟ σο ο ΕἾ ΞΟ Ὁ... ὙΠ ΡῈ 
8. 8. 114, 2. 1118. 25 ἃ]. 46 1,δι]- 
πἷβ θβαῃ. δα (ἷο. 46 Βθρ. ΠῚ 4, 1. 
ς-- ὅσα μ ἡ προϊόντες, Ἰδὲ 
ὅσα Ἀρατεῖν ἐδύναντο (τρατοῖεν 
ἂν τι 65.) μὴ προ. ΟΥΤΥ 16 
οἱ Ἠορὶα. δ ΡΙαῖ, ΤΊΤη0]. ὁ. 8 Ρ. 
523. ἐκ τῶν ὕπλων, ἃ 
Οδπιτῖβ. ΟἹ ΠῚ ΟΥ ΟΣ 
Χορ, ΑΠΔ0, 

ἘΠ ΡΝ μετὰ δὲ ταῦτα οὐ 
πολλῷ ὕστερον. ϑ8ϊῖο ᾿ζουπτη 
Ὁ; 114: ΟΣ 115. 1 ΟἸΣΊΕΧΕΧ ΧῚ 
1, «. ἢν. 456 πᾶθο ψποαπο τοίδες 
Μϑηβϑο, ἴπ 0]. {Χ ΧΧ]Ὶ 8;8. αν. 
454 ΟἸ᾿πίο, Δ  ΔΟ]5η1. ἃ]., ἴῃ 4. 458 
Ποβραίι, ἘΧΡ  α! Οη θη, απο 56- 
αὐὐταν, ΠΠαβίγαη ὨΙοα. ΧΙ 88 οἱ 
ΡΙαί. Ῥουῖοὶ, ο, 19. Μίβοοι οοτη- 
ΡῬίατα [αδί, ΠῚ 6, 12. 18. -- τὰς 
ναῦς. Ὁ Οὐἴνοπῖοα ΘΟΙΙΠΊ ΘΙ ΟΥ̓ 
ΡΙαι., 1, ιοά. --- εἶχον... τὰς 

- 

,“στρατεῖαν 
᾿Αϑηναίων 
ἕς τὲ Θεσσα- 
λίαν καὶ ἐς 
Σικυῶνα καὶ 
Οἰνιάδας. 



σπονδαὶ πεν- 
ταξτεῖς ᾿4ϑη- 
ἐ ναίων καὶ 
Πελοποννη- 
σίων. στρα- . 
τεία ἐς Κυ- 

φΩ8 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟῪ ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ Α, ριβ. 

τὰς 1Πηγας) παρέπλευσαν ἐς Σικυῶνα, Περικλέους 
τοῦ Ξ Ξανϑίππου στρατηγοῦντος, χαὶ ἀποβάντες Συκυ- 
ὠνίων τοὺς προσμίξαντας μάχῃ ἐκράτησαν. καὶ 
εὐϑὺς παραλαβόντες ᾿ἀχαιούς, καὶ διαπλεύσαντες 

πέραν. τῆς ᾿Ἱκαρνανίας ἐς Οἰνιάδας ἐστράτευσαν 
Π ; , δ 

καὶ ἐπολιόρκουν 

χώρησαν ἐπ᾿ οἴκου. 

112. Ὕστερον δέ, 

οὐ μέντοι εἷλόν γε; ἀλλ᾽ ἀπε- 

διαλιπόντων ἐτῶν τριῶν, 
σπονδαὶ γίγνονται Πελοποννησίοις καὶ ᾿4ϑηναίοις 
πενταετεῖς. καὶ Ἑλληνικοῦ μὲν πολέμου ἔσχον οἵ 
᾿4ϑηναῖοι, ἐς δὲ Κύπρον ἐστρατεύοντο ναυσὶ δια- 

αρ. 112. 8. 1. πενταετεῖς. ῬῸΣ πενταέτεις. »» Ἱστέον δὲ 
ὅτι τὰ παρὰ τὸ ἔτος παρ᾽ ἡμῖν ὀξύτονα οἵ ᾿ἀττικοὶ βαρύνουσιν ““ 
Εἰγα. Μ. ἴῃ τριακοντούτης. ΑΌΥ 14 τριακονταξετεῖς εἱ ΣΡ 
δεκαετεῖ, αυδηαθδηι πἰγοααθ ἰοοὺ Ναί. τριακονταέτεις εἰ δεκαέ- 
τει, εὐ ὖν 2ὅ δεκαετεῖ. 
τεις 
ἀῦπ. ν᾿ 90. 

Πηγάς. διά. 108, 4. -- τοὺς 
προσμέίξαντας. ψα]οὶ 586- 
ΡῬὰ5. 1 ἃ Π 115 ΘΟΏΒΘΡΘΥΘ, αἱ με 
89. ΓΥ 88. 126. --- μάχῃ ἐκρα- 
τησαν. Αρια Νεοπιθᾶπὶ αἱ ηδν- 
ταῦ ΡΙαύ. ΑἸΐϊα ποηη}}α δαάϊὶι 
θιοά. 

δ. 9. παραλαβόντες, εἰς 
τὴν στρατείαν δηλονότι, ἀκ τν 
μάχους ὄντας. Οἵ, 8. 1.0 52. 
ΨΙ δ. --- διαπλεύσαντες 
πέραν. ΠΠαδίγαύ ΡΙα Δ ΛΟ 15 γοΥ- 
υἱ5 ἐπὶ τὴν ἀντιπέρας ἤπειρον 
κομισϑῆναι τῷ στόλῳ. -- Οἰ- 
νιάδας. Ραυβ. ΙΚ 55,1, Οὐ- 
νιάδας ᾿Δκαρνάνων γῆντε ἔχον- 
τας ἀγαθὴν καὶ ᾿Αϑηναίοις 
διαφόρους τὸν πάντα ὄντας 
χρόνον. ἴ)6 5ῖτι. Οδηϊδάαγαμι νἱᾷ. 
1{102. ῬοΪγ". ΙΥ̓ 6ὅ. Κταβ, ΗΒ6]!]. 
Πρ. 847. Τιοα]ς. ατϑθο. βαρί. Π 
Ρ. δῦθ. Βανβὶ. ἄτδρο. ΤΡ. 120 54. 
ἔδυ δυΐθιη ἤᾶθο ὑπᾶ 6Χ [8 οἰν᾽ία- 
{ἰθ 115, 4πᾶ 6 ΒΘ Ρ 6. ̓ ποο  α ΠῚ 0 - 
πα Πἶ 115 βιρ ἰ Ποαπίαν. ΟἿ, ΤΠ 102. 
1Π94.1ΤῊὉ 117. Ἰάδηι ἤουὶ ἴῃ Τ,60}- 
(ἴῃ 15. 5818 οοηβίαι, [)6 115. πΠ0ὴ- 
Π1}Π5 νὰ, Το». Ῥαναὶ. τὶ 1 ρῥ. 

τηαϊαηλ ΑὉἰοϊδίαθ αυϊάδιη, 
Οἱ, ἄοεδι!. Ῥοοίν. δοοθηΐῖ. Ρ. 828 5ᾳ4ᾳ. Πεντέ- 

Οὗ, Τοῦ. δὰ Ῥῆνγῃ, ρ. 407 οἱ 

804. Αρυὰ Τῇιο, ρνδθίθυθα ἔπος 
Ῥϑυηθηΐ ΟΥὐδοὶ 11 80. Ὑ 88. 56 
ΔΙῖ8ὰ6 Οὐγοντᾶθ οἰνιίαίοβ ΠῚ 80. 
Ὀιδπσαθηᾶα 80 ΠΪ5 πομηΐηα, απᾶ- 
᾿ῖὰ 5πηύ Ὑ εἷϊ δὲ (σ}011, 5ΘυηΡ 6. τπῦ- 
"65 ἀεοβίσπαπίϊα, οἱ “ένδιοι ἂθ 
(οἰδα αὐ 5. ράτίο ἀἰοιὶ ΨῚ 4. Οεο- 
του πτη οἷ, δια δάη. 107, 8. 

ΟαΡ. 112. 8. 1. διαλιπόν- 
τῶν, ἰπίογϊθοί 5. ΟΥ ΠῚ 714 
εὐ Κυιιθρ. ἀν. ὃ. ὅ2, 2 δάη. 11 
- σπονδαὶ γέγνονται. ἴῃ 
ΟΙ ΤᾺ Χ ΧΙ Β τγοΐθυπηυ ιοά. ΧΙ 86 
εὐ Μδηβο, ἴῃ 0]. ΠΥ ΧΧΗ 2 Μιεὶ- 
ον δὲ Κυπθρ.., ἴῃ Ὁ]. ΠΧ ΧΧΠ 8, ἃ. 
αν. 460 ΟἸϊηίο εὖ Δ δοῆβιῃ, 
ΟἸΠΊΟΪ5. 6Χ δχβιίϊο γουοοδίὶ (οἴ. 
ΤῊ 411. Ηϊβί, αν, ΠῚ ρῥ. 488 54.) 
ΟρΡοΡὰ ρδοθιὴ δοίη 6556. Ὡδυυδὺ 
ΝΟΡΟ5. Οἴηι, ο, 8, αὶ νὶά, Νίρρ. 
ΟοἸΡ 65 τ65 οοη πη απ ἀπά οο. 
Ὧἀθ Ῥᾳο. 8. 8 οὐ Αδβοῃίη. Πα- 
ραπρ. 8. 1712. Οἵ. ΟἸηι. Ἐαϑύ, 
Ηδ6]]. Ρ. 2017 οἱ Κγιθο. ἀθ Ῥᾷρθ 
οὐτη 1,.Δοοᾶ. ροβέ Αμᾶοο. ΒΕΚΙ.. 

8.2. ἔσχον. ΟΥ, Μαι. δι. 
8,808, 8 οἱ ΕἸΠ.5], αὦ Εν. Ηοτγδοὶ. 
ν. 924, ἐς δὲ Κύπρον 



---- 

3 τηγοῦντος. 

4 λιόρκουν. 
νομένου, ἀπεχώρησαν ἀπὸ Κιτίου" 
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, ες » "» : ’ , 

κοσίαις αὐτῶν τὲ καὶ τῶν ξυμμάχων Κίμωνος στρα- 

καὶ ἑξήκοντα μὲν νῆες ἐς Αἴγυπτον 

ἀπ᾿ αὐτῶν ἔπλευσαν, ᾿᾿μυρταίου μεταπέμποντος, 

τοῦ ἐν τοῖς ἕλεσι βασιλέως, αἵ δὲ ἄλλαι Κίτιον ἐπο- 

Κίμωνος δὲ ἀποϑανόντος, καὶ λιμοῦ γε-- 

καὶ πλεύσαντες 

ὑπὲρ Σαλαμῖνος τῆς ἐν Κύπρῳ Φοίνιξι καὶ Κίλιξιν 

ἐναυμάχησαν καὶ ἐπεξομάχησαν ἅ ἅμα, καὶ νικήσαντες 
ἀμφότερα ἀπεχώρησαν ἐπ᾽ οἴκου, καὶ αἱ ἐξ Δἰγύπτου 
νῆες πάλιν αἱ ἐλϑοῦσαι μετ᾽ αὐτῶν. 

8. 2. 

ἐστρατ. Οἵ, θιοά. ΧΠ 8. ΡΙαι, 
Οἴπι. ο. 18. Ιβοοῦ. ἀθ Ρϑο. δ. 86 ἃ]. 
ἴῃ δα. τηδὶ. ἃ, 

8. 8. μυρταίου. (ἰ. 110, 
2. --μεταπέμποντος. δΔοῖϊ- 
“γὸ δαϊὰβ γοΓΌϊ, ᾳυοα 115, 488 
οοηίτα οοηδαρίπαϊίηθπι αἀϊοία 5ἰηΐ, 

δἀπυτηογαί ΠΟ πρίη. ΧΡ. ὅθ 4  412., 
4αϑπαθδπι 146 ΠῚ ΠῸῚ Βργανὶῦ Αὐὶ- 
ΒΙΟΡΠΆΠ65, υὐἱϊέαν ὙΠΟ. ΤΥ 50.001 
52. 11. 88 (δὶ νὰ. Ὀ0Κ.) 8110]. 
Βδοθρὶΐ οἰΐατη Ὁ1ο ὅΔ55. ἀοάνυτῃ 
οὐ τηραϊὰπὶ αἰδβίϊησαθστα οοηϑίυτ 
Ηετρϑί. ἀθ 00. επιθπᾶ. ρΡ. 87, 5εα 
νἱά. Κυιθο, εἰ ΟἸ455. ργδϑίον Βεί. 
πδχ. Τῆῦο. ΟἿΣ δἀπ- 18. 2. -- 
Κίτιον) ,.,Κίτιον πόλις Κυ- 
πρου, ὅϑεν ἦν Ζήνων ὁ Κιτιεῦς, 
ὃ φιλόσοφος.““ 8.80]. ΟΥ, Βίγ80. 
ΧΙΝ ρΡ. 682. 1 ἰΐογᾶπι τ ἀπ ρ] 1σϑυϊ 
ΟΠ ΡΟ558 ἀοορηΐ ἰηίογργοίθβ Οἷο. 
Τυβο. Υ' 12 οἱ θιηα νῆα ἴῃ δέ ρῃ. 
ΤὨ65. 

8. 4, Κίμωνος .... ἀπο- 
ϑανόντος. 0]. ΤΧΧΧΗ 8, ἃ. 
Οἢν. 449. (ΑἸϊτοΣ ἰδπηθη. Μη. 
ϑρανι, 12 ρ. 8385.) 6 τηογίθ ΡΙαΐ, 
Οἴηι. ὁ. 19 ἀπέϑανε δέ, ἰησαῖέ, 
ὡς οἵ πλεῖστοι λέγουσι, νοσή- 
σας, ἔνιοι δέ φασιν ἐκ τραύ- 
ματος. [ἢ ορρίάο ΟἸεἴο δυτὰ πλον- 
τ Πὶ 6556 ἴα !5ο αἰοῖ Ναροβ Οἴπι. 
ο. 8. Μυΐἃ τηΐϊβοοί οἱ ἥποῖς Ὀιοά. 
Ι. ἃ. Οἷ, Ηδδοκ. οἱ Τωογοπίζθη. ἂ 6 
Βδρθι5 Αἰβεπθηβι πὶ Ῥουῖοϊα ἅσοα 
δ 6515 Ρ. 38. -- Ὑπὲρ Σαλα- 
μῖνος. Ὑπέρ νει ]5 μετέωρον 

ΤΠυογάϊαϊς οὶ. ἴ. Εα. 1]. 

αὑτῶν ΒΕΚΚκ. Ὑυΐϊδσο. 

“ακεδαιμόνιοι 

αὐτῶν. Οἵ. «ἄη. ο. 17. 

εἰ ἀνάγεσϑαι τεβροπάενε ἀοοοί 
Αὐπ. ΘΟΠΙΡΆΓΘΗΒ ἀποσαλεύσας 
ὑπὲρ τοῦ στρατοπέδου 157 οἱ 
ναυμαχήσαντες ὑπὲρ τοῦ λιμέ- 
νος ΥΠΠ9ὅ. δε ϑαϊδιηϊης νἱὰ. 
ΒΙ80. 9. 9. οὐ Μαπηθτί, αδορτ. 
ΝΙ 1. 445. --- ἐναυμάχησαν 
καὶ ἐπεξομάχησαν. Αὐηθὰβ 
Ῥαρσπᾶβ ὨΙοάοΥ5, πανδίθιη Ρ] αἴδυ- 
Ομὰ5 Οἴπη. ο. 18, αὶ ἀ6 ἐδγγθϑίγὶ 
ταοοί, δηία Οἰτποηῖἶβ. ππογίθμη ἔἈ- 
Οἴδ 1 ᾿αἴβυπιαί, 4005 ΠΘΠ1Ο Πδιγᾶ- 
οηϊ οοσπϑίϊ Οἰπιοιῖϑ (Ἱα. Μαι- 
66}. 8. Ὁ) Ῥγδοίογοι. -- ἀμφό- 
τερα. Οἵ. δά. 13, ὅ. -- αἷ ἐξ 
Αἰγύπτου. Ὅς ἐκ νἱὰ. δάῃ. 8, 
2. -- πάλιν. ϑυβαυά, ἀπεχώ- 
ρησαν, υὐ αἰοϊίυν ἀναχωρεῖν πά- 
λυν ΤΠ ὅ. 21. ἀπῆλϑον πάλιν ΤΥ 
τῶ. -- αἴ ἐλϑοῦσαι 5υπι αὐδὲ 
οὑπὶ 115 ΑἸΠΘηΐ5 νθηθγδηΐ. ΝΟΙ 
Ἰσὶταῦ δυᾶϊτα Ἠδαβίαπι Το, 
Τῆυο. Ρ- ὅδ 54. αἷ πάλιν Ιεσεη- 
ἴεπι, 4ποα ηραβηδί ΟἸ858., δ: 
Οἰαββϑηΐαπι ἴρϑαπι, αἱ αἴ ἀποῖ5 
Ἰπο] δὶς αὐ οὕ Ποθυθίπιν 68 νυ ΟΥΤαΠὶ 
οΟἸοοαῖῖο, ἂδ απᾶ ἀϊοίατη οβὲ δά 
90, 1. Οδίθγαμη ροβύ μᾶθοὸ Οἰμηοη15 
ψ6] ροίϊπ5 Ασομῖαθ Ρᾶσοπὶ ἔδοίϑιαῃ 
6556 ψυϊρο βίδιαυσης, 46 αὺϑ νἱά. 
δἀ ΨΠΠ 86. 

8. 8. Λακεδαιμόνιοι ὃ έ 
οοι. ὕκαᾳις δὰ ἐστράτευσαν δᾶ- 
θού Ρυϊβοίδη. ΧΨΙΠ 20 (2172), υδὶ 
ἐνταῦϑα ρτο μετὰ ταῦτα. Οἵ. 
ΡΙαι. ΡΥ]. ο, 21. 5080]. ΑὐἸβίορῃ. 
ΑΥνὶ τῖ- 551: ΟἸτηί 1 ΠΡ ΖΗΌΣ 
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προν καὶ 
Αἴγυπτον. 
ὃ ἱερὸς κα- 
λουμέενος 

πόλεμος. 



᾿Αϑηναίων 
ἧσσα ἐν Κο- 

ρωνείᾳ. 

210 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ Α, ριγ΄. 

δὲ μετὰ ταῦτα τὸν ἱερὸν καλούμενον πόλεμον ἐστρά- 
τευσαν. καὶ κρατήσαντες τοῦ ἐν “ελφοῖς ἱεροῦ 
παρέδοσαν “ελφοῖς" καὶ αὖϑις ὕστερον ᾿᾿ϑηναῖοι 
ἀποχωρούντων αὐτῶν στρατεύσαντες καὶ κρατήσαν- 
τὲς παρέδοσαν Φωκεῦσιν. 

118. Καὶ χρόνου ἐγγενομένου μετὰ ταῦτα 4ϑη- 
ναῖοι, Βοιωτῶν τῶν φευγόντων ἐχόντων Ὀρ- 
χομενὸν χαὶ Χαιρώνειαν καὶ ἄλλ᾽ ἄττα χωρία 
τῆς Βοιωτίας, ἐστράτευσαν ἑαυτῶν μὲν χιλίοις 
ὁπλίταις, τῶν δὲ ξυμμάχων ὡς ἕχάστοις ἐπὶ τὰ 
χωρία ταῦτα πολέμια ὄντα, Τολμίδου τοῦ 1ολ- 
μαίου στρατηγοῦντος. καὶ Χαιρώνειαν ἕλόντες 
ἀπεχώρουν φυλακὴν καταστήσαντες. πορευομένοις 
δὲ αὐτοῖς ἐν Κορωνείᾳ ἐπιτίϑενται οἵ τὲ ἔχ τῆς 

(ἀρ. 113. 8. 1. ἑλόντες. Ῥοβίὶ Πος δχ οριεϊπηουὰπὶ ΠΙὈΓΟΥ Ων 
δαοιογϊίαία ἀοἰοία βαπύ γουθα καὶ ἀνδραποδίσαντες. Ταρπίυν ααὶ- 
δι εἃ, 4πᾶ6 ῬγΟΡΑθ1 6. πὸμ 51 ἴῃ ἰἰῦγο5 ἀθίθυ οὐ 85. ἸΥΓΘ 5556, 
ΒΙοοπιῖ εὐ {Π|ν. ϑ τι. οὐἷϊ, ΠῚ Ρ. 9; 564 νἱὰ, ΟἸα55. 

Ηδης εδχρθαϊομθπη 50 βοθρίδηι 
6556 0]. ΠΧΧΧΙΠ 1, ἃ. Οἰν, 448 
οχϊδίπηαι θοᾶν., ΟἹ, ΤΧΧΧΗ 4 
Μ6}1. Δ δοῆβπι. Κυαθρ. -- τὸν 
ἱερὸν... πόλεμον ἐστρά- 
τευσαν. δι Ποῦ Αρρὶ. ὙΠ 2. 
εὐ θῖοά. δἀρυὰ Κυαθρ. Μι}}η Ὁ 1- 
τὰν ΘΠ ατὰ Πότ. Εροά. 1, 28, 
αυἱ ἰάοτα ΡαΘ πᾶσα Ὁ6118 αἰχῖν, 
Οοπιραᾶτα, τας πύστεις ἐρωτᾶν 
1 ὅ, αὐτάρκη ϑέσιν κεῖσϑαι 1 
37. Μαίῃ. ἀν. 8. 408 Ὁ (ᾳίρθιῃ 
Ροορβ βαπο ἀβὰπῃ {θα Θηίθμι [8}}1 
Δρρᾶτγει), 100. δὰ. ὅόριι. Αἷν. 
290. --παρέδοσαν “Δελφοῖς. 
Ετθηΐτη ἀπέστησαν ΖΔελφοὺς 
ἀπὸ τοῦ κοινοῦ συστήματος 
τῶν Φωκέων Πακεδαιμόνιοι, καὶ 
ἐπέτρεψαν καϑ' αὑτοὺς πολι- 
τεύεσϑαι. ὅντα. ΙΧ Ρ. 428 οχιγ. 

παρέδοσαν Φωκεῦσι. 
ϑ'εα ροβίθα 6! ΡΠΪ γϑουρογαν θυ τιπί, 
Οἵ, 118, ὃ. 121,.,2. Ὁ 19: 

(αρ. 118. 8.1. χρόνου ἐγ- 
γενομένου (ἰπτογιθοίο, οἵ, 
ΙΝ 111. ὙΠῚ 9) μετὰ ταῦτα. 

»1. 6. μετὰ ταῦτα, χρόνου ἐγ- 
γεν. Οὗ. ὁ. 114 Ἰηϊί, 118. Ἰηἴῖ. “ἢ 
ΙΑΟΟΒΞΚ. Κυθορον τ ΠΊΘἢ μετὰ 
ταῦτα ουτῃ ἐγγενομένου ἱπηρῚι. 
Ῥαρηᾶπι, ἀυδ ἴῃ ῬΡΟΧΊΠΙΪ5. ΠΆΥ- 
Ταΐαν,, Θγ  μἾ556 0]. ΠΧΧΧΠῚ 2, ἃ. 
Οπν. 447 δοπδθηιίαης Ῥίοείαυο, ἃ. 
4406 5ἰαιυϊ Κτπορ., οαΪ ΟὈ]οααὶ [Ρ 
Ἀοβραίι. --- τῶν φευγόντων. 
ἘΧΒΆΠΒῈΒ Ῥοβύ Ρυβηδ τη Οεπορμγ- 
16 Π56 πὶ ΘΧΡυΪβίβ. --- ἐστράτευ- 
σαν. (Οἱ, Ῥιοά.. ΧΙ 6 εὐ ΡΙαΐ. 
Ῥουὶοὶ. ο. 18. --- ὡς ἑκάστοις. 

ΟΥ̓ δῇ. 8,.4. 

δύτ Ὁ, ὐξῳ Κορωνεέᾳ. Ἔν 
ἁἁλιαρτίᾳ Ῥαυ5. 1 27, 0, ἐν λε- 
βαδείᾳ Χει. Μεμι. ΠῚ ὅ, 4: 5οὰ 
οατη Τῆυο. οομβρίν πὶ Ιβοοῦ. περὲ 
ξεύγους ὃ. 38. ΡΙαι, ΑἸΟΙΡ. 1 ο. 
18. Ὀιοά. ΡΙαι. ΟΥὮὨ, ΜᾺΕ]}. Ογο οι, 
Ρ. 411. ---τῆς Ὀρχομενοῦ. 
ὅ9Π0]. Θ πδμονὸβ ϑηλυκῶς πα- 
ρὰ Θουκυδέδῃ. Αἴαι ἀ6 Ατοᾶ- 
ἴδε ατῦθ ἰδοθαηηιβ, οἰΐατη ΒΟΘΟ- 
ιἰὰθ Οτομουηθπὰβ (Πινύειος) 5 
ΤΟΥ ἀἰάϊ πηϑβοα ϊ ΘΘηΘΥΪ8. οδί 



5. ἔλαβον. 

ι κομιοῦνται. 

᾿ 
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Ὀρχομενοῦ φυγάδες Βοιωτῶν, καὶ “Ἱοκροὶ μετ᾽ αὖ- 
τῶν, καὶ 
τῆς γνώμης ἡσαν᾽" 
μὲν διέφϑειραν τῶν ᾿Αϑηναίων. 

Α Α , » , 3 - 

καὶ τὴν Βοιωτίαν ἐξέλιπον ᾿4ϑηναῖοι 

Εὐβοέων φυγάδες, καὶ ὅσοι τῆς αὐ- 
καὶ μάχῃ χρατήσαντες τοὺς 

τοὺς δὲ ζῶντας 

; ᾿ ’ Ξ ἢ 5 τ ᾿ 2 
πᾶσαν σπονδὰς ποιησάμενοι, ἐφ΄ ὦ τοὺς ἄνδρας 

χαὶ οἵ φεύγοντες Βοιωτῶν χκατελ- 
ΓΕ. ; 9 ’ ’ , 

ϑόντες καὶ οἵ ἄλλοι πάντες αὐτόνομοι πάλιν ἐγέ- 
ΨΟΨΤΟ. 

114. Μετὰ δὲ ταῦτα οὐ πολλῷ ὕστερον Εὐὖ- Εὐβοίας καὶ 
βοια ἀπέστη ἀ ἀπὸ ᾿ϑηναίων" χαὶ ἐς αὐτὴν δια- 
βεβηκότος ἤδη Περικλέους. στρατιᾷ ᾿Αϑηναίων, ἢγ- 
γέλϑη αὐτῷ, ὅτι Μέγαρα ἀφέστηκε, χαὶ ΠῈελοπον- αὶ 
νήσιοι λον οὴν ἐσβαλεῖν ἐς τὴν ᾿Αττικήν, 
οἵ φρουροὶ ᾿“ϑηναίων διεφϑαρμένοι εἰσὶν ὑπὸ 

ὅσοι ἐς Νίσαιαν ἀπέφυγον" Μεγαρέων, πλὴν 

ΠῚ 8517 οὐἿν 16. Οἵ. Βυίίῃ. αν. 8. 
82 δάῃ. 4. 2). --- “Τοκροί] ΟΣ 
Ὀπούντιοι “Δοκροί.““ Κ680|. Οἵ. 
108, 8. -- - τῆς αὐτῆς γνώ- 
μῆς σαν. Οἵ, Μαιῃ. ἀν. 8. 
816 6, Κυιοσ. 8, 47, 6 δἄη. 10 
-- τοὺς μὲν διέφϑειραν. 
[τον 4105 ᾿ρβαπι ΤοΟΙπ άπ. Ὑ]ὰ, 
θιοά. οὐ ΡΙαῦ. 

8.8. πᾶσαν. ΝΙ[5δ᾽ αυοᾶ 
ῬΙαίαθαθ οἰΐϊϑπὶ ροϑβίθα Αὐπθηΐθη- 
5[0Π| 5οοῖαθ ἔπθγιηῦ, --- ἐφ᾽ ὦ. 
ΟΥ δάῃ. 103; 1. 

8, 4. οὗ ἄλλοι πάντες. 
Τιοοτὶ οὐ ογίαββθο ΕΠ θΟΘη865 ὃα- 
5068 (απδπααδπι ἂς Πὶβ αὐτό- 
νομοι ἐγένοντο ΟὟ ο. 114 ἰηϊύ. 
ΤῊΪπτι8 ἀρίς ἀϊοαίαν), ΡΓδθίου 4005 
οἰϊᾶτη ῬΏΘΟΘη565. ἰητ6 Ποῦ Αση.:; 
πϑτη ῬΠΟΟΙ ἀΘμ ΡΥΐτι5 (0. 108) 40 
ΑὙΠΘΠΙΘΠ51θῈ5 ὁδρίδτη ᾿ἴδατι6 ἴθ6- 
ἀογδίαπι (112,6) ᾿π|τ10 611} ΡΙορ." 
ΤιΑοβἀδϑυηοηΐῖβ 6556 βοοίδιη ΠΠ 9. 
Ουἱ ἀαίοπη 5ῖο Ἔχ ρ]]οαπί, 6χ βυρε- 
υἱουῖθιι5 βιὰ ἀπαϊπιπὶ φεύγον- 
τὲς μπατελϑόντες. Μίτυμη 
εϑῦ ἰδηηθη 50105 ΘΧΘῸΪ65 ΓΟΥΘΥΒΟῸΒ 
αἰοῖ αὶ ᾿υνὶβ ἴδοίοβ. 6556, 0 Ρ0- 

Ἁ 

Ῥαϊοβ. πηΐνθιβοβ, Δα αὐοά ἴη- 
ΘοΙΠΙΠΟ πὶ ἔπ] 6 πάτιπι ΚαιΘρΟΥ, αὐ 
ἴάτη Ηφι]τη., πο φεύγοντες κατελ- 
ϑόντες, 50 δοιωτοί βυθαπαϊε, 
Αὐἰαπηθη ΠῸΠ 5015 Βοροιῖβ, βρᾶ 
οὔϊατη Τωοονβ οἱ ῬΠΟΟθπβίθ5 ὑπηο 
ΠΠο6γ αίθπι τϑβυϊ απ 6556 ῬΤΟΡίου 
ὁ. 108 νο]ΐτη 5 Πδγγαίαμη. ΟἸΠΠΪ5 
ΑἸ Που] ὰ5 {ΟΠ ΓΘίαι, 51 ΠΟΙΏΪΠ8- 
εἰνὶ οὗ φεύγοντες ΠΕΡ ΒΠ,-- 
ϑόντες Ῥτὸ σϑηϊενὶβ ΔΌΒΟΙα 5 
Ροββθηΐ ΘΟἸΙοο δ 6556, φῃοα ΒοΟΘἢ- 
Πηΐτι5 18 εἴ ἢ οἵτ, υιῦ Θοτητηαίε Ροβἰῖο 
Ροβὲ ἄλλοι, τοὺς φεύγοντας 
Βοιωτῶν εἰ τοὺς ἄλλους Ῥᾶγίεβ 
ἴοϊαι πάντων. [ονίαββε τϑοίθ, Οἵ, 
Βαυίπη. αν. 8. 145 δάη. 6. θπυο 
δπΐπη ἴπγ6 (855. δα οὗ φεύγοντες 
κατελϑόντες γα τὺ ̓ητ6}Π1οὶ πάλιν 
ἐπολίτευον, ποη ρεγοϊ ρἰ πιι85. 

ὕδρ. 114. 8. 1. μετὰ δὲ 
ταῦτα. 0]. 1 Χ ΧΊΉΙ. 8, ἃ. (ἢν. 
446. Οἵ. ατοί. νη. 415. -- Εὺ- 
βοια ἘΑ͂Ι Οὗ, Ῥιοά. ΧΠ 
1. ΡΙαί, Ρεγῖο], ὁ. 232 54. -- δεα- 
βεβηκότος ἤδη ΠῈερικλέ- 
ους. γέλϑη αὐτῷ. Οἵ. 
Μαμι.. Οἱ: 8, 5601. Βαυιίπῃ, δὶ 148 
δάη, 1, -- Νέσαιαν. Οἱ, δᾶη. 

145 

“Μεγάρων 
ἀπόστασις. 

Πλειστοάνα- 
τος ἐσβολὴ 
ἐς, τὴν “Ἅττι- 

καὶ κήν. Εὔβοια 
ὑποχείριος 
γίγνεται. 

- Ἀν δ Ἀν αι... ἘΞ 

ὦν... ἄλδιι, 



σπονδαὶ " 
τριακοντου- 

919 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟῪ ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ Α, ριε΄. 

(ἐπαγαγόμενοι δὲ Κορινϑίους καὶ Σικυωνίους καὶ 
Ἐπιδαυρίους ἀπέστησαν οὗ Μεγαρῆς ὁ δὲ Πε- 

ρικλῆς πάλιν κατὰ τάχος ἐκόμιξε τὴν στρατιὰν 
ἐκ τῆς Εὐβοίας. καὶ μετὰ τοῦτο οἵ Πελοποννή- 
σιοι τῆς ᾿Ἵττικῆς ἐς ᾿Ελευσῖνα καὶ Θριώξε ἐσβα- 
λόντες ἐδήωσαν, Πλειστοάνακτος τοῦ Παυσανίου. 
βασιλέως “Ἰακεδαιμονίων, ἡγουμένου, καὶ τὸ 
πλέον οὐκέτι προελϑόντες ἀπεχώρησαν ἐπ᾽ οἴκου. 
καὶ ᾿4“ϑηναῖοι πάλιν ἐς Εὔβοιαν διαβάντες, Πε- 
ρικλέους στρατηγοῦντος, κατεστρέψαντο πᾶσαν. καὶ 
τὴν μὲν ἄλλην ὁμολογίᾳ κατεστήσαντο, Ἑστιαιᾶς 
δὲ ἐξοικίσαντες αὐτοὶ τὴν γὴν ἔσχον. 

115. ᾿ἀναχωρήσαντες δὲ ἀπὸ Εὐβοίας οὐ 

ὅδρ. 114. 8.2. Θριῶξε ϑίερῃ. ΒγΖ. Αισ. οἱ ἃ τϑο, πϑῃ. Ῥβ!., 
αποᾶ ρτοθαπηΐ ο66}}. Ποοίν, δοοθηΐ. Ρ. 859 οἱ “ῬΙμά. ἱπ ΒΈ6Ρ]". ΤΗ65. 
Τα ἰΐοσαμη Απρ, Π 21. Μυϊσοὸ οἱ Βεκῖς, Θρέωξε, υὐ ἀρυᾶ Ηδβυοῆ., 
δὶ ὨὰΡον οοΥγοχὶξ ΘΟΠτηϊαε, 

108, 4. --- ἐκόμιξε. Πηρρϑυίοθοίο 
ΠΟΙ ΠῸ ἐναϊθούα. ΤΕ ΡδΥ θοίϑιη 
6558 5:61 Πανὶ Ραΐδί (]855., πἰβὶ 
ἴογίε δπυποίαίυτη ὁ δὲ... Εὐὖ- 
βοίας ἴπ Ξιρουϊογθπι ἱπίουροβὶ- 
τ 0ηθ πὶ γτρϑοϊρίθπάθση 511. ΟὍΟί, 
οἰϊδηη δάπ, δα. 120, 1. 

8. 2. Θριῶξε]) εἰς τὸ Θριά- 
σιον πεδίον᾽ [ΠΠ 19 544.] ὡς 
᾿ϑήναξε.““ ὅ60]. Οἵ, 54. [μοδκ. 
ἀε Ῥαρ. Αἰ, Ρ. 108. Ρ. 146 1ηΐου- 
ΡΥ. (εὐ οοηῦσα ἤὰηο ΔΝ δβίθυμῃ. ἴῃ 
Οοτημηθηί. πίϊαα. βυια. ἃ, 1845 Ρ. 
6608). Κτα5, Η6}}.1Π1 ρᾶρ.178 544. 
-- Πλειστοάνακτος. . βα- 
σελέως. Οἱ. δάη. 107, ᾽φ, -- 
τὸ πλέον. Π31 ἐς τὸ πλεῖον. 
γυϊρσαύαπι ἰἀπηθη ἀοἴθπαϊίαν Ἰοοὰ- 
ἀοπῖθιιβ βραχύ τι προελϑεῖν, 
ὀλίγον προελϑεῖν, 51π}}Π1005. Οἱ. 
Βεύ, ΠΧ. ἴῃ “προϊέναι Ρτορτϑαι!. 
-- ἀπεχώρησαν. )6 οδιιβὰ 
γοὶ ογάϊία νἱᾶ. ΠῸ21. Ν᾽ 16, ΡΙαι. 
Τα: 

8, 4, κατεστρέψαντο. Οἱ. 
5680). Ατὶϑί, Νὰ. ν, 218. 
ὁμολογίᾳ κατεστήσαντο, 
Ρδοίϊοπεο οοπϑδίϊίζαρσταπί, 

ΘΟ ΡΟΝ ΘΥ απ ; πδπὶ αἰγαμ- 
46 νϑυθατη Τα πα π δὶ ἀϊοὶ ἀο- 
οοπΐ Βιθπι. δᾶ, ΝΡ. ΜΙΠ. 2 οἱ ἰη- 
[οΡΥ. Τὰς. πη. ΧΠ 40, Καϑέ- 
στασϑαι 51γῊ 16 νὺ Ἰορτίαν ΠῚ 88. 
Οομίτα ὁμολογίᾳ παρίστασϑαι 
Τ 99 υδὶ νὶ. δαη. -- Ἑστιαιᾶς 

ες ἐξοικίσαντες. Ῥτδοῖου 
Ῥιοά. εἰ ΡΙαι. οἵ. 518}. Ρ. 445 
(085) ει θίοη. Ηδὶ]. Ρ. 848 5ᾳ. -- 
αὐτοὶ... ἔσχον. 1ὰ ρῥτοχίπιο 
ἈΠΠῸ δοίαπη 6886 ἰοβιδίαν Ὀϊοά. 
ΧΙ 22. ΗΙ ΠΟΥΪ ᾿ποοΐδα ὙΠ 51 
Ἱστιαιῆς οἵ ἐν Εὐβοίᾳ! Ἑστίαιαν 
οἰκοῦντες, ἄποικοι ὄντες (Α1Ππ6- 
πἰθηβίμπ}) ἈΡΡΘΙΙΔηΐαγ. ΑὉ 8}118 
᾿ϑρεῖται γΟΟΔη τ ; ΠΆ ΠῚ 'Ἑστίαια, 
Ἰη4αΐς 50}0]., νῦν ᾿Θρεὸς καλεῖ- 
ται. Οὗ, ΥἹΠ 96. ϑιτδθ. 1. ἅ. 
Ῥαδυβ. ΝἿἼἽ 26, 2. ϑίοθρ!ι. Βγ2. ἴῃ 
ἹΙστίαια, Βο55. ἴ{. τϑρ. ΟἿ. Π. 
Ρ. 51. 

ὕᾶρ. 115. 8.1. οὐ πολλῷ 
υστερον. 8} Ῥαυβ. [ν΄ 28, 8 
αίααρ Ὀιοά. ΧΙ 1] ἀρρᾶτγϑί δοοὶ- 
ἀἴθδθ δὴ σϑ 0]. ΟΧΧΧΗ͂Ι 8 
[4. Οἴγ. 445]. ΟΟΤΤΙ.. Ὧδς 
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Αγ ς 
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πολλῷ ὕστερον σπονδὰς ἐποιήσαντο πρὸς “1ακε- 
ϑαιμονίους καὶ τοὺς ξυμμάχους τριακοντούτεις, 
ἀποδόντες Νίδαιαν χαὶ Πηγὰς χαὶ Τροιζῆνα καὶ 
᾿Δχαΐαν᾽" 

σίων. 

ταῦτα γὰρ εἶχον ᾿4ϑηναῖοι Πελοποννη- 
ἕχτῳ δὲ ἔτει Σαμίοις καὶ Μιλησίοις πό- 

λεμος ἐγένετο περὶ Πριήνης" χαὶ οἵ Μιλήσιοι 
ἐλασσούμενοι τῷ τις τς παρ᾽ ᾿ϑηναίους ἐλϑόν- 
τες κατεβόων τῶν Σαμίων. ξυνεπελαμβάνοντο 
δὲ χαὶ ἐξ αὐτῆς τῆς Σάμου ἄνδρες ἰδιῶται νεω- 

ὕδ05 115. 5. 
ΤΥ 91, 8. 

τῆθη58 οἵ. 5614], ΡῬυδεῖ. ὅόρῃ. Αἢ- 
ἰσ. εα. στα. Ρ. ὨΧΙΝ 5αα. εἱ 
ψ εν. ΡτοΙεβοπι. δά 5001). Απί. 
Ῥ. 9 544. -- σπονδὰς ἐποιή- 
σαντο. Οἵ, Απάοο. 46 Ῥαο. δ. 6. 
Αεβομίη. Παραπρ. ὁ. 51. ΡΙαΐ, 
Ῥουῖοὶ, ο. 34, --- ἀποδόντες .. 
᾿Δχαΐαν. Οἱ, ΤΥ 21 οἱ Αὐὶϑυα, 
ΤῬ. 167 ἃς βδθρίιιβ, υἱά. δά. τηδίὶ. 
Οὐυϊθυβ ᾿οοἷβ βδιϊβδ ΘΟ ἤγτηαίαν ἴη- 
ἰορυϊταβ βου ρίαθνδα σοηΐγᾶ 608, 4], 
αὖ Κτναθσ. οὐ ΟοὉ. δὰ Ἡγρεν. Ρ. 
48, ΣΕ (1 10, οἰβὶ 1ἴ0᾽1΄ ΑἰΠ6- 
πΐθη5685 ἴῃ ἃστῸ Ηδ] θη 5 πηι νἱοίοβ 
6558 δὐυδινἠηιι5) ΘΟΠΙΘΟΘγιηΐ. 
Αομαῖα βἰίπθ ργονίποῖᾶ δὴ ὉΓῸ5 
ἰαθα, ἀπθιίαίαγ. ῬῬγονιποῖδ τη 
Ῥεϊοροπηθβὶ 6556 ογθαϊαῖ Αὐἰβια., 
1ᾷ φιοᾶ νεγὈ]5 111, 8 ἐποίαν Ηδδοκ. 
Οοπίγαυϊαπὶ οὁχ ΙΝ 21 ἀδπιοι- 
βίγατ βίυδοι (0611. .,.Οἵν ΜαΕΙ], 
ον. 1 Ὁ. 192, 4. Ἀείπραπ, Μίερατν. 
Ῥ. 102. Μαπηβ. ϑὅρανι. Πρ. 109 
δάη.“ ΘΟΕῚ1,. Ῥυρθιίαπίον. Ἰοὸ- 
αασπηΐαν Αδο βηι. ἀπέϊᾳ. αν. ΓΡ. 
226 (0] ἴῃ Μεσανἀϊβ ποτηϊπ οὐ- 
τϊατη 651) οἱ ἤθγτη. Ἀπιίϊαᾳ. τ. 8. 
86, 156. Οαΐη ργονϊποῖᾶ 511, ΟΠ 
ἀπθίται 6τοι. ΗΙβιΟ Ρ. 41τὅ (υ- 
ἰοῦρτ. ΠῚ ῥ. 272). Ὅς Νῖβαβᾶ οἱ 
Ῥροὶβ νἱ, 108, 4. 

8. 2, ἕχτω δὲ ἔτει. Βεὶἰ- 
Ἰατὶ ϑαμηϊατη. οτίαπι 6556 0]. 
ΤΧΧΧΙΥ 4, 4. Οἢν. 441 Τίπιοοϊα 
ΔΥΟΠοηΐθ, ψϑυυτηῃ δἰ ουδτι ΡΘΥΙΟ}18 
ἘΧΡΘαΙ ΠΟ ΘΠ, αἴθ ῬΥΟΧΊΠΊΟ οᾶ- 

Τροιζῆνα. 6 ἀμπθῖὶο βδοοθηΐαὰ οἷ, βὸγῦ. ἀΐβου. 

Ῥϊΐθ. παυγδίασν, Ὁ]. ΌΧΧΧΥ 1, ἃ. 
Ομγ, 440 Μογγομιάθ ἁγομομία 
Βυβοθρίδτη ἀθπη μβίσᾶτα βίπαυϊί 
ΘΘΙΘΙΟΥ 1. 8. 1 ἃ. Οοπίγτα ΕἾ. 
Ομ 2. ἂς. Ὑῖῦ, ὅ00}ι. Ρ. 42 54. 
αἰγᾶτηατιθ ΘΧΡΘα ΠΟ πθπὶ ὉΠἾ8 
Δ ΠΠΐ βρδίϊο ρου βοίδτη οθηβοί. Οἵ. 
Κτναερ. διαὰ, μἴδύ. Ρ. 208 544. -- 
πόλεμος ἐγένετο. Οἵ. ὅ6Πο]. 
Αὐϊβίορῃ. εβρ. ν. 288. Ῥὶοα. 
ΧΙ]. Ῥ]υί. ῬΘΣΙΟΙ. ὁ. 34 566. 
-- περὶ Πριήνης] »πλησίον 
γὰρ ἦν τῆς Μιλήτου, καὶ ἐξή- 
τουν αὑτὴν ἔχειν οὗ Μιλήσιοι.“ 
ἜΠο0]. ΕΔΠὶ νάσίαν ΤῊ. Ηϊβί. 

αν. Πρ. 462. Οἵ, δὰ 8. 4 άη. 
ΟΡ ἀϑυύοβ οοῦίθ Ῥῦορϑ Ρυΐθηθῃ 5]- 
[05 5Βδορίιβ οογίαίιτη οϑί, Οἵ. 
Ῥαποίξκ. 65 βατηΐου. Ρ. 38, 99. -- 
ξυνεπελαμβάνοντο] ᾿,δβοή- 
ἅουν τοῖς Ιιιλησίοις.““ ὅ6Πο!]. 
Οὗ δάη. Π 8. --,τἋἩοἀαὠΟνδρες ἐδιεῶ- 
ται. Λλὰ ἐδεῶται 4αστη 4110 (1 
8. 66) ἄνδρες Τππο, ποῖ δαϊππῃ- 
σαῖ, Κυθθσοτο ΠΟΟ Βαβρθοίμῃτηῃ δβί. 
ϑρά ΟἸαββαπ 6ὸ 88, 40 5ρ᾽ἃ 
ο. 14 ἄνδρα στρατηγόν Ἰορίτηι5, 
ἀοΐοπαιϊι, Οἱ, Βαίπη. ὅτ. ὃ. 129 
δάῃ. θ, -- νεωτερίσαι ... 
τὴν πολιτείαν) οδημοκρα- 
τίαν ποιήσαντες. “ 0ῃ01. 86 
δα ΟΥ ἀτὴ τδὶ ΡῈ] 6 πα δίϊοηϊ- 
Ὀὰ5 νἱά. Κογίαθπη,, 1. ἃ. Ρ. 101 54. 
οὐ Τιίτη. 1, ἃ. Ρ. 484 54. Ρτο τὴν 
πολιτείαν τι ἐδ 185 τὶ κατὰ 
τὴν πολ. Τὺ Τθ τὰ περὶ τῆς π. 
ὙΠΙ 18. Οὗ, Ο1485. 

τεὶς. πόλεμος 
Σαμίων καὶ 
“Μιλησίων. 

στάσεις Σα- 
μίων. 

συ ς Ὁ 
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τερίσαι βουλόμενοι τὴν πολιτείαν. 
οὖν ᾿᾿ϑηναῖοι ἐς Σάμον ναυσὶ τεσσαράκοντα δη- 
μοκρατίαν κατέστησαν, καὶ ὁμήρους ἔλαβον τῶν 
Σαμίων πεντήκοντα μὲν παῖδας, ἴσους δὲ ἄνδρας, 
καὶ κατέϑεντο ἐς “ἤμνον, καὶ φρουρὰν ἐγκαταλι- 
πόντες ἀνεχώρησαν. τῶν δὲ Σαιιίων ἤσαν ,.γάρ 
τινες οἱ οὐχ ὑπέμενον, ἀλλ᾽ ἔφυγον ἐς τὴν ἤπει- 
ρον, ξυνϑέμενοι τῶν ἐν τῇ πόλει τοῖς δυνατωτά- 
τοις χαὶ Πισσούϑνῃ τῷ Ὑστάσπου ξυμμαχίαν, 
ὃς εἶχε Σάρδεις τότε, ἐπικούρους τὲ ξυλλέξαντες 

ἐς ἑπτακοσίους διέβησαν ὑπὸ νύχτα ἐς τὴν Σιά- 

μον. καὶ πρῶτον μὲν τῷ δήμῳ ἐπανέστησαν, 

καὶ ἐκράτησαν τῶν πλείστων" ἔπειτα τοὺς ὁμήρους 

κλέψαντες ἐχ “Δήμνου τοὺς αὑτῶν ἀπέστησαν, καὶ 

τοὺς φρουροὺς τοὺς ᾿“ϑηναίων καὶ τοὺς ἄρχοντας, 

οἵ ἦσαν παρὰ σφίσιν, ἐξέδοσαν Πισσούϑνῃ, ἐπί τε 

8, δ. κλέψαντες. ἴῃ ρϑιοῖβ οὐ τη8}15. ΠΠ0015 ἐκκλέψαντες, αἱ 

αρυὰ Ὀῖοα, εὐ ΡΙαΐ. 

τοὺς αὑτῶν. ὅτ55. Αυρ. Ρα]. Β665. Θ΄. αἱ. τοὺς αὐτῶν, ΟἿ. 
ἀπ: ὁ. Δ δι 86. 992. Ἰ 

8, 3. πλεύσαντες οὖν ΨΥΠῚ 21 50ν. ἀἶδον. --- τότε. ιν 
᾿ϑηναῖοι. Ὅ6 οδιιδα τοὶ οὔθ- 
αἰϊια νἱᾶ. ΡΙαί. Ῥονοὶ. ο. 24 84. 
Βάτροον. οὐ δυϊα, ν. ᾿Δσπασία, 
568 οὐϊατῃ ΤᾺ. 1. ἃ. --- κατέ- 
ϑεντο ἐς Λῆμνον. Ὅς πιοῦθ 
Αὐπδπϊθηβίαπι οἀρθνο5. οὐ ορϑὶ 65 
ἴῃ ἰπβ! 5. ουδιοαϊοπαὶ οἵ, ἄπ. ΠΠ 
12, 1, Τιρππὰβ διίοπι οοἰοηϊα 
Αἰμοηϊθπαβίασῃ οὐαί. Οἵ. ΨἹ 51, 2. 
-- ἐγκαταλιπόντες] ἐν τῇ 
Σάμῳ. ΟἿ, Τμῖννν. Ρ. 468. 

ὃ. 4. τῶν δὲ ΣΙ αμέων. Οἴ. 
Μαι. αν. 8. 680, 2, ᾿ι. Ρ-. 1528 
Κυμορ;. 8.00, 4 ἀάπ. 2. βαρυ. 1 72, 
-- ὑπέμενον) »τὴν δημοκρα- 
τίαν.““ 8.080]. Αὖὐ Κνυθο, Ὑ 6- 
πιδηοθαπι Βιιβρ  αίαν ψΆΙοτ. 
-- τὴν. ἤπειρον. Αμδθᾶ τηᾶ- 

51 σοί οοπίϊοῖι ἌΝ οχ. 1. ἃ, ΧΙΠΊΘ, 

Ρ. 320. -- τοῖς δυνατωτά- 
τοις. Οἵ, Ραποῖκ. 1. ἃ. Ρ. 88 οἱ 

ααἰπίο Ὁ6}11 ῬεΙορ. δππο. Π| 81. 
Ῥοϑίθὰ γϑῦὸ αείθοϊ! ἃ γθοθ. Ια, 
δα. ταὶ, οὐ Ῥαὰ!. Ἐγκυκῖ. παιδ. 
ν. Ριββαίῃη. 

8. δ, τῶν πλείστων) ,.δη- 
μοτῶν.““ ὅ0110]. Κυαθθοὺ δὰ. τῶν 
πολλῶν ἰοροπάιτιη Ῥυΐδι, δαί, δὶ 
να] οαΐατη σουπ δ Πιηὶ 5], ποππα]- 
Ιο5 6 Χ ῬΙδα Ῥούο5. 6556 ἴοοὺ πππ- 
αἰζο οὐσπαπο ΟὈἰπιιῖδ86. --- κλ ἕ- 
ψαντες. Ῥιββαιοϊ σϑῖὶ {θεῖ 
ΡΙαι. Ῥογῖοὶ. ὁ. 9ὅ, 568 οαπὶ ΤΉτιο. 
οοπβϑηί ιοά. Οδίουαπι οἵἁ ΤΠῖννν. 
Ι. ἃ. Ρ. 484. --- τοὺς ἄρχον- 
τας. Νοῆ 50105 ἀποθβ ἅπ ΠῸῚ 
ἰᾷπὶ ἀπιοο5. ρυδοβὶαϊϊ, αὐδηλ τηδρὶ- 
βίναϊα5. Αἰπθηϊθηβίιπι 5 ηἰ Ποανὶ 
ἀοοθπι Κυπθρ,. οὐ ΟΙαβ58. Οὐ, ΒοΘΟΚΉ. 
Οδοοι. οἷν. Αἰμθη. 1 Ρ. 584. -- 
παρὰ σφέσιν, ἰἱ. ὁ. τοῖς 
Σαμίοις. Οἱ, δάη. 20, 1. 

πλεύσαντες 8 

ὃ 



πο 
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Μίλητον εὐθὺς παρεσκευάξοντο στρατεύειν. ξυν- 
απέστησαν δὲ αὐτοῖς καὶ Βυΐζαντιοι. 

110. ᾿4ϑηναῖοι δὲ ὡς ἤσϑοντο, πλεύσαντες ναῦυ- 

σὶν ἑξήκοντα ἐπὶ Σάμου ταῖς μὲν ἑκκαίδεκα τῶν 

νεῶν οὐκ ἐχρήσαντο᾽ (ἔτυχον γὰρ αἵ μὲν ἐπὶ Κα- 
ρίας ἐς προσχοπὴν. τῶν Φοινισσῶν νεῶν οἰχόμεναι, 

αἵ δ᾽ ἐπὶ Χίου καὶ “έσβου περιαγγέλλουσαι βοη- 
δεῖν.) τεσσαράκοντα, δὲ ναυσὶ καὶ τέσσαρσι, Πε- 
οικλέους δεκάτου αὐτοῦ στρατηγοῦντος, ἐναυμά- 
χησαν πρὸς Τραγίᾳ τῇ νήσῳ Σαμίων ναυσὶν 
ἑβδομήκοντα, ὧν ἦσαν αἱ εἴχοσι στρατιώτιδες" 
(ἔτυχον δὲ αἱ πᾶσαι ἀπὸ Μιλήτου πλέουσαι") 
καὶ ἐνίκων ᾿᾿Αϑηναῖοι. ὕστερον δ᾽ αὐτοῖς ἐβοήϑη- 
σαν ἐκ τῶν ᾿4ϑηνὼν νῆες τεσσαράκοντα χαὶ Χίων 
καὶ Λεσβίων πέντε καὶ εἴκοσι, καὶ ἀποβάντες καὶ 
κρατοῦντες τῷ πεζῷ ἐπολιόρκουν τρισὶ τείχεσι 

Οδρ. 110. 8.1 τοῖο μὲν 
ξἕκκαΐ δ ξκα. «απ Ροπὶϊΐ 
ταῖς μ. ἕ., αὐυδάναρίηία αἀπᾶ- 
τὰον οορὶιαῦοπα ἴᾶτη ἀθαυχίὶί, 
Ἰϊοεὺ νϑυθὶβ βουϊαβ ἤοὺ ἔϑοϊαι. 
ΒΙΠΜ. ὀτηϊθο απὰπὶ ἰούππι 
αὐ ἀᾶπὶ ἀϊούπτη οδί, ραγιὶ αὖ 110 
ἴδπὶ 5 σαϊβοαίδθ. ἀὐιοα! τη Δα] 
ῬΟ556 Τηιυογάϊαο5 ν᾽ ἀοίαν ραΐα556. 
τὰ ρᾶυ]ο ροβύ αὖ εἴκοσι. Οἷ. ΝἹΠ 
39. Βυΐίπι. ατ. 8. 1248 6π. ὅ. Κυποο.. 
8. 50, 2 δάῃ. 8. - ἐς προσκο- 
πήν, ἃ βΒροουϊαπάππι, 6χ- 
φΡῬὶοναπᾶππι. Νοπ ἰπίθι]οχὶν 
ΒΊΘΡΗ. ἴπ Τη65. -- περιαγγελ- 
λουσαι. Ῥτορτίαμη νϑυθιπ 6βύ 
46 ὀνοοδηαὶβ ἔοθάογαίῖβ. Οἵ, δάπ. 
110, 1. θὲ ρυδθβθητβ Ῥυοῖ- 
Ρἷο νἱά, Μαΐῃ. ἀν. ὃ. ὅθ6, 6. -- 
τεσσαράκοντα ναδοασὶ καὶ 
τέσσαρσι. Οἵ, απ. 129, 1 οἐ 46 
15 ἀαινὶβ δίατπιθ δἰ θυὶβ ναυσὶν 
ἕβδομ. «ἃ Ἰάοτη σϑυθατῃ ἀἴνοῦβα νἱ 
γο αῦβ Κυαθο. δα ἢ. 1. -- Περι- 
κλέους διενατοῦ αὐτοῦ. 
{{π|ι5 6χ Ῥϑυὶο β οΟ οἷ ἔαὶῦ 50- 
Ῥ]θοΪ65. Ῥροοίᾷ. Μιὰ. οὰ. τηδὶ, 
56 Χ [105 πουηῖϊπαί ὅ0Π0]. Αὐιβιϊᾷ, 
Ὁ. 182. -- Τοραγέᾳ. .;:Ῥῖυιϊ. Ῥε- 

το]. 6. 85 [οἱ Ρ]Ίη. Ηϊδί. Ναί ν 
87, 185 αὶ παπὸ Ττασθδ6], “ 
γίας, ϑίσαθο ΧΙΝ ρΡ. 095 νοῦδὶ 
Τραγαΐίας. ϑίορῃ. [οἷ, ΡΙη. ΤΥ 
28, {1 αδὶ ναϊσο Τιδοῖα.}1 Τρα- 
γαίαν." ΘΟΥΤΙ.. ΡΙϊπΐαΒ 10 
δ Ἰοηΐδθ οὐᾶπι, ὅϑ1 800 ῬΓῸΡΘ 
Τιαάθη ροηϊί. Τιδαπο ΜΆΚΑΥ65 ἴῃ- 
5014 πὶ ἱπίον Ναχαπιὶ οὐ ΟΠ βϑϑτη 
βἰία πη 6556. τηᾶ]6 οχὶ βιϊπηδί ἢ 085. 
7. Ῥ6Γ ἴη58]. ατδθο. πιᾶυ. θα 1 
Ῥ. 40. -- στρατιώτιδε ς] 
-ῷΕτρατιώτας ἀγουσαι τοὺς μέλ- 
λοντας πεζομαχεῖν.“ ὅ610]. ΟΥ̓, 
ΝΙ 438 εὐ ἴθὶ δάπ. ΠῸβ τη Π065 
1186 πᾶνθβ δάνθγβιιβ Μιϊδίστη Ῥτο- 
ἔδοίδθ δα δαβοθη βίο πὶ ἴδοϊθπἃ πὶ 
Ῥοτίαββθ ρυίαηᾶδδ δι1η0. 

8, 2, ἐπολιόρκουν τρισὶ 
τείχεσι. πυπὶ {ἸΡ 1οῖβ ππαγὶ 
ἈΠ ἃ5. ΠῸΠ ῬΟΥΒΡΊΟἰαίαν, 568 ἴῃ 
115. ΟὈβι αἰ ουϊ θ5. ἀπύ β᾽ παρ] 6 χ πὶ 
οονία δα ργορυϊβαπᾶδ δα χη α 6χ- 
{ἴπβθουβ δανθηϊθπίϊα ἀαρίοχ (ΠΤ 
21) σοτητηθηιογθίθν, 46 {τ]θῈ1ι5 ππιι- 
Υἷβ 56 τηπηϊϊοπίθιι5, ααἰθι8. ἃ 
{ὐἰθιιβ Ἰαἔθυῖθιι5. τ ὴ5 οἰποία ἔαδυϊί, 
οοσίταπάππι νἱάθν. Ἦος Ροϑὲ 

μετὰ ναυμα- 
χίαν τὴνπρὸς 
Τραγίᾳ Σά- 
μος πολιορ- 

κεῖται, 
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τὴν πόλιν, χαὶ ἐκ ϑαλάσσης ἅμα. Περικλῆς δὲ 5. 

λαβὼν ἑξήκοντα ναῦς ἀπὸ τῶν ἐφορμουσῶν ᾧχε- 

τὸ κατὰ τάχος ἐπὶ Καύνου καὶ Καρίας, ἐσαγγελ- 

ϑέντων, ὅτι Φοίνισσαι νῆες ἐπ᾽ αὐτοὺς πλέουσιν" 

ὥχετο γὰρ καὶ ἐκ τῆς Σάμου πέντε ναυσὶ Στησαγό- 

ρας καὶ ἄλλοι ἐπὶ τὰς Φοινίσσας. 

καὶ μετὰ δύο 
ἄλλαςναυμα- 
χίας ἁλίσκε- 

ται. 

111. Ἐν τούτῳ δὲ οἵ ̓ Σάμιοι ἐξαπιναίως ἔχπλουν τ 

ποιησάμενοι ἀφράχτῳ τῷ στρατοπέδῳ ἐπιπεσόντες 

τάς τὲ προφυλακίδας ναῦς διέφϑειραν, καὶ ναυμα- 

χοῦντες τὰς ἀνταναγομένας ἐνίκησαν, καὶ τῆς ϑα- 

λάσσης τῆς καϑ' ἑαυτοὺς ἐκράτησαν ἡμέρας περὶ 

τέσσαρας καὶ δέκα, καὶ ἐσεκομίσαντο καὶ ἐξεκο- Σ 

μίσαντο ἃ ἐβούλοντο. ἐλϑόντος δὲ Περικλέους, 

πάλιν ταῖς ναυσὶ κατεκλήσϑησαν. χαὶ ἐκ τῶν 

᾿᾿Αϑηνῶν ὕστερον προσεβοήϑησαν τεσσαράκοντα 

άρ. 117. 8. 1. 
τεσσαρασκαίδεκα, νυϊσο τεσσαρεσκαίδεκα. 
φ. 409. 

τέσσαρας καὶ δέκα ἰὴ] οράπι. Βοκκ. 
Οὗ, Τοῦ. δᾶ Ῥβνγη- 

Φοινίσσας, Δα ῬΠΟΘΗΪ5585 Οαβααν. δᾶ ῬοΟΙΥΌ. Ρ. 178 οἰανῖτιβ 
Πᾶνο5 ΔΓΟΘ 556} 485. ἀοοσιῖν Βτρᾶ, 

Οδρ. 117... 8.1. ποιησα- 
μενοι...ἐπιπεσόντες. 

8.8. ἐπὶ Καύνου καὶ Ρυϊυβ ραγιϊοϊρίππι ΔἸΓΘΡῚ 5 θ᾽ Θούατι 

Καρέας. Νοπ Ορὰβ ἔπὶν βου] εβδὶ. Οἵ. δάῃ. ο. 50. -- ἀφρά- 

καὶ τῆς ἄλλης Καρίας. 8:15 τῷ τῷ στρατοπέδῳ. 5ι- 

Οπτυβδῖρραβ οἱ ϑιοϊοὶ (Οἷς. σηϊβοαππιν. οαβιτα πϑὰ {10 ἃ 

Τυβο. ΙΝ ὅ, 9, αὶ πὰπο ἀϊοθηαὶ 
ΤῊ ΟΥ̓ΘΙΏ ΦΟΠΙΡΙ ἈΡΙ ΒΒ ΘΧΘΠΊΡ]Ϊ5, ν εἰς 

ποη πιππὶΐα (πιαχίπια σταυρώ- 
μασι, αἱ ΜΙ 66: ὙΠ 80: 38). 

αἰ σομι. ΠΠ: τ, 658 Ἕκτορι μὲν 
καὶ Τρωσί, ἃ Ῥανίδιο {Ππδ γαύατη 
6586 δαποίαί ποηπον, Οἵ, ο. 66. 
{Π|55: 1001..111. ὙΌΣ ΘΟ ΥΝΙΗΙ 
17. 88, Κύιορ. αν. ὃ. 69, 82 ἀάῃ. 
ῷ, ϑομοθη. δὰ ΡΪιί. ἀρ. 12 "Ὁ. 
75. Ὄγδκθην. δὰ 1ἷν. ΠῚ 2, 4. 
ῬδΡν. θα. ΧΧΙῚ 58. --- ἐσα 7γ 81- 
ϑέντων. Οἵν, Μαίαι. αν, 8. 568. 
Βευίίπι. 8. 145 «ἀη. 10, 1. Κύιθρ. 
8,47. 4 ἄπ. ὅ. Β΄ ρ.] ΘΙ δηλω- 
ϑέντος, Ἰοο  Πτι5 4, 1.1-- ἐπ 
αὐτούς, “μὰ ϑαχηῖοβ (αἀϊανδη - 
405). Οἵ. θιοᾶ. οὐ ῬΙαί. Κνυθα. 
ΤΊ 6 ἢ οἱ 411} νοϊαηΐ 6586 ἂν οὺ- 
518 56 (ἐπὶ σφᾶς), 116 οΟἸ]αια 
δἀηοιαίίοης ο. 96. -- ἐπὶ τὰς 

ἄφρακτος αὐ 6. 6 εἰ ἃ]. --- τὰς 
προφυλακέδας ναῦς. .,Νὺ5 
ἈΥ ΔΟΙ ΒΓ 6, πᾶν685, 4τ86 
οαβίο αἰ ἃ τὴ ἀραπι ΟΟΤΤΙῚ,. 
Ἠδ5 Πα πὸ Ἰπίδυ να ἃ ΟΙα556 50}- ᾿ 
ἀιπιοία, ἴῃ ἈΠΟΟΥῚΒ εαἰθίββε οἱ τὰς 
ἀνταναγομένας 6556. {πυ} ] ΘΠ 6." 
οἱ βοραύδιιπι νοὶ ΡῈγ ραυίθηι ἀ6- 
ἀποίαβ. δχρ!ϊοαί Ασῃ. --- ἐνέκη- 
σαν. Οἷκ ΡΙαῦ. ῬοΙο]. ο. 26, αυϊ 
Βαπιϊοσαση ἀποοπὶ ἀοοσὶ βαῖδϑθ 
ΜοΙβϑαση. Ῥαρπδᾶηῃ 8 Ρ]υ, οογη- 
τηθηιογαίαγη ἃ Ὁ πᾶς τηδ]6 ἀἰβοθυηϊ: 
ΤῊ. Ηἶδβι. αὐ. Π| ᾳ. 456 ΔΙ ΓΟΡΓΆ ΠῚ 
« Το. ἰδ ον] τηϊ ίι15. -- ἡ μ έ- 
ρᾶᾳς περὶ τέσσαρας καὶ 
δέκα. Ὅς. οοἸ]οοαίίοπθ νοῦθο- 
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μὲν αἱ μετὰ Θουκυδίδου καὶ Ἅγνωνος καὶ Φορ- 
μίωνος νῆες, εἴκοσι δὲ αἱ μετὰ Τληπολέμου καὶ 
᾿Αντικλέους. ἐκ δὲ Χίου καὶ Λέσβου τριάκοντα. 

8 καὶ ναυμαχίαν (έν τινα βραχεῖαν ἐποιήσαντο οἵ 
Σάμιοι" ἀδύνατοι δὲ ὄντες ἀντισχεῖν ἐξεπολιορ- 
κήϑησαν ἐνάτῳ μηνί. καὶ προσεχώρησαν ὁμολο- 
γίᾳ τεῖχός τὲ καϑελόντες, καὶ “ὁμήρους δόντες, 

καὶ ναῦς παραδόντες, καὶ χρήματα τὰ ἀναλω- 
ϑέντα κατὰ χρόνους ταξάμενοι ἀποδοῦναι. ἕξυν- 

ἕβησαν δὲ καὶ Βυζάντιοι, ὥσπερ καὶ πρότερον, 
ὑπήχοοι εἶναι. 

“ακεδαιμο- 118. Μετὰ ταῦτα δὲ ἤδη γίγνεται. οὐ πολ- γέοις πο ἢ 
λοῖς ἔτεσιν ὕστερον τὰ προειρημένα, τά τε Κερ- χρόνον ἡσυ- 

8. 68, 4Γ ἀπ, τη νἱά. Κνυπθο. (τ. 
2 οἱ δάῃ. δα 1 8, 8. 

8,2. Θουκυδίδου. Ἔγέ- 
νοντὸ Θουκυδέδαι πολλοί, ἴη- 
αἱ Μάτοε}}. 8. 28 1 νἱὰ. δάη. 
Μεϊδβίαθ ΑἸ απὶ ΑἸορθοθηβοιη, Ρ6- 
ΤΟ} 18. ἀϑυπα!ατη, ἀθ απὸ νἱά. 5΄1η- 
θη. δα ΡΙαῦ. ΡοΥΊΟ]. ο. 11, 1 ἀπε ααὶ- 
ΟΥ̓ΘΒ ἱπίθγρυθίθβ νηὶ 6556. ἢ- 
Ὀϊ α ΟΠ 6 ΠῚ ἰᾷπιθη πιονοῦ απο ἰ5 
ἴὰηο ἰδβίασιπη 50 Παρ 5. ρϑίνϊα 
Ῥυΐϊδαβ [1558 νἱάθαῖαν, Π6 ΓΘΓΙΠῚ 
ΒΟΥΙΡίοΥΘ τηᾶὶθο οοσὶίαί Μιίοτα. 
Ηϊϑβί. τ. ΠΠ ρ. 18. Οἵ, Βοι. ἴῃ 
δαποί. ἱπίθγρυ. Οδγοθεί ππη ψα]ὰ 
6558 Βυϊνον Ηϊβί. Αἴ. Πρ. 8568 
εα, Τ1ρ5. Οὗ οὐΐατη δ ῃβπηι. Ἀπ- 
ἴαα. ὅτ. 1 Ρ. ὅ84. ΤΗΐτν. 1. ἃ. 
Ῥ. 456 54ᾳ. ἀτοί. ΥἹ ρΡ. 838 (ἴη- 
ἴοῦρτ. ΠῚ Ρ. 8338). Κυπθρ, Αρρϑηα. 
ΘΡΙ ον, νἱῦ, Τῆπο. Ρ. 24 5ᾳ. 6 
Πάρποπο οἱ ῬΠουτηϊοηδ νἱά. [πᾶ. 
γοθ, (ποπίατη δυο πη] ΠΟΙΠΪΠᾶ 
οπηπἴπτη ΠΟΥ ΠῚ ἀποῦτη πο Ἰθριη- 
ἴὰν δριᾶὰ ὅ0Π01]. Αὐἰβεϊα, ρ. 182 
βϑρίθτη οχ πονϑῖὴ (οἴ, 116, 1) ὁ01]- 
Ἰερῖβ Ῥϑυῖο!β ΠΟΙ ΠΔη6 ΠῚ, 608 
οχίγα ογϊ πο πὶ Δ] οσαίοβ 6556, αἱ 
ὨδΥγ65 ἰδ {ΠῚ 5185 ϑασηατῃ ἀδαι- 
ὁογθηΐ, Ραΐαί Ἄχ. δα ὅθι. Αηΐ. 
Ρ-. 17, Οὐοπίγα ἰπίον. ῬΥΪΟΓΘΠῚ οἱ 
ΑΙ Θγᾶ πὶ Ἔχ δα ἰ το Π 6 ΠῚ Δηπππι ἢ ηϊ- 
ἴὰτη εἰ ΠΟνῸ5 ἀποθβ οὐθαίοβ 6536 
Ῥδίθγθ δ γαύαν ΟΠ }12. 46 ὙΊΙ. 

ΒΌΡΠ, Ρ. 48. ΟὗἉ, οἰΐατη Κυιιθρ. 
δύπα, Ηἰδύ, Ρ. 211. 

8. 8. ἐξεπολιορκή ϑη- 
σαν. .. Μδο 5 θ6}Π165., ἀὐὶθίῖ- 
θὰ5 οἱ ἐοβιπαϊηῖθιιβ, ατιἃ5 ΡΘΥΪΟ 65 
ἴῃ πᾶ οὈβιαἴοπθ ρυΐπηιβ Δ Πῖθτ6- 
ταί, ΟροΓἃ τιϑτι5 ΑΥἐθηοηἶβ, αΐ 
Πιοά. ὅ;1ο. ΧΙ 28 ποίαί, ΙΑ. ΡΊ]ϊη. 
Η. Ν. Π 56 [εἰ ΡΙαῦ. Ρειϊο]. ο, 
21]. ΟΟΤΤῚ,. ΟἿ, ἰἄτηθη ΒΙοοτηΐ. 
εὐ ΤΗϊνν. 1. ἃ, Ρ.457. ---ἐνάτω 
μηνί. Ἦοο (ΘΠΊΡτι5. ἃ Ῥαρπα 84 
Τυδρίαπι ΘΟΠΊ 558 ΘΟΙΩΡ αὐδη ατπιπὶ 
6556, ᾿Ισϑὲ ῥυῖον οὈβια1ο0 ῬΔΆ]α] πὶ 
Ἰπίουγιρίϑ βι1, ἀοοθὶ ἌΝ αχ. 1. ἀ. ρ. 
14. Οὗ Βεϊά!. Ρταθῖ. ἈΑπιίΐρ. Ῥ. 
ΤΥΤΠ. Αἱ Ομ Ζ. 46 γί Βόρῆ, 
Ῥ. 42. εχ ατὸ ϑ'απηῖὶϊ ἀοίθοθγιηί, 
οοτηραίαί, Οἱ, Κτπορ, 5ιπᾷ. Πϊ- 
ΒΟΥ. Ῥ. 218 εὐ άπ. 118, 2. -- 
χρήματα τὰ ἀναλωϑέν- 
τα. Ἰ)υοσοηία ἰα]οπία ἔπ1556 βουὶ- 
ὈΠ θιοα. ΧΙ 28, αᾶ6. βγη 
ἰαδίο ΤῊΪΠΟΥ δϑύ; Πᾶχη τη ]}6 ῬΟΠΪΐ 
Ιβοον, περὶ ἀντιδ. 8. 118, γη1}16 
οὐ ἀποοπία Νβαρ. Τίπηοίῃ. ο. 1, Οἵ, 
ΒοΟΘΟΚΙ. Ορϑοοη. οἷν. ΑἸ 6η. ΤΡ: 
812 εἱ ΤΠΙνΙνν. 1. 4. Ρ. 458.--- ὧ σ- 
περ καὶ πρότερον] .,7ἦσαν." 
560]. 

ἀρ. 118. ὃ. 1, οὐ πὸ 1- 
λοὶῖς ἔτεα Τυθὰ5 αυδίποννο 
ΔΠΗΪ5. . Ἀ6ης 20, 2) 66. 115,2. 
--- τά τε Κερκ. ΟΓ, ο. 94 564. 
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- ἄσασιν ἡ χυραῖχά, καὶ τὰ Ποτιδαιατικά, καὶ ὅσα πρόφασις 
ὕναμις τῶν “ Ξ ; - “ , 
᾿ϑηναίων τοῦδε τοῦ πολέμου κατέστη. ταῦτα δὲ ξύμπαντα, ῷ 

ἘΥΠΡΕῚ προ νε ὅσα ἔπραξαν οἱ Ἕλληνες πρός τε ἀλλήλους καὶ 
ἃ τὸν βάρβαρον, ἐγένετο ἐν ἔτεσι πεντήκοντα μά- 

λιστα μεταξὺ τῆς Ξέρξου ἀναχωρήσεως καὶ τῆς 
ἀρχῆς τοῦδε τοῦ πολέμου ἐν οἷς ᾿Αϑηναῖοι τήν 
τε ἀρχὴν ἐγκρατεστέραν κατεστήσαντο, καὶ αὐτοὶ 
ἐπὶ μέγα ἐχώρησαν δυνάμεως" οὗ δὲ Δακεδαιμό- 
γιου αἰσϑόμενοι οὔτε ἐκώλυον. εἰ μὴ ἐπὶ βραχύ, 
ἡσύχαξόν τὲ τὸ πλέον τοῦ χρόνου, ὄντες μὲν καὶ 
πρὸ τοῦ μὴ ταχεῖς ἐέναι ἐς τοὺς, πολέμους. εἰ 
αὴ ἀναγκάζοιντο, τὸ δέ τι καὶ πολέμοις οἰκείοις 
ἐξειργόμενοι, πρὶν δὴ ἡ ϑυύναμις τῶν ᾿᾿ϑηναίων 
σαφῶς ἤρετο, καὶ τῆς ξυμ μαχίας αὐτῶν ἥπτοντο. 
τότε δὲ οὐκέτι ἀνασχετὸν ἐποιοῦντο, ἀλλ᾽ ἐπιχει- 
ρητέα ἐδόκει εἶναι πάσῃ προϑυμίᾳ, καὶ καϑαι- 

ποι καὶ τὰ Ποτιδ. Οἵ οὐδ. ϑοα οὗ “ἀπ. 88 1 18 “οχίτ -- 
566. μὴ ταχεῖς. Δαποίαπάιϊπι μή, 

αιοὰ ἀρὰὰ ρανυοὶρίαπη οδαβαὶθ 
8. 2. ἐν ἔτεσι πεντή- τᾶνϊι5 ἰδοῦ π΄ βουῖρεβ Αἰὶ- 

κοντα. .9[Π|Ο ν ] ]ππὶ αἱ Ἰοηρ]5- οοταμη, νοϊαΐ Τ)οη 1}. 6. Βοθοί; 
β' θη ἴδοϊ 85, ἱ. 6. ἃὉ ἱρβϑὶπβ γ6 015 
ἀϊδβοθβϑα 0]. ΤΙ ΧΧΥῚ δαποίπηληο δα 
ΤιΘΟΠα ΠῚ ἰγγαρίϊοποτη ΤΙΧΧΧΥΠ 
2. Π0Π ἰηΐθογοβ 49 ΔΠΠη05 οἰ ποῖθβ. 
ῬΟΒΕ. Αἱ δὲ δἀδίμαμι οϑί μνα- 
λιστα, ἴοτο (οἷ. δάῃ. 18, 8), 
οὐ, τ Βροίδηθϊ! νου ]θ αἱϑηλαν, 
Θ᾽ πο ἀδίθ ἃ ππὸ υίγο ἰ65. αὐθο5 
ἀναῖθης οουίατηθ ἀθ ΘΟ Ρίον 16 
Ῥοϊηύ ἀο ἀόρανι δὲ οο αὶ αἀ᾽ αὐυὶνέρ. “ἢ 
Οδίογασα πἶπο Ῥουϊθιπι ποιηθη πὲν- 
τηκοντίας, ἀ6 αοὁὸ νἱᾶ, ἀἄῃ, δὰ 
ο. 89. -- ἐγκρατεστέραν) 
»"ἰσχυροτέραν." ΘΌΠ01. Οἱ, ἐγ- 
Ἀρατῶς ὁ. 76. -- ἐπὶ μέγα... 
δυνάμεως. (Οἵ. Μαιίι. αν. 8. 
8341. Κταθρο, δ. 41, 1.0 δάῃ. 8.1 
97, οἱ ἂς νν. ἐπὶ πολὺ 11, 3. -- 
ἐπὶ βραχύ. Οἴ. ο. 90 5ᾳᾳ. οἱ ο. 
114. --- τὸ πλέον τοῦ χρῦ- 
νου. ΟἿ. Μαι. αν. 8. 442, 8, 
αἰ] Ποο 6Χ ΚΘΠΊΡ ΠῚ τ᾿ πὰ ΡΓῸ 
νου 5 ἐπὶ μέγα δυνάμεως. Κυιιο- 
σον τὸν πλέονα ΤΊ ΔΨ Ιερὶ, τἂἰ 
9. 80 τοῦ χρόνου τὸν πλεῖστον. 

46 ποιη. ὃ. 8ὅ, βΒδδρ᾽ι5 δρτα οοτὴ- 
ΤαλΠἾ5. αἰ! θοίϊ βουϊρίουθβ Ὑ|α, 
Ἠδο]ὰ. «δα ΡΙαί. Τίπιο]. Ρ. 4571. 
Κυπθροῦ πἰο Ῥυορίου ᾿πβηϊ να πι 
Ῥαΐϊαί Ἰερὶ, 56 ἢΐο οχ ταχεῖς 
Ῥϑηᾷοι, δαὶ δαϊοοία ἐδ πορϑίϊο. 
ΟἸαββθηῖιβ δα αἰία μ ἢ ἐράνου] γῈ ΠῚ 
δου α5 ἀθίνθοίαυϊ 56ὰ θη [,916}- 
Βα Ὸ ΔΌΘ ΘΙ Θ πὶ νου θη 5) ἃ ἢ γί, 
απο αὰο ἴπατα ἤᾶο ποοδίϊοπθ ὁχ- 
ΡΥ οὐθάδὶ, ΠῸῚ ΡΘΙΈΡΟἸ Πλι15, 
Ποηΐαπο Αὐποϊάτι8 ρυορυὶθ οὐ ροϑιὶ 
τοῦ Θχοϊάϊββο, ἀθῖπαθ ποσδίϊ ΟΠ 6 ΠῚ 
γα ]6. ΒΡ Ὀ] ἰδ 6586 ΒΡ ᾽ΟΔ αν, 

1)6 τὸ οἵ, 69, 4. --- τὸ διέ τι. Οἵ. 
δάῃ, 107, 4. -- πολέμοις οἷ- 
κείοις. ΜΝιᾶ. ο. 101 544. -- 
τῆς ξυμμαχίας. ΟΥ Μαι, αν, 
δ: 429, 1. Βυίνπι. 8. 122, 2. Ἰηἴτγὰ 

119, 180 Αἱ]. ἁρυὰ Κυιιθρ, --- 
Ε Αἰ αγοπιμίοα ἵν 6. ἡγοῦντο. Οἵ. 
δᾶ, 102, 4. --- ἐπιχειρητέα. 
ΤΗιογάϊάδιιπι ἔγαϑίτα νοοδίπν ἃ 
5600}. Μοὶ. ἀυηαυὶ (ἈΠ 18 ἃ Τῆιι- 
ογάϊᾷο ἀϊοιπε Ἰοχιοοσυρηὶ. Οἵ, 
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θετέα ἡ ἰσχύς, ἣν δύνωνται, ἀραμένοις τόνδε τὸν 
πόλεμον. 

Αὐτοῖς μὲν οὖν τοῖς “πκεδαιμονίοις ,ϑιέγνω-- Ἀν ἐπ 
στο λελύσϑαι τὲ τὰς σπονδάς, καὶ τοὺς ᾿48η- σμένοι ἦσαν 
ναίους ἀδικεῖν" πέμψαντες δὲ ἐς “Δελφοὺς ἐπη- λελύσϑαι τὰς 

σπονδάς. 
ρώτων τὸν ϑεὸν, εἰ πολεμοῦσιν ἄμεινον ἔσται. 
ὁ δὲ ἀνεῖλεν αὐτοῖς. ὡς λέγεται, κατὰ κράτος 
πολεμοῦσι νίκην ἔσεσθαι, καὶ αὐτὸς ἔφη ξυλ- : 
λήψεσϑαι καὶ παρακαλούμενος καὶ ἄκλητος. 

αὖϑις δὲ 119. Ααὖϑις δὲ τοὺς ξυμμάχους παρακαλέσαν-- 
τὲς ψῆφον ἐβούλοντο ἐπαγαγεῖν, 
χαὶ ἐλϑόντων τῶν πρέσβεων ἀπὸ τῆς ξυμμαχίας, ΤπαΣ 
χαὶ ξυνόδου γενομένης, οἵ τε ἄλλοι εἶπον ἃ ἐβου’-- χρὴ πολεμεῖν. 
λοντο, κατηγοροῦντες οἵ πλείους τῶν ᾿᾿ϑηναίων 

καὶ τὸν πόλεμον ἀξιοῦντες γενέσϑαι, καὶ οἱ [ Κορίν- 
ϑιοι δεηϑέντες μὲν καὶ κατὰ πόλεις πρότερον ἑχά- 
στῶν ἰδίᾳ, ὥστε ψηφίδσασϑαι τὸν πόλεμον, δεδιότες 
περὶ τῇ Ποτιϑαίᾳ, μὴ προδιαφϑαρῇ, παρόντες δὲ 
καὶ τότε χαὶ τελευταῖοι ἐπελϑόντες, ἔλεγον τοιάδε. 

᾿ “τοὺς ξυμμά- 
δὲ γΟΥ πολεμεῖν. χους παραχα- 

ΠΣ Τοὺς “μὲν “ακεδαιμονίους, ὦ ἄνδρες λόγος Κοριν- 
ξύμμαχοι, οὐκ ἂν ἔτι αἰτιασαίμεϑα. ὡς οὐ καὶ μὐν ΡΣ 

[Ὁἀγηι. Π 18 οχίνρ] νοοσδέτι5 
δίαπο πο νοοδύπ.“ ΑΒ5. 

(ἀρ. 119. 9. 1. αὖϑις. ΟΥ̓, 
ο. ΟΥ̓ εἱ 81, 4. -- τοὺς ξυμμά- 

δάμ. 72, 1. Οδίθυιη ἐπιχειρη- 
τέα ῃρην ἰάδίαν γοΐουυϊ δὰ ἐσχύ δ: 
--τὔν δε. Ἐκ πιϑπίθ ΤΠποναϊ- 
αἰδ5 ποη Τ,δορα οι οἰ οσιτη ἀϊούι πὶ 
ἐᾷ παι γα, δα οχρ]ϊο. τ πὸ πού α ἀνα τς Ὄ 

ἘΠ ΜδΝ Ὀιοα. ΧΗ 41.- ψῆφον... ἐπα. 
8. 8. αὐτοῖς διέ. γαγεῖν, Οἱ, δάῃ. 87, 4. -- 

γνῶώστο. (ἵ, 87,2 544ᾳ., Δα ἀαθιη 
Ἰοσαπιὶ τοάϊεν. --- εἰ πολὲμοῦ- 
σιν ἄμεινον ἔσται. ΟἹ. 
Μδί. αν, 8. δ5ὅ δΔάη. 3 οἱ 8. 457 
ἃ, Κυαθρ. 8. 49, 6. ΒίπΜ ον 1,1. 
τη 6}18 οὐὶί, Μιὰ. ἀτοπ. δᾶ 
ἴὰν. ΠΙ 41, 8. ΣΙφίσιν, ατιοά οἰδὶ 
ὯῸΝ Ῥοϑίτπιηὶ ἴδοι Βα. ἰπιθ] Ποῖ υαν, 
ΘΧΟΙαΪ556 ΠΌΡΘΡ ϑβυβρίοαίι5 οϑί 
(ἀθθμαγάι. -- ἀνεῖλεν... ξυλ- 
" ἤψεσϑιαι. ΟΥ ΤΠ ἜΝ οἱ ἂδ πο- 
ταῖη, αὐτός Βαίίηι. 8. 145 
δάη. 8. -- καὶ "ἀξός ΤΑ αν ψὰ 
ἱψενος καὶ ἄκλητος. ,.,ον. 

ἀπὸ τῆς ξυμμαχίας. Οἱ. 
δαη, 118,2, --- ξυνόδον. Ὅδε 
μιΐβ βοοϊουτπι ΤΔοΘ δ οπ ΟΠ ΟΥ ΠῚ 
σΟηνΘη θιι5 νἱ. Κουίμθμη. Β69- 
ΡαὈ]. τ. Ρ. 44. Μι6}1. ον. 1 
Ῥ- 181 54. ---Ὁ ὥστε. ΟἵὍ, Μαιαι. 
σὺ. 8. 551 δάῃ, 2 οἱ δάη. Δ 119, 
Ἰ αἱ. - πὰ όντες. ΤΙ, 6. παρα- 
γενόμενοι ἐς τὴν Πακεδαίμονα. 
{Π|Ρ|Θ 1} (ἴὰ ΒΘ τη. οὐἷε, ΠῚ Ρ.0 
564.) ΘΠ ΘΟ τι Ρἃ ΠῚ παριύντες βἃ- 
εἰ γϑ τᾶν! Καιοσ. --- ἔλεγον. 
Οὐ, δἄη. 72, 8. 

ἀρ. 120 8.1. οὐκ... ἔτι. 



ἕπαινον Ἴα- 
κεδαιμονίων., 
πρῶτον μὲν 
ἀποδεικνύα- 
συν, ὅτι νῦν 
γε, ὃ πόλεμος ὥσπερ καὶ 

ἀναγκαῖός͵ 
ἐστιν ἀνδρά- 
σι σώφροσι 
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αὐτοὶ ἐψηφισμένοι τὸν πόλεμόν. εἰσι, καὶ ἡμᾶς 
ἐς τοῦτο νῦν ξυνήγαγον. 

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦῊΗΣ Α, ρκ΄. 

χρὴ γὰρ τοὺς ἡγεμόνας 
τὰ ἴδια ἐξ ἴσου νέμοντας τὰ κοινὰ προσκοπεῖν, 

ἐν ἄλλοις ἐκ πάντων προτιμῶνται. 
ἡμῶν δὲ ὅσοι μὲν ᾿4ϑηναίοις ἤδη ἐνηλλάγησαν 
οὐχὶ διδαχῆς δέονται, ὥστε φυλάξασϑαι αὐτούς" 

μέν, ὌΝ τοὺς δὲ τὴν μεσόγειαν μᾶλλον καὶ μὴ ἐν πόρῳ 
κατῳχημένους εἰδέναι χρή, ὅτι, τοῖς κάτω ἢν μὴ 
ἀμυνῶσι, χαλεπωτέραν ἘΝῚ: τὴν καταχομιδὴν 

1 ο. 68 544. --- ἐς τοῦτο, δᾶ 
ἢοο, '. 6.06 ἴ'ρ50 ΘΟΠ 5110, 
πα Ὀ6ΙΙ͂ὰπὶ ἀθορθυηδπλι5. Οὗ 
ρα, πιαὶ. (ἝἸαββθηῖϊ ἀπθιςα 0 65 
α6 ΘοΠαρθυθηίία οὐ τ5 τη ΘΠ} .] 1 ππῖϊτ5 

- τοί Β.Δ}]. --- χρὴ γάρ. Ἐχ- 
Ῥ]]οαίαγ, σαν ἰθγ8 ἐψηφισμένοι 

εἰσὶ καὶ .. . ξυνήγαγον. 
ΡΙ]απῖτ5 ᾿σΊταΓ εἷς ἀἰχοιῖβ: οἱ 
ἤδοο τοσίρ ἔοογαπί; ἀδοοϑί 
Θπιτη. ΟἹ. Ηδιὶ. (δ ῬΑΤΙΣ ΤΟ Ὁ. 
466. (δίουιπι ρνῸ ξυνήγαγον 
Ῥοίογαῦ αὐϊάθπι ἰἰ6 πὶ ῬουΓδοπ 
ΘΟΙ]ΟοαΥὶ, 56α οἵ, δά, 78, 1 οἱ ΤΠ 
60,1. -- τὰ ἔδια. ἈΒ65 βἴηρι- 
Ἰογαπι [οοά 6υ]5. 5ΒΟοϊ Οὐ πτ ναὶ 6558 
Ἠρνρβύ. ἴῃ ΙΔ Πη. Αππα]. 1888 ἴαβο. 
10 Ρ. 11, ααπτη ἱρβουατη [.866- 
ἀαθΙπΟὨΪΟΥΙΠῚ ὑπΠῚ 51ΠΡ ΠΟΥ 
Γοδἀθγαϊουιμη. τὸ5 (1455. - νἕ- 
μοντας, δἀτηϊη ΒΥ 8 068. σῇ 
ς. 11. ὙΠ] ΤῸ οὐ Αση. -- ἐξ ἴσου, 
ΒΝ 66. 0... 1», 6. 108. πἰὸ' ΠΟ Ἢ 
ῬΥΔ6 8}115 οἰδ᾽ φαὶϊᾶ τὶ πηι. 
π- προσκοπεῖν, ρΥδΘίοΥ 66- 
6 γ08 (ὑπὲρ τοὺς ἄλλους) 50 6- 
οίατθ, ἴῃ ὈΡΊ 5. ΘΌΥΔΡΘ. 
ἐν ἄλλοις ον προεδρίᾳ καὶ 
τοῖς τοιούτοις.“ ὅ61|01. 81 ποιι- 
ἰγιιπὶ δ, θοὶ ἀπάρθνπ (1616 - 
σοπμοί θη 5. ν οΥδῃ  α55πη- 
56. ἱπίουργθίδηϊαν ἐλ  Ν]δ, 
Βορῆχτη. ἝΟἸαββ. ΔΑὖὐ Πρφυρϑβι, 1. ἃ, 
ΤῊ ΒΟ Πι1ΠΔ 6556. (1 ΠΊΈΘΥ ἮΝ 
ἸπΊθν ΘΧίθ. 05) βύπαοῦ ἀοοθνο. --:ἐἐκ 
πάντων προτιμῶνται, δΧ 
οὐαπὶθ 8 ρυδθοῖραρ Ἰιοπο- 
γᾶπίπτ, Ῥαΐο οχαυϊϑι(πι5. οϑί 
αἀἰσθηαὶ σθπτιβ, αιιοα γοΡὉ18. ΑΡΡὶ- 
ΔηΪ προτιμηϑεῖσα ἐκ πάντων 

ἩΠαβίγαὶ Κτπθο, Οἵ, ἐκ πάντων 
μάλιστα ΤΙ 49 ἴηϊτ. 

8. ὃ. ἐνηλλάγησαν, ΘΟ πι- 
τηθτοΐϊπτη Πα θιοταπί, συνέ- 
μιξαν καὶ ὡὠμέλησαν ἴβομιο!.). 
δε δουϊβεὶ τη ϑαῖ! Ποχίοπθ ρϑββὶνὰ, 
πὶ 'ῃ ἀπαλλαγῆναι, διαλλαγῆ- 
ναι; καταλλαγῆναι, ξυναλλα- 
γῆναν, οἷ. Μαιίι. αν, 8. 493. --- 
τοὺς δὲ... κατῳπημένους. 
Κατοικεῖσϑαι, πὸ Τιαῖ, Πδθὶ- 
876 δία πο! οΥ 6, δὲ ἰγᾶηβ- 
ἐν αγὰ δὶ δ ᾿πίυϑηβ.εντιτη, αιιᾶγ 8 
ἷο τη ίᾷ δὲ ν θυ  αΤη ΘΟΙΡΟ- 
δ1λο. “Οἵ, Κυυδρ, Ἃγν.. 8: ὅθ» 
απ, 2. Ῥονίδοίι πη τηθαϊϊ νοὶ, 5] 
γᾶν 15, ἀθρ οπΘ 15 ραββῖνθ ΠΧ ΌΤΩ 
δδ5ι; ἀ{1Π|099. Π|54. ἮΝ 55.:. 0 
Μαί. αν. 8. 496, 8. Κταρρ. ὃ. 
ὅ2, 8 ἀἅη. ὅ. 810 ρογΐθοιίο ᾧκη- 
μαν αἰϊαιοῦῖθβ 5885 οδέ ρρῖίδῃ., 
νοϊαΐ Ῥγδοῖ. ο. 14, ϑϑηληῖ. 9, 1. 
6 ΑΠ118 γϑοθη ἰοΥῖθιιβ νἱᾷ, Κυιθα. 
- ἐν πόρῳ, δα ἐταϊδοίαπι, ἴῃ 
αἄὐϊία ΑἸϊά πο (πια τὶ εἶ πιο), ἐν 
τῇ παράλῳ 5610]. Ἱ 48, θὲ 
καὶ μή νὶά. Μαιμ}. αν. 8. 468 «4 η. 
8". -- τοῖς κάτω) ,,τοῖς ΠΣ 
ραλίοις.““ 8680], Οὗ, δᾶη. ο. 
οὐ ἀ οο!] οοαίϊοηθ ν ΘΟ ΠῚ ἘΝ 
11, 3. Ἀρρατοὶ 5 β}]Ποατὶ πιαχὶ- 
Π16 0505 Οονἠπιῖοβ. -- τὴν κα- 
τακομιδὴν τῶν ὡραίων, 
ἀοροτνίαιςίἝ οπθπὶ ἔτασατη (ε 
τη θα Ἰτουυ ἃ οἷβ τοριοπίθυθ, δα ρον- 
τ8. 0] νἀ παν οἱ Θχ ρουίθηλν). 
Κυθορον αυϊάθπι, ἀαοά Πᾶθο ἀ6- 
Ῥονίαίϊο τηΐπτ5. ἃΡ0 ΑἸΠΘπἰ θη ϑῖθι5 
ἱπηρϑαϊνὶ ροιϊαουῖ!, ἐχκομιδὴν νεὶ 
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τῶν ὡραίων καὶ πάλιν ἀντίληψιν ὧν ἡ ϑάλασσα 
τῇ ἠπείρῳ δίδωσιν, καὶ τῶν νῦν λεγομένων μὴ 
καχοὺς κριτὰς ὡς μὴ προσηκόντων εἶναι, προσ- 
ϑέχεσϑαι δέ ποτε, εἰ τὰ χάτω πρόοιντο, κἂν 
μέχρι σφῶν τὸ ἜΝ προελθεῖν, καὶ περὶ αὑτῶν 
οὐχ ηἡσσον νῦν βουλεύεσϑαι. , διόπερ καὶ μὴ 
ὀκνεῖν δεῖ αὐτοὺς τὸν πόλεμον ἀντ᾽ εἰρήνης (ε-- 
ταλαμβάνειν. ἀνδρῶν γὰρ σωφρόνων μέν ἐστιν, 
εἰ μὴ ἀδικοῖντο, ἡσυχάξειν, ἀγαϑῶν δὲ ἀδικου- 
μένους ἐκ μὲν εἰρήνης πολεμεῖν, εὖ δὲ παρασχὸν 
ἐκ πολέμου πάλιν ξυμβῆναι, καὶ μήτε τῇ κατὰ 
πόλεμον εὐτυχίᾳ ἐπαίρεσθαι, μήτε, τῷ ἡσυχίῳ 
τῆς εἰρήνης ἡδόμενον ἀδικεῖσϑαι. ὃ τὲ γὰρ διὰ 
τὴν ἡδονὴν ὀκνῶν τάχιστ᾽ ἂν ἀφαιρεϑείη τῆς 
δαστώνης τὸ τερπνόν, δι᾿ ὅπερ ὀκνεῖ, εἰ ἡσυχάζοι, 

στρ. 120. 8. 2. πρόοιντο. Κτιιορ, οἱ (1855. προοῖντο, ΒΕΚΚ. 
προεῖντο. Ν᾽ὰ. ΨΟΘπι6Ι ἃ Τ)οπιοβίμ, ὕοπο. Ρ. 70 οὐ βαρτᾶ 80}. αἴβου, 
τὰ ΤΙ, 4. 

κομιδήν “ἀεβιαθναί, θὰ νυ]ραίο 
ἐκκομιδήν οἰποϊεπάϑτη οΟΠΕΪπουὶ 
Ῥαΐδιί ΟἸα55. Οοτηπηθηδαίαν οὐϊα πὶ 
ΠΟΏΠΙΠΙ νου] Τήν Κὶ δ4ά απο 
ΘΧ πιραϊογγδη οἷβ 0015 ἴγα- 
5865 ἀονεβδηίαν, 40 τ 8Ὁ7]- 
εἰταΐ ΘΟτ πιθα ἐπ5. δοοὶρίδη- 
ἕατ, αὶ νά θηίαν βορίρίουὶ ἢδθῸ 
οὈνεγβαία 6558. -- ἀντίληψιν, 
ἀὰ5 ὈᾶροβοποπρἔϑηΡΘη, 
ΟΟΠΠ τι [8 {1 0 6 Τὴ (6 τ οἱ ἃ πη), 
Ρογοθρύϊοη 6Π]. - εἶναι. Εχ 
ΒαΡΘΥ οὐ θα5 τϑρείθ χρή. 

8. 8. εἰ μὴ ἀδιπκοῖντο. 
τϑιιαι5 ἐὰν μὴ ἀδικῶνται αἱ- 
Οογοίαῦ, Ὡ60 58 {15 51 Π}}Π1ἃ 5 ηΐ 6χ- 
Θπρ ἃ 8. 2 ὁ. 140 αἰϊὰ, 4086, αἱ 
εἶ ἴογτο Ἰάθπι αἰᾳὰο ἐάν 6556 ἅο- 
οοδαΐ, οαπῃ 00 ΘΟΙΡΟΙΪ ὨΟΌΥ. ἴῃ 
Τῆυο. Ρ. 112; 51 }}}ΠΠπ5 οοίουὶβ 121 
4, δὶ να. δά. ΠῚ 10 εὐ ΥἹ 84, 
αὐδπαυδηη ἰὉἱ δοκοίη ἀο]θίπ πη) 
τα δ τ, Θοτηρᾶγαί Κσιιθο, Οἱ. Μαϑιηι. 
αν. εὶ 124 δἅη. 8. --- ἐκ, ροϑί. 
Οἷ. Μα. ἀν. 8. ὅ14 ρ. 1584 οἱ 
ἰηΐτα 194, 2, --- εὖ παρασχόν, 
οϑὶ ΔΙρΡΙ8Δ οοοαϑὶο οὈίϊο6- 

ΤΊ 5 Ὁ 65. ἐπ|  ΒΗΣ 
ἴπ ΤΠε5.. Ὺ 8. Με. αν. ὃ. 564. 
Βαυίίηι. 8.146 Δάη. 10,2. Υὶ 14.60. 
Ι 68, -- ἡδόμενον. 51 ἡδο- 
μένους ταλ]}}5, ῬΘΓρΡΘΠά 6 π1}}} τὸ- 
ἴδγνθ, αὐγαπὶ πϑ6ο 5θηςθηεϊα Ρ]α- 
γΆ]ΠῚ ἀπ 5[ Πρ ]ανὶ ΘΧΡυοββα οοϑῖί- 
ἴα, οὐ ἃπίθα ἃθάπ8 θ6Π6 ἀγαθοῦ 
ἀνδρός Ῥοίυϊδ56. βοῦῖθῖ. Οἵ, δὰ 
Χρη, Ογγ. 10, 21 οἱ 4005 ἴῃ 6. 
τηδὶ. 11 Ρ. 98 οἰτανίπιιβ. -- ἃ δ ἐ- 
κπεῖσϑαι, οἴϊοπαϊ 56 ρϑιϊ, 
παντὶ Ρουΐουσο, αὐ 1 Οογ. 
6,17 εἱ πολιορκεῖσϑ'αι ΠΠ 52 ἰηϊῖ,, 
δουλοῦσϑαι ΝΙ 11. Οἷ, Κταρα. 
αν. 8. ὅ2, 11 δάμη. 8. 

8. 4. εἰ ἡσυχάξοι. Ηξοο 
6 ἰαῃριιθαῃΐ, απ ἀ6 οααδἃ θ᾽ οσὶ 
νηΐ ΤΠ ΘΉ ΠΟΥ οἱ Ναϊπηδημῃ, νὶ- 
ἀδηίαν ᾿ποΡργθία πα 6556 δὶ ρ ϑυ- 
οί φαΐ βου, δὶ ρϑύβενο- 
γϑὺ ἴῃ ἀοβδιαϊα, αὐδηιὶ νἱπὴ τ - 
Ῥογδίῖνο οθγίθ Ῥυθβθη 5 586 06 
ΒΈΡΙΪΙΟΙ οοπδίαί, Οἵ, εἰ ἀντέ- 
σχοιεν 121, 4, Κτγυθοον ἰδπΊθ 
οὐ ΟἸα55. δχρυϊπιαηί: 81 ΨΘΓΘ 
απἰοϑοδί (εἰ ηὶ ΑἸ 6 πη 0 {6 τη- 



ἔπειτα λέγου- 
σιν, ὅτι νικῆ- 

222 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΎ ΞΥΓΓΡΑΦῊΣ Α, ρκα΄. 

ὃ τὲ ἐν πολέμῳ εὐτυχίᾳ πλεονάζων οὐκ ἐντεϑυύ- 
μηται ϑράσει ἀπίστῳ ἐπαιρόμενος. 
κακῶς γνωσϑέντα, ἀβουλοτέρων τῶν ἐναντίων τυ- 
χόντων, χατωρϑώϑῃη, καὶ ἔτι πλέω, ἃ καλῶς δο- 
κοῦντα βουλευϑῆναι ἐς τοὐναντίον αἰσχρῶς. πε- 
ριξστη. ἐνθυμεῖται γὰρ οὐδεὶς ἢ Ξς ὁμοίᾳ τῇ πί- 

στει χαὶ ἔργῳ ἐπεξέρχεται, ἀλλὰ μετὰ ἀσφαλείας 
μὲν δοξάζομεν, μετὰ δέους δὲ ἐν τῷ ἔργῳ ἐλλεί- 
ποιμεὲν. 

121. Ἡμεῖς δὲ νῦν καὶ ἀδικούμενοι τὸν πό- 
λεμον. “ἐγείρομεν καὶ ἵχανὰ ἔχοντες ἐγκλήματα, χαὶ 

ὅτ᾽ ἂν ἀμυνώμεϑα 
9 

αὐτὸν ἐν καιρῷ. 

46|]., ἅ τὰ Ηθο, 8. 8. 
Οἢν., Ὥδη. 

ὁμοίᾳ. 
ὅμοια νεῖ ὁμοῖα. 

Ῥοτθ). -- ὅ τε... εὐτυχίᾳ 
πλεοναάξων. [πιο ταν δἰπλα]} 
ἄς. σοπβοαπθηίὶ. σῇ. Ῥίο, (55. 
ΧΙΙΥ 239 τὸ εὐτυχῆσαν ὕ βρει 
πλεονάξει, ΠΟΧΙΡΡ. Ρ. 14 τὶς τῇ 
εὐτυχίᾳ τοῦ πολέμου ἐπαιρό- 
μενος ... γνώτω͵ οὐ βεβαίῳ 
πράγματι ϑρασυνόμενος. υ!- 
Ῥὰ5 ἈΠῸ Ρ ἈΠ τιν ουΐδτη νορθὰ ἐντε- 
ϑύμηται ἐπαιρόμενος. Οἵ, Κταορ,., 
αν. 8. ὅ6, 7 δάη. ὅ. 

8. ὅ. τυχόντων. 6 ποη 
δϑάϊτο ῬδνΟΙΡὶο οὗ, δάη. 82, 8. 
Ψψαυϊρο τυχόντα, αποᾶ ἃ ΟοὉ. δὰ 
ἩΥΡον, Ῥ. 46 ρυδοίδίαση ὑθβύϊτα 
ΟἸα88. Αἄτ νἱᾶ. Β.8}1, ἴῃ ὁθῃ" 
βαγα ΠΡυὶ, --- ἔτε πλέω. Οπὶ5- 
ΘΠ δϑύ ψΘΥθ ΠῚ 505 δ ἢ ὑἰ γ11Π}, 
ααοὰ ἀϊουηί, Οἵ, ὅόορἢ. Αμΐ. ν. 
955 (966) 564ᾳ. ἸΙάαιιο. 6δὸ ἴδοι τι 
Κυαορον ἤθὺὶ Ῥοὐμϊ588 οἰ βϑυϊτηδί, 
αυἷἱὰ ἃ περιέστη, Ἰά θη ναἸθδῃὶ 
αἴᾳιο τὰ περιστάντα. --- ἐς τοὺὐ- 
ναντίον ... περιέστη. (ἵ, 
αᾶη. 1 82, 4 οἱ ΤᾺ 12. αἰσχρῶς 
ἀο! οσὶ ᾿αθοί Ὅν. δὰ ἤγρον. Ρ. ΟἿ, 
αὐ βἰηθ 60 ἐς τοὐναντίον περιέ- 

᾿Αϑηναίους, 
κατὰ πολλὰ δὲ ἡμᾶς εἰχὸς 

καταϑησόμεϑα 

ἴῃ Εἰ. 5. ν. ἃ]. τῆδη., οἵη. [Δ Ὁ. τη. ΑΥν 
"Θεἰθπάσπι αὐϑίον ὦ. Νιδὶ Ῥοβύ πλέω 5Βυθαυᾷ. ἐστί." 

ΘΟΤΤΙ. οἱ δάῃ, Ἐχραπρὶ νὰ] Οοὐοι. δα ΠΥΡΟῚ. 
Πα ἀ6 Βδιβκὶϊ οοπϊθοίαγα βου ρβίτηι8. 

Οἵ. ἄπ. δἂὸ Κύπορ, εὐ ΟἸ8585. 

τὰθίαν (855. 
γψυϊσο οἱ Βεκκ. 

στη δἰϊοιθὶ ἀρυὰ Πῖομ. 0455. Ἰθβὶ 
αὐἀποίανίπηιβ; 5648. Πῖο βαρθυϊουὶ 
καλῶς Ὀδπ6 ῬΟΒΡΟΠάουΘ ἀοοσθηΐ 
κοὴνι ᾧ οἱ (1885. - ἐνθυμεῖ- 
ται... ἐπεξέρχεται, ἈΘΠ10 
ΜΕΝ δαάοηι ἀπο ἀ61]- 
θεαί δούα ᾿ρ58ἃ ΘΧΒΘαΌΪΓΟΥ 
(ἃ ε11} εν ἃ 68), '. 6. ΘΠ. 0 ΘΠ Ϊἢὶ 
ἴῃ τ Ρτι5 δχβθασθπηαϊβ δἃε- 
46 πᾶρη δῖ δἰᾳαθ ἴῃ Θ0η- 
51}115. οαρίδθπαὶβ ἔϊάποῖᾶπι 
ἀοιη Ομ βίγαι, 1Π}}18. ΒΘΡΙΠΟῺΪΒ 
[ουτὴὰ τϑρουϊαιν 140, 1. -- μετὰ 
ἀσφαλείας, οατη 5θουνὶ- 
ἰαΐθ, ἷ. 6. ὁ πῇ οοΥτᾶ Γταάποῖὶἃ. 
Οοπινανία μετὰ δέους, τη 1]. 
“Ιοξάξειν ΒΟΠΟΙ, οχριϊοαι βου- 
λεύεσδηαι. 

Οαρ. 121. 8. 1. ἐγεέρομ εν. 
Τ)᾽6 θ6|1ο ὀχοϊία ὁ ρΡοϑὺ Πομλθειπι 
αἰχῖββθ οὔὗδπι Χοπορποπίθμι οἱ 
Ῥοϊγθίαπι ἀθιιοπβιναν ΒΙοοταῖ, Οἵ, 
Ηδοτοάϊ. ΝἹ 2. ΝΠ 11 οἱ δα, πιαὶ. 

ὃ, ἢ. κατὰ πολλά, πιὰ]- 
ιἷ8 ἃς οδιιβὶ8, υὐ ο. 128, Πϊηο, 
ποη ἃ ὃ. 1, πονὰπι οᾶραΐ ἀθθοθαὶ 
ἱποῖροτο; πᾶπι βϑααίαν τὸ δυνα- 

πολλὰ γὰρ 5 

τῷ 



ΠΥ ΑΓ Ύ  {εν ὁ, 

ὧν 
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ἐπικρατῆσαι, πρῶτον μὲν πλήϑει προὔχοντας καὶ 

ἐμπειρίᾳ πολεμικη, ἔπειτα ὁμοίως πάντας ἐς τα 

ναυτικόν τε. 

ἀπὸ τῆς ὑπαρχούσης τὲ ὙΠ ΞΕ οὐσίας 

παραγγελλόμενα ἰόντας. 
σιν. 

᾿ 

ῷ ἐσ χύου- 

ἐξαρτυσόμεϑα καὶ ἀπὸ τῶν ἐν Δελφοῖς καὶ Ὀλυμ- 
Σ ὔ 

πίᾳ χρημάτων. 
9 

λαβεῖν οἷοί τ 
νους αὐτῶν ναυβάτας" 
δύναμις μᾶλλον ἢ οἰκεία" 

δάνεισμα γὰρ ποιησάμενοι ὑπο- 
ἐσμὲν μισϑῷ μείξονι τοὺς ἘῈΞ 

ὠνητὴ γὰρ ᾿Αϑηναίων ἡ 
ἡ δὲ ἡμετέρα ἤσσον 

ἂν τοῦτο πάϑοι, τοῖς σώμασι τὸ πλέον ἰσχυουσα 

Ολρ. 12]. 3. 8. 
Δα, 

τόν, ροβίᾳιδηι δχροβίίτμι 6βὶ τὸ 
δέκαιον. ΒΘίδ 1 ἤᾶπο Δ] 16 ΓΆΤη 
ἀτίθη Ῥϑυὶο]ο5 ὁ. 141 54. -- 
ἑπιπερατῆσαι. Οἶ. δάῃ. ο. 
81 οχίυ. -- πλήϑει. Οἱ. 81,1. 
- -ἐμπειρέᾳ πολεμικῇ. » Ἐν 
τῷ πεζῷ, οὐ μὴν καὶ ναυτικῶ."" 
ΔΟΥΚΑΣ. Οἷ 1 89... 8ὃ..-- 
ὁμοίως ἀπὸ δπἴτῃ ο, αἱ θυ Κᾶ5, 
ἱητορΡρυοίαίν τοὶ, Ηϊβί. ΨΙ ρ. 
1294 (Π| Ὁ. 858 ἱπίογρυ.). ϑ8ᾷ οἵ, 
Ἰρϑῖαβ θυ καθ ἀπο δι οηθ5, οὐ δα- 
γραία 'ρ58. ἔγθα θη 5. νΘΥΘΟΥ ΤΩ 
πάντες ὁμοίως οοπϊπποίϊο, 46 
48 νἱᾶ. (1455. δὰ 98,2. -- ἐς τὰ 
παραγγελλόμενα, δὰ ἱπι- 
Ροταίᾷ ἔδοϊθη ἃ. Οἵ ΠΙ 55. 
ΟΡδαϊθηίίαθ, ααδθ ϑυπηπιᾷ ἔαπἰΐ 
ρα Ῥόγθ5, δδαιδ!ϊα5 οὐ ῥᾶγ 
ΟΠ αγη. αἸβοΙ ]Ϊη86. ον 5. ἢΪ5 
Ιαπάαύαν, Οἱ, Π 11 οχίγ. 

8.8. ναυτικόν τε. Τέ 
τεΐεσιαν δὰ πρῶτον μὲν -- ἔπει- 
τα, αἱ ο. 88 αὶ τέ οτηηΐπο ἰουίϊο 
ΠΙΘΙΠὈΡΟ [Ιθ 6 πίει δ ἀϊ ἀοπιοπβίναὶ 
ΟἸα58. -- ἀπὸ τῆς ... οὐσίας. 
Οὗ, ἰᾶηθῃ ὁ, 80 οχίν. -- ἀπὸ 
τῶν... χρημάτων. ἴΙὰ {15 
ΘΠΪΠΊ {6 Π1}}}5 τηδχίτηα δτγαΐ νὶβ 
ΔΌΡΙ οὐ ΔΥσθηϊ, αιδ8 ῬΘοιΠἶᾷ5 
τη 88. ΒῈΠΙΡΙῸ ογαπί, Οἵ, ο, 
148. Τ8' 18, ὅ. Ῥεϊπάς δανεί- 
σματα οοπἰοοἰὶ Καπορ;, ΑἹ οἵ, Δπ. 
ΠΝ τς... ὑπολαβεῖν τοὺς 
ξένους ναυβάτας. Εγγαίατη 
δϑὶ ἴῃ 1115 ἴπ Ῥαυ]. ἘἜγκυκλ. παιδ, 

ναυτικὸν τε. Ῥγο τέ δαὶ. δέ, ϑεοα νὶάᾶ, 

ν. Μεουοθπαυὶ ρ. 1840, ατδθοὶ 
6Χ οἷν! 10 15 ΠΊΔΥ Γ11}15. οἱ 1Π 5815 
ΑἸΠΘηἰοηβίθαση ἱπηρουΐο 5ῈΌ]ΘοΙ 5 
ΟΥ̓ ἱπέθ} ΠΠσοη αὶ σαηί, ΟΥ̓, Ιβοον, 
ρα Μα6}}. θοσ. 1 Ρ. 196 οἱ ἰηΐνα 
ο, 148. δὶ, 5ὶ δὰ Ῥϑίοροπη 5105 
ὑγϑηβι θυϊηΐ, ΘΧ Βα] πα τὶ 6556 ἀϊοπη- 
τὰν. θὲ ὕπολ. οἵ, ἀάπ. ὁ. 68. 
Ναυβάτης ΡΟΙΣ 1 98 τραγι- 
κώτερον Δρρε|1αἱ. ϑ8α τϑᾶϊε ποι 
βοίππη ὙΠ] 75. Υ11144, νουιηὶ ἰ6ρὶ- 
τὰν οὐδ ἀρπα ΡΙαί. ᾿,, Εὖ Ηογο- 
ἅοι. 1148... ΚΑΌΒΑ. 6 οο]1ο- 
οαοπε αὐτῶν ΡΓΕΟΠΟΙΏΪ 8 υἱά. 
86η.1 144,1. --- ὠνητή. Ἐπι- 
Ρίπ5 εϑί ἴο τηθγοθάθ οοπᾶαὰ- 
Οοἴτι5, πργοθηδηΐιι5, Ηἤρο ἀπὸ 
Ιοθο ᾿ἰΐὰ αἰοίιτη. 6556 ΠῸῚ γϑοίθ 
ἰῆντηαι. (455. Ὑ1α. Κυπερ. --- 
τοῦτο. Ἰ. 6. τὸ ὑπολαμβάνε- 
σϑαι μισϑῷ μείζονι, γε], φαρὰ 
ὨΪΠῚ} αἰεί, τὸ ὠνητὴν εἶναι, 
βῖο αὖ Π00 ρον αἸΠοσίατη πῖο να] θαί 
Θπλΐ Ρ0586. Εὐᾶπι νοοο δύνα- 
μὲς (00 65) αἰ!Πορία νἱἀείαν; οοπ- 
{ἰπ ον]; ΠῚ ἀρυᾷ ὠνητή͵ ΒΡΤΛοο, 
Ροϑιοὰ ΟὉ δαϊθείᾳ τοῖς σώμασι... 
χρήμασι πιὰρ 5 Ῥοίθηιϊαπι, 4α6 
τα ἘΠ Ὲ5 (ἀοπιοϑιϊοῖ5) ῬΟΙ 5 4 δ 
Ῥθοσηϊ5. (4 αἰθθ ρογοσυϊπὶ οοῃ- 
ἀποαπίαν) νἱροδί, ἀθβιρπδί; τη} ]}-- 
[65 ΘηΪπὶ ΡΘΙΟΡΟΙ ΠΟΒΙ ΟΥ̓ 5ὶ οοῖ- 
Ρουθ πιᾶρὶβ ααδπὶ ῬΘΟᾺΠΙΪ5 
ῬΟΊΙΘΓα αἰοογοηίαν, ἤᾶθο ἤθη 6556ΐ 
δι, σαν Αἰ ΠΟΙ] 5, 56 οὺν [ἃ- 
ΟἾΠ 5 τοῦθ θ Βα πο ΓΘ ηαΓ, 

σαι σφᾶς 
εἰκόςἐστιν. 

: 

πα τ σον δ Χο ὁ 



ἈΚ τ ΜΟΥ ΤΣ 

994. ΘΟΥΚΥΔΙΔΟῪ ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ Α, οκα΄. 

ῇ τοῖς χρήμασιν. μιᾷ τε νίκῃ ναυμαχίας κατὰ τὸ 4 
εὐκὸς ἁλίσκονται. εἰ δ᾽ ἀντίσχοιεν, μελετήσομεν 
καὶ ἡμεῖς ἐν πλέονι χρόνῳ τὰ ναυτικά. καὶ ὅτ᾽ ἂν 
τὴν ἐπιστήμην ἐς τὸ ἴσον καταστήσωμεν, τῇ γὲ 
εὐψυχίᾳ ϑθήπου περιεσόμεϑα. ὃ γὰρ ἡμεῖς ἔχομεν 
φύσει ἀγαϑόν, ἐκείνοις οὐκ ἂν γένοιτο διδαχῇ" ὃ 
δὲ ἐκεῖνοι ἐπιστήμῃ προὔχουσι, καϑαιρετέον ἡμῖν 
ἐστι μελέτῃ. χρήματα δ᾽ ὥστ᾽ ἔχειν ἐς αὐτά, οἴσο-- ὃ 
μεν" ἢ δεινὸν ἂν εἴη, εἰ οἵ μὲν ἐκείνων ξύμμαχοι 
ἐπὶ δουλείᾳ τῇ αὑτῶν φέροντες οὐκ ἀπεροῦσιν, 
ἡμεῖς δ᾽ ἐπὶ τῷ τιμωρούμενοι τοὺς ἐχϑροὺς καὶ 
αὐτοὶ ἅμα σώξεσϑαι οὐκ ἄρα δαπανήσομεν, καὶ ἐπὶ 

8. 4, ἐς τὸ ἴσον. Αὐυρ, Ιἰ. Και, Η. ἐς τὸ ἧσσον. Ουοά ἀ6- 
ἴεπαᾶϊ ΟΙαββ. Δα νἱᾶ, ϑίδῃ}. ἴπ ὀθηβασα ἰθὺ], Θυνίαση νἱάθίαν 6ὃΧ 
ΡᾺ]. ἦσσον. ὕτπὶ νυϊρσαία οἵ. ο. 39. 

καϑαιρετέον. Ῥἰπάονῆαθ οοπϊθοῖ! καϑαιρετόν, αυοὰ 5υροτῖο- 
τἰθι5 ἂν γένοιτο τηθ]ῖτ8 τοβροπᾶοί, οὐ Ομ Πυτηαυΐ γ θυ 5 Πΐομ. 855. 
ἔχο, γαῖ, ρΡ. 181 δἀποίαν!ε ϑἰπίθηϊβ. ΠΙΔπὶ ἰδτηθη ΔΘ 4 8] 0 6 πη ΠῚ 
γ ΑΙ γεβροπᾶθί Κναθρ. Οἵ, οἰϊαπι ΟἸΔ55. 

8. ὅ. αὑτῶν Βεϊκῖκ. Ὑυϊρὸ οἱ 'π πη85. αὐτῶν. Οἱ, δάῃ. ο. 17. 

8. 4. μιᾷ νίκῃ νασυμα- θᾶ ὁ. 80.; 564. οὗ. οἰΐδιη ὁ. 141. 
χίας]) ..εἰ ἅπαξ τῇ ναυμαχίά -- δεινὸν ἂν εἴη, εἰ οἵ 
ἘΠΚΠΣ ΕΗ, “ Β6Π0]. Οὗ, Κυιορ. μὲν... ἡμεῖς δέ. Οἷ 8ἃΔη. 
αν. 8. 47, 1 δἄη. 2. ---κατὰ τὸ 88, 8, εἰ ἀ6 οὐ 00 Πᾶπο οΥδίϊο πη 5 
εἰκὸς ἁλίσκονται, ϊ. 6. εἰ- ΟΠ ΟΠΠ Δ. ΟΠΘΠῚ, ΦΔΙΗΨῚΒ εἶ ρτδο- 
κός ἐστιν αὐτοὺς ἁλίσκεσϑαι οοαδί, πϑορβϑᾶσὶο Βαίπῃ. Ὅν. 8. 
(χρυρσπδτὶ). 6 ρυϑοβϑθηί, 148, 2" Ἔ, Κτυθρ. 8..67, 4 ἀάη. 1 
αποα ἰᾶπη Πδο γϑϑο] αίϊοηθ οχρὰ- ὀ ἨἨδιύ. 46 Ῥαγί. Πρ. 122. πο5 δὰ 
πᾶίαν, δἀᾷ. Κυιθρ. αν. 8. ὅϑ8,1 Χροη. Απᾶῦ. ΨΠῚ 29. ὅπηι 56η- 
δάη. 8. - εἰ δ᾽ ἀντίσχοιεν, τοπίϊα οἵ, ὙΠῚ 48, ὅ. --- οὐκ 
μελετή σομὲν, ΘΙ ΠΜΠ του 150- ἀπεροῦσιν, ἷ. 6. οὐ μκαμοῦν- 
ογαίο5 εἰ ϑέλοιμεν σκοπεῖν, εὐὑ- ται. Οἵ, Μαΐῃ. αν. 8. ὅ80 ". 
ρήσομεν. Οἷ δάη. 120, 8. 6- Κυαθρρ. 8. 4, 6 ἡτι Ἂν ἐπ χῶϊ 
θυ απ ἀαἰ 1η1{6]}. μετὰ μίαν νί- ΠΠΣΙΣ ΩΝ ἅμα . βϑίπια!ϊ οὐΐϑ πὶ 

κην ναυμαχίας, ἃν ῬγδΟΒΘΙΪ5 ἰἱρ5ὶ. Κραθθον, αὶ καί οἰίπη ἀ6- 
ἀντίσχω ορίαίϊνο {υϊθιιθπᾶδ νὶβ ἰἸϑυὶ νοϊαουαί, πη ἰάθο δαᾶὶ ρΡο- 
Δα 120, 4 οχρ!ϊοαία, 6 τὸ οὖ, {ι]588 οοηβδί, αὐϊὰ αὐτοί οοπῃίγα- 
80, 4. 149, θ 546. -- ἐν πλέονι τὶϊ 5ἰηϊ ἐχϑροῖς. - οὐκ ἄρα. 
χρόνῳ. ᾿Χρόνῳ Κυυθροτο ὁχ- ἀάποίδηάαπι ἄρα γοπιοίϊιιβ ἃ εἰ 
Ραπροηάπηι ν] θέαν ρυορίον 72,1... δι ἴη110 βθηῃϊθῃιίαθ, Οἱ, Ἠεϊηά. 
864 5ἰ πη} τον ἐκ πλείονος χρόνου δὰ Ρ]αΐ. Ρυοίδρ. ρ. 8 Β. 518}}0. 
ὙΠΙ 4,2, οἰβὶ 110] 5018 ἐκ πλεί- δὰ ΡΪαι. Αροὶ. Ρ. 84 Β. Κααθρον, 
ονος ᾿ΠΨ ΘΗ ΪΠλ118, --- ὃ. . προῦ- αἱ ρυὶὰβ ἄρα Ρει ἀπιδοοἸα Βῖαι! 
ουσι. ὃ ἰϊὰ ἀϊούαμι 65; ἂΐ ἴθ Ῥοβίψαμη ὀββθραυίανογαί, πυποάνα- 
ιαφέρειν τινός δε κολουϑίαν 5ιαίαϊ Πδοθβ56. ΠΟΣῚ 
8. ὅ. χρήματα... οἴσο- 6588 Οχἰδιϊηιαί, αὐπὶ δ 60 ΡδΥ- 

μεν. ἘΒοίαϊαηίαν Αὐομίάδπιὶ νὸσ-ὀ ὀὀοὐἷὰ οὐϊδηὶ Δ]101 ᾿οσαίαν, Ὁ] οοη- 
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» ΠῚ ψονθ): , ' ϑὺν ΧΝῚ ἀ Ὁ δ 3 - » 

τῷ μὴ ὑπ᾽ ἐκείνων αὐτὰ ἀφαιρεϑέντες αὐτοῖς του- 
τοις κακῶς πάσχειν. 

2, , 

122. Ὑπάρχουσι δὲ καὶ ἄλλαι ὁδοὶ πολέμου 
ἡμῖν, ξυμμάχων τε ἀπόστασις. μάλιστα παραί- 
ρεσις οὐσὰ τῶν προσόδων, αἷς ἰσχύουσιν, χαὶ ἐπι- 
τειχισμὸς τῇ χώρᾳ, ἄλλα τε. 

ἥκιστα γὰρ πόλεμος ἐπὶ ῥητοῖς χωρεῖ, προΐδοι. 

ὅσα οὐκ ἄν τις νῦν 

αὐτὸς δὲ ἀφ᾽ αὑτοῦ τὰ πολλὰ τεχνᾶται πρὸς τὸ 
παρατυγχάνον" ἐν ἃ ὁ μὲν εὐοργήτως αὐτῷ 

προσομιλήσας βεβαιότερος. ὁ δὲ ὀργισϑεὶς “περὶ 
αὑτὸν οὐὖκ ἐλάσσω πταίει. 

ὕαρ. 122. 8. 1. περὶ αὑτόν Ὅοθν, οὐ ἴῃ δὰ. 

ἐνθυμώμεϑα δὲ καί, 

βίον, Βϑκῖ. 

ψαϊρο περὲ αὐτόν (τὸν πόλεμον), 588 ὀργίξεσϑαι περί τι ΠιΠῚ 
τϑοίδ ἀἸϊοαίαν, 
τινι θαπι, ἐδρϑυϊδίαν περί τι. 

ἀυθϊίο, αΆΤΗΝ 5 Ῥιδοϑίου. τι τα ββίτητιπι πταΐξιν περί 
γΙα. Ρᾶρ. ἴῃ 1μεχ, οὖ οἵ. δάῃ. 69, ὅ. 

Περὶ αὐτόν ἰάταοι τοιϊπαουαπί Κυπθο. ΒΌθῆμι, (855. 

ὑγυῖατη ΘΟΠ ΓΑΙ Ο ΟΡροπαίαν, [ἃ 
αυοα οΟἸ]οοδηίον,, ΔὈΒαγ πη 6558 
Ἰπα]οαυὶ 8]  αμ}} νου ἀοοοί 
ΒοαΙΙπι, --- αὐτὰ] τὰ χρήματα. 

ὕδρ. 122. 8. 1. Οδρυϊ τυτ- 
5115 4150 Ἰ000. ἱποῖρ!ῦ; πᾶ Πᾶ6Ὸ 
ῬΔΡΑΡΥΆΡ 5 δα τὸ δυνατόν Ρεου- 
ὑϊποί, ἃ δ. 2 Ἱποῖρ!ι τὸ ξυμφέρον. 
- ΕΙΣ τοῦ πολέμου. .»Υἱὰθ 
56 να ύϊοη 65 θ6}1Π (6 ] 1 1161) 
ΟΡ 1; τ 18 780: πα. Π ὅ 
Ῥτο ΘΙ ον απὶ νἱδ5." ΟΟΥΤΙ.. 
ψια. 101 ἱπίονρι. -- ἀπόστα- 
σις. Κγυθρον πηανυ! ἀποστάσεις, 
ααὶ ῬΙανα 5 βᾷπο ἀθ ΘοπΡ ἢ γί ατη 
ἀοἴδοι μοι. (απὸ ΡΙΌΓΑΠ Τιδιῖη6 
ΙΧ ΠΟ τς Π1}}}} ΠΟΙ ΤΆΡ5. 651. 
διὰ Πἴο 51 ΠΡ] Δυ]τι5 παραέρε- 
σις οἱ ἐπιτειχισμός 5᾽ ΠΡῸΪΔΥ 5 
οομτηθηθαίαν, Οἱ, δάνεισμα 121, 
8. -- παραέρεσις ᾿ππρτοΡδίαν 
Τποπιλο; 868 οδάρθιη νοῸ6 τι8ὶ 
δαηι Ρ]αί. ει Αὐϊβίού. ὙἹά. ΒΘ ΘρΡΗ.. 
ΤΙε8. -- ἐπιτειχισμὸς τῇ 
χώρᾳ, δοαϊ[Ἰοαίϊο τὰ πὶ- 
1018 δὰ δουύατη ΘΟΥῸΠῚ ἰη- 
ἔρϑίδηατη. Οὗ, Ηοπιβίονῃ, δᾶ 
Τιαοὶ, 1 ρᾶρ.. 286 δα 1,εἴπῆ. [ηΐγα 
ς. 142, αἱ οομίνα Πιᾶθ60 ἀϊδβριυίαί 

ΤΠυογάϊαϊα. ΝΟ]. 1. Ἑά, 11. 

Ῥουΐοϊεβ 8. 3. 544., ἐπιτείχισις. 
6 Ῥρορθιθα πὐτασηαπθ ἰοοίθαν ὙἹ] 
91, 98. ΝΙΙ 18, 28. 6 ἀεί. νἱὰ. 
Βυίίτη. ατ. 8. 182, 2, ἢ. Κυυρρ, 
8. 48, 12 ἀπ. 4. -- ἐπὶ δητοῖς 
((. 6. ὡρισμένοις, τακτοῖς, οἵ. 
δάη. ὁ. 15) χωρεῖ, ρνοοσβδαϊί 
οοηδύϊία 5 οοΥοϊβ ἰΘοΊθ 5, 
οοτίᾶ οἱ ργυδονῖβᾶ βρααϊταν. 
Οἵ. 5ἸΠΉ1ἃ ἀἰοία ἴῃ 64. πιαὶ. --- 
αὐτὸς. -πεχνᾶται. Καινο- 
τόμον πρᾶγμα ὁ πόλεμος καὶ 
ἀφ᾽ ἑαυτοῦ τὰ πολλὰ τεχνᾶται 
Ἠρυπιος. σπ. εὑρέσ. ΠῚ ο. ὅ. -- 
παρατυγχάνουν) »οπαρεμπῖ- 
πτον.“ ὅ0Π0]. ΡΥ τύ 5015 6 6- 
οἰάοτὶς, ἴον 5 {ὉΠ 6 ῖτ ΒΤΈΡΗ, 
ἴῃ Τ|ι65. -- εὐοργήτως, δπϊ- 
τη0 ἴτδε (1 ο᾽ ἀ θὴ 5 ἢ ἃ [Ὁ) 5818 6 
᾿ηοἀοταπίθ, 8 Πϊη]0ὺ πιοᾶεο- 
Υ ΟΣ ΟἿΣ ΘιοΡα: ΨΠῈΒ. ὙΠΟ: 
124. οἱ δάη. ο, 140 1ηἰϊ. --- προσ- 
ομιλήσας. [π| ὁμιλεῖν ΝΙ Τ0. 
-- οὐκ ἐλάσσω (παυὰ Ρδυ- 
Ι͂Ὲπ|, πο ἰονι6ν) πταέΐει. 
Π)ὴ6 δοοιιϑαί, νἱά, δάη. 58, 6 οὐ 69, 
ὅ, ἄς ὁοῃιραναύ, Κραθρ;. αν. 8. 49, 
6, εἰβὶ βυδάθμ ΘΟ ρα Υ. την} 5 
τεβροιᾶοτο Βα ρθυ]ονὶ. βεβαιότε-- 
ρος; οἱ Ἰητου γοιατὶ μᾶλλον. 
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καὶ μὴν τὸ 
ἠσυχάξειν 



αἰσχρόν τε 
εἶναι καὶ 
δουλείαν 
φέρειν. 

᾿ 

1: ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΤΡΑΦΗΣ Α, ροχβ΄. 

ὅτι, εἰ μὲν ἦσαν ἡμῶν ἑκάστοις πρὸς ἀντιπά- 

λους περὶ γῆς ὅρων διαφοραί, οἰστὸν ἂν ἣν νῦν 

δὲ πρὸς ξύμπαντάς τὲ ἡμᾶς ᾿Αϑηναῖοι ἵκανοί, 

καὶ κατὰ πόλιν ἔτι. δυνατώτεροι" ὥστε, εἰ μὴ 

καὶ ,ἀϑρόοι καὶ κατὰ ἔϑνη χαὶ ἕκαστον ἄστυ «μιᾷ 

γνώμῃ ἀμυνούμεθα αὐτούς, δίχα 7ὲ ὄντας ἡμᾶς 

ἀπόνως χειρώσονται᾽ καὶ τὴν ἡσσαν, εἰ καὶ 

δεινόν τῷ ἀκοῦσαι, ἴ ἴστω οὐκ ἄλλο τι φέρουσαν ἢ 

ἄντιχρυς δουλείαν" ὃ καὶ λόγῳ ἐνδοιασϑῆναι 

αἰσχρὸν. τῇ Πελοποννήσῳ, καὶ πόλεις τοσάσδε 

ὑπὸ μιᾶς κακοπαϑεῖν. ἐν ᾧ ῇ δικαίως δοκοῖμεν 

ἂν πάσχειν, ἢ διὰ δειλίαν ἀνέχεσϑαι, καὶ τῶν πατέ- 

ρῶν χείρους φαίνεσθαι, οὗ τὴν Ἑλλάδα ἠλευϑέ- 

θώσαν᾽ ἡμεῖς δὲ οὐδ᾽ ἡμῖν αὐτοῖς βεβαιοῦμεν 

αὐτό, τύραννον δὲ ἐῶμεν ἐγκαϑεστάναι πόλιν, τοὺς 

δ᾽ ἐν μιᾷ μονάρχους ἀξιοῦμεν καταλύειν. 

ἴσμεν, ὅπως τάδε τριῶν τῶν μεγίστων ξυμφορῶν 

8, 3. ἀντιπάλους, Ῥᾶγ65 
τἄνονυβᾶνῖοβ, Οοηίνγαυα βαπΐ 
νοῦ νῦν δὲ δὴν εἰρώσονται; 
αὐ γευθὶ5 περὶ γῆς ὅρων οοπίτα- 
τία καὶ τὴν ἧσσαν ... δουλείαν. 
-- περὶ ὅρων. ὙἹὰ. ̓δᾶπ. 103, 4. 
-- οἰστὸν ἂν ἦν, το] γα- 
ὈΠῸ ἰᾷ 6556. (τὸ εἶναν ἡμῶν 

. διαφοράς). Ο΄868 5επίεπιίϊα, 
αὐδτη ηρτοβαὶ ἌΥ 6χ. ἴῃ Τμπο, Ρ. 
11, Ἰάθο ἀρία οϑί, αιιοα ῬΓΟΧΊΤηΪ5 
ΟΠ πο νὶβ: πᾶ δαϊθηὶ ἰδ ΠῚ 
Ῥοϊοθπίθϑ 5απῚ ΑἸΠΘμ θη 565, αὖ ΠΟῊ 
ἀθ βπῖθιβ ἀρτουιπι, 568 ἀδ απὶ- 
γοῦβαθ ἴθῦγαθ ΠΠρουίαίθ ἃὰὺ βουνὶ- 
ταῖς αἰπηϊοαπάππι 511. --- δέχα 
ὄντας. Οἵ. άπ, θ4, 1, εἰδὶ απιοὰ 
Ἠϊο νἱβ νϑυβουυτη ἰγϑηβίαία δϑβί. 
-- ἄντικρυς δουλείαν. ὃ 6 
ἀἀνονθὶο βδἰπθ ἀγίϊοϊο οὰπ πο- 
τηΐηθ νου 4 }} οοραϊαίο νά. Βαϊ, 
αν. 8. 195, 6 εα. 21. 

ὃ. 8. ὃ... τῇ Πελοπον- 
νήσῳ, 8ὰ νεῖ. αυοάᾶ... ἀυ- 
θἰτατὶ (ἀπιθὶρὶ) νοὶ (ἀπο ἢ 
ἨὉῚ) ογὐαίίοηθ ἰΥΡ6 ο5.ε- 
ἴον. Εγαβίγα πᾶθο ἀυιάδοίον ἰεπίδι 
εχ. ἴῃ Τμυο. Ρ. 11. Ὅ Ρεγιη οὶ 
δὰ τοϊαγ βθηιθηϊϊδτη τὴν ἧσσαν 

καὶ οὐκ 

φέρειν δουλείαν. ., δα πϑι5. Ἰρὶταν 
δβδί: ΤΡ 6 ΡΟΙΟΡοΟπ 6 5118 ἀε 
βουνιθαῖϊο τ παυδητη ἀθ' 18; 

ᾳαυδε ρΡοβϑὶῖ ὃχ οἶἴδάθ ἱρ515 
ἀοοίάεγο, νο] οΥαύϊθη 6 ἃτῃ- 
Ὀῖσονο, ἷ. 6. ἀποιταπίθον 1ο0- 
αυἷ. ΒΠΆΛΟΚ. ο,(Τεοῖθ. ορρο- 
παηΐαν παδο: ἢ Θα Ὁ ΠῚ ἔργῳ γενέ- 
σϑαι.“ ΔΈΝ. Οὐδοπεαπαηίαν, καὶ 
πόλεις ...καποπαδ εῖν, π0 
οι δδγθηῦ δατη νΘΥθῚ5 ὃ αἰσχρόν, 
56 οἴ 5010 αἰσχρόν. Ὑπὸ οὐτὰ 
κακποπαϑ' εῖν οἰἴαμι 1ΠΠ 41 ᾿τπινοιιην 
οϑὲς Ὁ ας 1 9.,.2: 
σϑαι. δὶ εἶναι ἜΧΒροοίανθυῖβ, οἷ. 
Βοῦῃ. δὰ Χορ. Μεπι. Π1Ὶ,22. --- 
ἠλευϑέρωσαν. ἃ ῬΦΙΒΑΡΙΙΠῚ 
ἀομλ Διο 16, αὖ ν᾽ άθιιν, --αὐτό, 
1.6. τὸ ἠλευθερῶσϑαι, τὴν ἐλευ- 
ϑερέίαν. Οὗ, Βογπλ, ὅγπι, Ρ. 388. 
-- ἐγκαϑιεστάναι, ϊ. 6. ἐν 
τῇ Ἑλλάδι καϑεστ. σῇ, 194, 8. 
- τοὺς δ᾽ ἐν... καταλὺύ- 
ειν. ἢδος δὰ 1ιδοθαδοη) ἢ Ϊ08. 
γα χίτηθ βρθοίαπι, ὙἹά. ὁ. 18 ἰηϊῦ, 

8. 4. οὐκ ἴσμεν ... ξυμ- 
φορῶν, ἰξᾳη ον δ 5 (ιῦ8, αὶ 
Ἰοφαϊπιαν) ΄4αοπιο άο 8118 
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ἀπήλλακται, ἀξυνεσίας. ἢ μαλακίας, ἢ ἀμελείας. οὐ 
γὰρ δὴ πεφευγότες ταῦτα ἐπὶ τὴν πλείστους δὴ 
βλάψασαν καταφρόνησιν κεχωρήκατε, ἢ ἐκ τοῦ πολ- 
λοὺς σφάλλειν τὸ ἐναντίον ὄνομα ἀφροσύνη μετω- 
νόμασται. 

τὸ δὲ πολε- 
192: Τὰ μὲν οὖν προγεγενημένα τί δεῖ μα- μεῖν ἄξιόν τε 

πρότερον ἢ ἐς ὅσον τοῖς νῦν ξυμφέρει αἰτιάασϑαι; τῶν πατέρων 

περὶ δὲ τῶν ἔπειτα μελλόντων τοῖς παροῦσι βοη- ραν, κατὰ πολλὰ 
ϑοῦντας χρὴ ἐπιταλαιπωρεῖν. (πάτριον γὰρ ὑμῖν καλόν. 

(αν. 199. 8. 1. ὑμῖν ἴπ πι55. οριϊτηῖ8. Ὑα]60 οἱ ΒΕΚΚ. ἡμῖν. 

δοῖϊο ἃ ἰτἰθα5 πιαχὶπιῖβ ἰθπ-ὀ δᾶη.1 88, 4. -- τὸ ἐναντέον 
σοι πιοάϊβ ᾿ἰθοτὰ δἰῦ (5εὰ 
δατῃ πέρ! 1 οῖσηι 5 ποοθ55ἃ- 
γΐο Θυτ ἈΠῸ σΘΈΠΘΓΘ. ΠΟΡΌΤΙΩ 
τὶ Τὰ τὰ ΔΊΟΥ ἃ τῇ ΘΟ Πῖπη Οἱ ἃ ΠῚ 
6556, πᾶς ἀρρᾶτοί, ΟἿ Ῥοβίθα 
ἤ Ἰερδίαν, ποη καΐ). Οἔ. 858, ὃ. --- 
οὐ γὰρ δὴ... .ταῦτα, ἐετίε 
θη ΠΟἢ Ἤδ6ὸ (γ1 ἃ 5 τὴ πῇ ἃ 
τη 814) οἵα σ᾽ δπ θ5 (5εα απαἰᾶ 
ΠῸ ἰίθσονα βδοῦὰπὶ δπὸπί 
ἀπίνονυβὶβ θη πη ἶ ἢ 1). ΟἸΆ556Π 
αὐἰάρογη ποσαίοηα δἀπκεχωρήκατε 
τοϊαΐα ἐοίο δππποῖδίο ΡῸῪ ἰγυῖβὶο- 
ΠΘΠῚ 5ὈΒΡΊΟΙ ΟΠ ΘΙ ατιδηάατη ΡΤο- 
Τευνϊ. ρυίαι,, αὖ Υ 111, ὃ. -- 
πλεέστους δή. ὕι δή 58 {15 
ἀρίατη ἰύ, Κυθθρο πλείστους 
πλεῖστα οοηϊϊοῖ,. Νοδ5. σαν Π0ὴ 
φῬούαουϊε 14 ρδγίϊοι!α 83 ΒΌρεν- 
Ἰαϊϊνατη πλεῖστος, τὖ δἃ 4105 
(Κτιορ. αν. 8. 49, 8 άπ. 2). δο- 
ὁθάογθ, τηϊητι5 ΡΘΙΟΙΡ Πηῖ5. --- αὶ ας 
ταφρόνησιν. 50 Θουκυδί- 
δης τὴν ὑπερφρόνησίν φησι" 
ἐπίτασιν γὰρ ἡ πατά πρόϑεσις 
σημαίνει." δϑυῖα. Ἐδὲ φγορτῖβθ 
ἀφδριοϊεπεῖα, οοπίοτηρίιϑ 
αἰϊοτατη 6Χ πἰπιΐᾷ 801 [ἰ- 
αὐ οῖα ονἱ 5. ΟἿ ΠΙ θῶ; ΒΟ, 
δὶ ἀφροσύνη οοπίγαυί τη οἱ πο- 
ΤῆΘη 6586 αἸοῖσαγ, δἰίθυαπη [ὈΥβ Δ πὶ 
ΠηΘηἰϊ5 οἰαίϊοπ θη, δ 1ΘΓΆΤῚ 
τ Θητἰ5 ἱπορίδπι δα ἀντέϑετα 
βουναηᾶα Κἰβι ΘΠ ΚΟΥ τ ΠῚ 5ΘΟΥ 15 
ἈΡΡΘΙΙανουῖβ. Αἀποιπϊπαίϊοβ οἵ 
ὁΟὨ ΓΔ ΥΙΟγ τη τ ἰδέ! οπ15. θχϑυηρὶἃ 
νἱάθ ἰπ δᾶ. τηδὶ. 11 ρ. 260. Οἱ. 

ὄνομα ἀφροσύνη μετωνό- 
μασται. Οἵ. Μαίῃ. αν. 8. 424, 
1. Βαϊ. ὃ. 188 δάη. 11 (ργορίθν 
ἀπθῖη ἰοοὰπι πΟΪΪ ἢ ΘΟΠΙΘΘΓΕ), 
Ἰηΐνα Π5 1. Ὁ δάϊοοϊα τὸ ἐν, 
ὄν. ρυόρτῖθ φαϊᾶθπη ΞΡ] οχ ὠνόμ. 
ΘΟ ΠΟοα μα πη [556 ν᾽ ἀθαίατ; ΠΟη 
τίου ἰδηηθ} ὁορὶα δῦ ουϑίί "5 
αυᾶπη ἴπ Ὑν. τοὺς λόγους μαλρο- 
τέρους οὐ μηκυνοῦμεν ΤΥ̓ 17 εἱ 
ἴπ Θ0]]6οεϊ5 δα 1 28. 138 4]. άφρο- 
σύνη͵ (5υαΠεἰε14} αἰδπραϊν 
40 ἀξυνεσίᾳ (ἰπιρεὰά ἐπεῖδ, 
Μαᾶπροὶ ἂἃπ ΕἸη 516 81): ΠΆΤΗ 
ἀδααϊ ραγαίαν καταφρονήσει. οἰαβ5- 
488 οὐἴπηθη, βἰοαί παθο, εχ ἄξυν- 
εσίᾳ οτἰνϊ ἀϊοίταν. 

(ἀρ. 128. 8. 1. ϑεαυΐιυν 
πᾶνίδ, ῬᾺΓΒ ΔαΠον δέ οΠ 65 οοπϊ- 
Π6η5. -- ἐς ὅσον. Ἐς Κτυε- 
ΘΘΓῸ Β.ΒΡΘΟΙΙΠῚ 6βί, ἀυΔΠ]ΆΤη 
δἴϊδτηῃ Τιαὐϊπ6 οἵ 48 ἢ πιπῇ οἵ ἴῃ- 
τογάσπι ἴῃ 4 π8η{ππὶ αἸοίταγν. ΟἿ, 
ὙΠ18. ΑἸΙΌΙ β58ᾶπθ 814 νὶβ οϑί 
νϑυθόγητη ἐς ὅσον. Ια. 5ογ, αἴβοῦ, 
ὙΠ τῦ. 4. --- ἔπειτα μελλόν- 
τῶν. ΔΙτου στη. 4 6 πὶ νοοῖᾶ- 
Ῥαμιτη πα βοϊοραί, οἱ ἔπειτα π ΟΠ 
ἀρσηοβοῖρ Κ0Π0]., μελλόντων ἃ6- 
Ἰοτὶ ναὶ Κυιθρογ, 8100 [ἈΠΊ6ὴ 
ΒῈΡ ΘΥΤΟΥΪ προγεγενημένα τη ΕἸ ἴτι5 
γεβροπάθηι. Ο. βίδτῃ ἐν τῷ τό- 
τε παρόντι ο. θῦ οχίν. οἴ ὅορΗ. 
Ἀπί. ν. 611. εϊπᾶς τοῖς πα- 
ροῦσι ΠΘΌ ΠῚ 6556 ἈρραΓοί, --- 
ἐπιταλαιπωρεῖν. Νοη ἀρίδ 
ΒΌΠο]. προσϑεῖναι τὸν πόνον, 

15 



τοι ἀροῦν 
οὐκέτι ἐξεῖ- 
ναι ἀναβάλ- 
λεσϑαι τὸν 
πόλεμον. 

998 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦῊΣ Α, ρκδ΄. 

ἐκ τῶν πόνων τὰς ἀρετὰς χτᾶσϑαι,) καὶ μὴ μετα- 
βάλλειν τὸ ἔϑος, ἐὲ ἄρα πλούτῳ τε νῦν καὶ 
ἐξουσίᾳ ὀλίγον προφέρετε, (οὐ γὰρ δίκαιον ἃ 
τῇ ἀπορίᾳ ἐκτήϑη τῇ περιουσίᾳ, ἀπολέσϑαι.) 
ἀλλὰ ϑαρσοῦντας ἑέναι κατὰ πολλὰ ἐς τὸν πό- 
λεμον, τοῦ τὲ ϑεοῦ χρήσαντος καὶ αὐτοῦ ὑπο- 
σχομένου ξυλλήψεσϑαι, καὶ τῆς ἄλλης Ἑλλάδος 
πάσης ξυναγωνιουμένης, τὰ μὲν φόβῳ, τὰ δὲ 
ὠφελίᾳ. σπονδάς τε οὐ λύσετε πρότεροι, ἅς 78 
χαὶ ὃ ϑεὸς κελεύων πολεμεῖν νομίζει παραβεβά- 

σϑαι, ἠδικημέναις δὲ μᾶλλον βοηϑήσετε" λύου- 
σι γὰρ οὐχ οἱ ἀμυνόμενοι, ἀλλ᾽ οἱ πρότεροι ἐπι- 
όντες. 

124. Ὥστε πανταχόϑεν καλῶς ὑπάρχον ὑμῖν 
πολεμεῖν, καὶ ἡμῶν τάδε ΧΟΙΡἢ παραινούντων, 
εἴπερ βεβαιότατον τὸ ταὐτὰ ξυμφέροντα καὶ πό- 

Αὐ οὐ τϑσῃᾶῦ ἴῃ ἰἰβδ, απᾶθ βϑαυπηΐαν, Ῥθύβομᾶ ϑβθοιπηᾶδ, οὐ τηο0- 
ἀοβίϊα5 πᾶ6ο (ον ΠΩ ἀθ ΤιἈοοἀδοπιοη 5. ἀϊοπηί απδπὶ ρον κοένωσιν. 

ηἶβὶ, αὐ ἴῃ ΤΠ68. ΘΊΘΡΙ. Ἰορτίαν, 
τῷ πόνῳ 5ονϊθοπάμηι, Μοὶὶὰ5 
Ἰπίουρυοβ ᾿ᾶῦ, ΙΔ ΌθΟΥ 65. Ὁ] (ΤῸ 
(.. 6. ἰῃ5ρΡ 67) βυαθῖνγθ, δοῦ- 
θυτη οἰΐϊδτη ἃρπὰ ΡΙαί. Ἰθρὶ οἱ ἃ" 
Ἠοβυ 0. ΘΧΡΙΔΏΔΥΪ ἀοοοίαν. ἴῃ 
ΒΈΘρΡΙΝ. ΤΠ65. Ιὴ ἐπὶ δὰ ΒΌΡΘΕΙΕΒ 
ἔπειτα γϑϑρὶοὶ νἱχ γθοίβ βιιβρίοα- 
ταν (1455. --- “ἀρετάς. Οἵ, δάη. 
88, ἢ. -- πάτριον, ἴι05 Ρᾶἃ- 
ὑσῖα 5. ((ϊο. ἀ6 θυ, 118), αῷ ΓΝ 
92, -- προφέρετε, ', 6. τῶν 
πατέρων ὑπερφέρετε, προέχετε. 
--- ἐκτήϑηη. Ῥαθβῖνο δοοϊρίθη- 
ἄσπι. Οἵ. Π| 86. 02. ΝΠ 10. Μαιίαι. 
αν. ὃ. 496 ε. Βαυίίηι. ὃ. 118 δάῃ. 
6. -- κατὰ πολλά. Οἴ, δἀη. 
121,2. -- τοῦ θεοῦ... ξυλ- 
Δ} ΠΣ θει: Οἱ. 118, ἃ. - τὰ 

φόβῳ], ἵνα μὴ δουλωϑῇ." 
ΘΟμΟΙ, Οἵ, 18. 11. -- τὰ δὲ 
ὠφελίᾳ, εὐ αὐ αὐϊΠϊ 86 πὶ 
Ροτοϊρὶ δύ (Ἰρθ ον ταῦθα γθοιι- 
ΡΘΥ8 85). 6 Ἰοὺ ΙίθῸ ἄδίϊνο, 
ΡτῸ ἀὰο ρ᾽οιαπιαιιο ἐπ᾿ ὠφελίᾳ 
ἰερὶ οϑίθπαϊ Κυπορ,,, νὰ, Μαίι. αν. 
8.398,4 "Ὁ. Βαίεη. 8.188 84η.14 ἃ. 

8. ὁ͵ σπονδὰς... πρότε- 

ροι. Οἔ, ΟΤ,1.- παρα βεβά- 
σϑιαι. Βυϊάδδ: παραβεβάσϑαι 
τὰς σπονδάς, τὸ παϑητικὸν 
τοῦ παραβεβηκέναι" πάνυ ἀπο- 
λούϑως Θουκυδίδης. ΟΙν, ἰθὶ 
Βρουηῆ. οἱ Μαίῃ. ἘΔ 8, 226, ΠΙ 
ΘΥ. Υ 28 οἱ ἃ]. ἂρυὰ Κυιθρ:. --- 
ἠδικημέναις. Κυποσον ἠδὲ- 
κημένοις ΘοπΙϊοῖν, «αΐδ “ἀδικεῖν 
σπονδάς τ6 Ῥμαογάϊάα8 αυϊά θη 
ἀϊοαῦ. Αὖτ' Ο(Ἰα85. Ὑπαογαϊάθηι 
ἀδικουμένοις ΡοΥϊιι5. 50ΡῚΡ ὑπριιπη 
ἔαϊθ56 (οἵ, ἀάη. 1 38, 4) οἱ ἀδὲ- 
κεῖν σπονδάς, οἰδὶ ΑἸ. πόα Γδς 
Ῥουϊαταν, ρὸ ἀδώκως παραβαέ- 
ψειν Ὀγον ΟΡ νἱαθυὶ αἰοὶ Ῥ0556 
γοΒΡοπαοί. 

σαρ. 124. 8. 1. ὑπάρχον, 
ϊ. 6. παρόν, ἐξόν. ΟἿ, δάη. δὰ 
παρασχὸν 120, 2. --- τάδε, ἷ. 6. 
πολεμεῖν. Οἷ, Μαίίι. αν. 8. 412, 
δ. Κυπορ; 8. 44, 4 δάῃ, 8. --- και 
νῇ», ὁουτιπ ϊύθυ, 0 νἱαονϊ 
γαίοῦθ ρόβϑϑθ δὰ οοΙ τη ΘΙ 
οὐσαΐϊατα αὐ} 06 ἢ οοηΐνᾶ 
Ῥονν. δἀηοίαι Κυπορ, ΝΙΒΙ]οτηῖ- 
15 5ῖο ἰμ (6 Πρὶν Ο]Α85. --- εἴπερ 
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λεσι καὶ ἰδιώταις εἶναι, μὴ μέλλετε Ποτιδαιάταις 
τε ποιεῖσϑαι τιμωρίαν οὔσι “ωὠριεῦσι. καὶ ὑπὸ 
Ἰώνων πολιορχουμένοις, οὐ πρότερον ἣν τοὔὐναν- 
τίον, καὶ τῶν ἄλλων μετελϑεῖν τὴν ἐλευϑερίαν" 
(ὡς οὐκέτι ἐνδέχεται περιμένοντας τοὺς μὲν ἤδη 
βλάπτεσϑαι, τοὺς ὁ᾽, εἰ γνωσϑησόμεϑα ξυνελϑόν- 
τὲς μέν, ἀμύνεσϑαι δὲ οὐ τολμῶντες, μή πολὺ 
ὕστερον τὸ αὐτὸ πάσχειν) ἀλλὰ νομίσαντες ἐς 
ἀνάγκην ἀφῖχϑαι, ὦ ἄνδρες ξύμμαχοι, καὶ ἅμα 
τάδε ἄριστα λέγεσϑαι ψηφίσασϑε τὸν πόλεμον, 
(μὴ φοβηϑέντες τὸ αὐτίκα δεινόν, τῆς δ᾽ ἀπ᾿ αὐτοῦ 
διὰ πλείονος εἰρήνης ἐπιϑυμήσαντες᾽ ἐκ πολέμου 
μὲν γὰρ εἰρήνη μᾶλλον βεβαιοῦται, ἀφ᾽ ἡσυχίας 

᾿ κ ΑΨ, ΕῚ ς , ᾿ΟΝΕΣ δὲ μη πολεμῆσαι οὐχ ομοίως ἀκίνδυνον. 

λρ. 124. ὃ. 9. 

κην. 

«εἶναι. Αὰ οᾳ, 486 56- 
αὐπηΐαγ, πᾶπο βθηίθηϊίηη 5ρ6- 
φίᾶγθ ἀοοθπί Κυπθρ. οἱ (888, --- 
ταῦτά ἀ6 ἢ εἰβῖϊ οοπϊ δοίασα πὰ πῸ 
ΒΟΥ Βἴτηθ8Β 5θοι Βεί. οὐ (458. 
ψυϊρο τοῦτο, ααοὰ Ἰάθπη δἰαπθ 
ΒΌροΘυ 5 τάδε 6558. να] Αὐπη., αὐ 
ὁ. 148 τάδε εἰ ταῦτα ἂἀθ οδα6πὶ 
γθ ἀαἰϊοπηίαν. καὶ πόλεσι 
καὶ ἰδιώταις. ΗοΞπ ἀκίϊνοβ 
ουτη ξυμφέροντα, ποπ αποὰ (Ἰ885- 
565 γα], οὰπὶ βεβαιότατος οο- 
ΠδΘταγΘ 6 Χ σΟΠ]ΟσδίΊ0η 6 ἈΡΡᾶγοι. 
-- Δωριεῦσι... ὑπὸ Ἰώ- 
νῶν πολιορλ. Ουοά τπτρα ρΡι- 
Ἰαθπύπτ. {0 7 ὙΠ ὃ: 
ὙΠ|28. π-πολιορκουμένοις. 
Ὑ]ὰ. ο. 64, ---μετελϑεῖν τὴν 
ἐλευϑερίαν. ΟΝ ΔΟΒΡ ΟΠ Εὴ 
ἄον ΒΥ ΘΙ Π οἰ ἐν αὐ δα πηοὴ οἴϊα- 
οἷαί, απ 68 ΠῚ, ἀυδ6 οἴ σουῖυ. ἃ5- 
ΒΘΑΌΔΙΊ1}", γα 8 ΠῚ ΓΘΟΙΡΙΔΤΠ 15 οἱ 
νἱπαϊοοπηιβ.Κ ΒΒΆΒΏ. Οῇ ο. 84. 

8. . ὡς οὐκέτι... βλά- 
πτεσϑαι. ΝΠ ποπ ἃπι- 
ΡΙΪὰ5 Ἰἰοοὺ πΠῸ085, ἀπτῃ ΤΟΥ ᾶ- 
ΤῊ αΥ, θαυ ΠῚ ἰἴᾶτὴ ἰηϊατγὶᾷ 
ἃ ΠῚ οἱ (αἱΡουἀαραία5). “ἬΛ ἈΟΚ. 

καὶ τὴν 

ἐς (ν6} εἰθ) ἀνάγκην δ85. Αὐὑρ. (Ἰ. θη. 
Ῥᾳ]. (ἀρὰ ΕὙοτημη6]. οἱ Μουβί.) Ὁ. 1, ἃ]. 

Αἱ οὗ 1 49. ΙΝ 10 οἱ ΒΙοοην, 
ψαϊρο εὐ Βεκκ, ἐπ᾿ ἀναγ- 

Οὐ ἰᾷπιθῃ (αἰ (]455.} ργὸ Ῥοιϊ- 
ἀδοϑαῦ5 ΟοΥϊπίῃϊοβ. πουηΐπαν 46- 
Ὀδθαῖ, οἵ. ο. 121 1πἴ{.; πᾶπὶ Ῥοιὶ- 
ἀαθαία ηθ60 ΘαποιΑ ΑΠίνιν, Π6Ο 
ῬΤΟΠΟΙΊΪΠ 6 ἡμᾶς, αποα βαθασυα!- 
ἴα, σοηθ που ροββιπί. Εἰχ ἴη- 
τουρτοίδιἴοπο ἀρρᾶγθί, Θὰ πξρι- 
μένοντας ἴῃ δοοιβαίϊνο ΘΟ] ΟοδΥὶ 
Ῥοίαπουιι, Οἱ. Βαίτμι. αν. 8. 14 
απ, 6 οὐ Χρη. ἀπδρ. Υ 6, 80. -- 
οὐ τολμῶντες. ϑαρεν οὐ, ἀθ 
απὸ ἰδοθπί ἰη θυ ρτθίθβ, οἵ, Ρπ. 
ΥΥδ, Αὐὖ. 8. 512 δάη. 2. -- ἀλλὰ 

. ψηφίξεσϑε τὸν πόλε- 
μον. Ἤδοο ὁοπίνανΐα απ ΘπῸῈ- 
οἴαίο μὴ μέλλετε... . μετελθεῖν 
τὴν ἐλευϑερίαν. --- ἀφῖχϑαι 
ταὐγπὶ δα 500 105 του υτὴ ἃ ἢ 
᾿πηρ ΒΟ ΠΡ Ῥοβιθαπὶ 5ἰΐ, ἰη- 
ΘΓ ΠῚ. 6556. ἀοιηθηβίγαί Κἴυορ. 
--- διὰ πλείονος ἀϊατῖὰ5 (αἱ 
ἐκ πλείονος ΤΥ 42, 8, ἐν πλείονι 
1 72 β'.); δ᾽ ἃρυὰ Βα θδίδηί. 
ἀϊαςξανπιονὶβ. --- ἐκ πολέ- 
μου. Οὗ 120, 8. -- ἀφ᾽ ἡσυ- 
χίας,. ρῬΥΤΟρΡίοΥ ααἰοίϊβ (ρ4- 
615) δα μἱ ἀϊταίετα, Οἱ, ΜΆμΠ. 
θυ. 8.578 ρ.1391.--- οὐχ ὁμοί- 



οἱ ξύμμαχοι 
τῶν Δακε- 
δαιμονίων 
ψηφίξονται 
πολεμεῖν, 

παρασκευα- 
ξομένοις δὲ 
χρόνος τις 

διατρέβεται. 

930 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟῪ ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ Δ, οκες.. 

καϑεστηκυῖαν ἐν τῇ Ἑλλάδι πόλιν τύραννον ἡγη- 
σάμενοι ἐπὶ πᾶσιν ὁμοίως καϑεστάναι, ὥστε τῶν 

μὲν ἤδη ἄρχειν, τῶν δὲ διανοεῖσϑαι, παραστη- 
σώμεϑα ἐπελϑόντες, καὶ αὐτοὶ ἀκινδύνως τὸ λοι- 
πὸν οἰχῶμεν, καὶ τοὺς νῦν δεδουλωμένους Ἕλληνας 
ἐλευϑερώσωμεν." 

128. Τοιαῦτα οἱ Κορίνϑιοι εἶπον. οἱ δὲ Δακε- 
δαιμόνιοι ἐπειδὴ ἀφ᾽ ἁπάντων ἤκουσαν γνώμην, 
ψῆφον ἐπήγαγον τοῖς ξυμμάχοις ἅπασιν, ὅσοι 

παρῆσαν, ἑξῆς. καὶ μείζονι καὶ ἐλάσσονι πόλει" 
χαὶ τὸ πλῆϑος ἐψηφίσαντο πολεμεῖν, δεδογμένον 
δὲ αὐτοῖς εὐδὺς μὲν ἀδύνατα ἦν ἐπιχειρεῖν, ἀπα- 
ρασκεύοις οὐσιν, ἐκπορίξεσϑαι δὲ ἐδόκει ἑκάστοις 

ἃ πρόσφορα ἦν, καὶ μὴ εἶναι μέλλησιν" ὅμως δὲ 
χαϑισταμένοις ὧν ἔδει ἐνιαυτὸς μὲν οὐ διετρίβη, 
ἔλασσον δέ, πρὶν ἐσβαλεῖν ἐς τὴν ᾿ἡττικὴν καὶ τὸν 
πόλεμον ἄρασϑαι φανερῶς. 

8. 8. αὐτοὶ. Ψυϊρο αὐτοί τε, 564 τέ οπηπίαμῃ τη θ] οὐ απι πη θΠη- 
ὈνΠδΥ αΠὶ ἀποιουῖ μαι Ρϑνάπιοίιβ ἀοἰονῖ ΒΟΚΙ.., οἰϑὶ ΡῈ Γ᾽ 58 Ραγύϊοαϊδα 
καὶ --- τε --- καί, αἴ ἀπ πτὴ --- {πὰ Π|, 8αηΐ ΔΡ 1551 Π18 6. 

δΡ. 125. 8. 1. τοιαῦτα. γιρο᾽ τοιαῦτα μέν. Ὅς μὲν ἃ 
ΒεκΚΚ. ἄδίθιο ἰᾷθιη, αιοᾶ δηίθα ἄἀθ τέ, ἀϊοθηάπμι. Οομιπιθη δέν 
Ἰοοῖβ 1 86. 72. 19 α΄. Αἱ νὶά. (885. Ρναθβαῦ. Ρ. ἼΠ]. 

ὥς. .η»λ0 5ἷ 45 6χ 6110 ρᾷοθηι πΠὶο Καριηιρῇ. Βοεῖιπι. ΟἸα55. 
Ρδρίρονι ς. ΗΑΛΆΟΚ. 

ΕΥΘΚ τὴν καϑεστηκυῖαν 
ἐνν πόλιν τύραννον. Ὅς 
ΘΟ !οοδίοηΘ ΜΟΥ ΡΟΥΙΙΠ) οἵ, δάη. 90, 
1, οὐ ποὶϊ σύραννον δάϊοοιίν πὶ 
Ραΐατο. ΟἿἃ, 129, 8. --- ἐπί. Οἱ. 
δάη, ὁ, 40 οχιγ, -- δεανοεῖ- 
σϑαι. ϑϊἴτπαι! «ἁπαϊὶ ἄρχειν. Οἱ, 
δ: 1. 1, 

ἀρ. 125. 8.1. ἀφ᾽ ἁπάν- 
τῶν. Ἰιυιβοϊθηία5, ΟἷἉἍ, Μαί. αὐ, 
8. 8575 οἱ Βαίίπαι. , ,ἴΠΈθ ον αἴθ 5γ8}- 
ἰακί, ὙΘνΡ. ἀθν ουθα ἀδὺ ἅπββθυ 
Δ Δ ΒΡ πο πα. Κ΄ Ρ. 9. ῬΥΔΘΡ ΟΒ ΠΟ λθια 
Ρτορὶα5. οατὰ γνώμην ΘΟΠΔΘΥΘΙΘ 
ὁθηβοῦ. Ο]ὰ8585. ὅπ μανϑάνειν 
51 }]Π06 ἰπηχὶΐ Ρααϊὰ8 'ρ. δὰ 
(]. 8, 3. ---.:;χχνώμην. 6 πὰ 
(ἰσαϊο οὐΐβ50 οἵ, δάῃ, 1 12, 2 οἱ 

ψῆφον ἐπήγαγον. Οὗ δά, 
87, 4. -- τὸ πλῆϑος, τλδῖου 
Ρ8}5. Εγαΐὶ ΟΝ ΒΟΥ Ρια πὶ ἴα 

ἴοθάθνο »»κύριον εἶναι δ τι ἂν 
τὸ πλῆϑος τῶν ξυμμάχων ψη- 
φίσηται. Ν' 80.“ ΑΒΝ, 6 ρὶὰ- 
γ8}1 οἵ, 90, 3. 

8. 2. δεδογμένον. Οἵ. 
ὙΝΡΝ αν. 8. ὅθ4. Βαϊιίῃι. 8. 145 
δᾶῃ. 10, 2, --- ἑκάστοις. χλαι 
οαμπι 544. ἱπποοπάμππι, δὰ ἕκά- 
στους Ἰοσοπάπηι. “ΝΑΤΤΝ. Νου- 
{γ0 ΕἸ ΔΙ ΟΡ5. 6586, ἀυμηηοᾶο 

ΟΧ 510. γϑροίὰδβ αὐτοῖς. 
ὅμως. δέ. Ἰὰ 6δι, οἰβὶ ἀθότονο- 
ναπι μὴ εἶναι ρος - ἐνι- 
αυτὸς μὲν... ἔλασσον ὃ ἑ. 
ΘΠ θη 1 6588, οὐϑὶ πο ἰπ- 

τσοὺ ἃπηϊ5, δἰϊαῦϑη τς πὶ 



᾿ 
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120. Ἔν τούτῳ δὲ ἐπρεσβεύοντο τῷ χφόνῳ 
πρὸς τοὺς ᾿Δϑηναίους ἐγκλήματα ποιούμενοι, 

ἐν τούτῳ δὲ 
ἐγκλήματα 
ποιοῦνται, 

ὅπως σφίσιν ὅτι μεγίστη πρόφασις εἴη τοῦ πο- ἀλλήλων ἕκά- 

λεμεῖν, ἣν μή τι ἐσακούωσιν. 
πρέσβεις πέμψαντες οἵ “Ἰακεδαιμόνιοι 
τοὺς ̓ ᾿Αϑηναίους τὸ ἄγος ἐλαύνειν τῆς ϑεοῦ" 

Κύλων ἣν Ὀλυμπιονίκης, ἀνὴρ ἄγος ἣν τοιόνδε. 

ἐκέλευον 

τὸ δὲ 

᾿᾿ϑηναῖος τῶν πάλαι εὐγενής τε καὶ δυνατός. ἐγεγα- 

μήκει δὲ ϑυγατέρα Θεαγένους, Μεγαρέως ἀνδρός, 
ὃς κατ᾽ ἐκεῖνον τὸν χρόνον ἐτυράννει Μεγάρων. 
χρωμένῳ, δὲ τῷ Κύλωνι ἐν “!ελφοῖς ἀνεῖλεν ὃ 
δεὸς ἐν τῇ τοῦ Διὸς τῇ μεγίστῃ ἑορτῇ καταλα- 
βεῖν τὴν ᾿ἡϑηναίων ἀκρόπολιν. ὃ δὲ παρά τὲ 
τοῦ Θεαγένους ϑύναμιν λαβὼν καὶ τοὺς φίλους 

ἀναπείσας, ἐπειδὴ ἐπῆλϑον Ὀλύμπια τὰ ἐν Πελο- 

Οδρ. 120. 8. 4. τῇ τοῦ 
8, δ. ἐπῆλϑον 6455. Αυρ. 

ΤΡ ΟΥΒ ΡΡδθίθε{, ἀοοοί 
Καριηρῇ. γ 6115. ἰϑίταν βου ρίαμη οὐ 
πολλῷ ἔλασσον δέ. Θρίθηιν νῈ] 
ΘοίΟ ΠΙΘΗ568 βρη ἤοαυὶ ἀδπιοη- 
βύνατο βίπα οὐ (1855. 

ὕδρ. 120. 8.1. ἐπρεσβεύ- 
οντο. Οἵ “Λακεδαιμόνιοι καὶ 
οἵ ξύμμαχοι, αἱ ἜΧ 5 ρουῖον δ ὁἃ- 
Ρίϊο, ἃρρᾶγρί. - ἣν Ἐπ ν:.)}.5 
κούωσι. ΟΥ̓, ἀάη. 58, 1. 

8. 2. πρῶτον μέν. θυἱά 
Ροβίθα Ροβίυ!ανθυὶηΐ, 159, 1 οο- 
ΒΈΟΒΟΘΙΠΙΙΒ, --- σὸ ἄγος ἐλαύ- 
νειν τῆς ϑ'εοῦ) ητοὺς τὸ 
ἄγος δράσαντας τ, Σὴ8 '4ϑη- 
νᾶς.“ 000]. δ μον. ρίδοῦ- 
ΙΔ οχίρ το [υ8ὲ. ΥὙΠ| 2. Οἵ, 
Ὁ. 151. 128. Ἐλαύνειν Ρτο ἐξελ. 
οἰϊδηη ᾧ. 12. 

8. 8. Κύλων. ΟἿ. Ποιοά. Ὗ 
11. ΡΙαΐ. 50]. ο. 12. 4]. ἴῃ δα. τηδὶ. 
οἷέ, Μαυϊία ρϑύνθυβο ἀθ ἤ00 παυγδί 
Μαᾶχ. ΡΙδπιά. {. Υ Ρ. 857 Νν αἱζΖ. 
“Ἴαγθᾶθ ΟΥἹο ΐβ οαάπηῦ ἴῃ Ὁ]. 
ὙΠ [3 1 ἃ. Ομτ- .6015: υἱὰ. 
ἌΝ ΔΟΉ 51, Δηι. αν. ΤΡ. 852. Ῥυηῖ. 
Ἠῖδβι. ἃηῦ, ΤΥ Ρ. 84, απἰ ἀἰδβουῖί 

Διός. 

ΟΙ. γε. γαῖ. Η. ἃ. Τ. νιηά. Μοβαα. 
Ο΄. δάη. 

δάνουβυβ ΟἸἸπι.], νἱολοντίατα τοροῦ- 
τἀνενταῦ Ὁ]. ΧΧΧ, Ὀϊδρυίανι ἀδ 
[15 Οογβίη. Ε, Α. ΠΙρ, 64, 72.“ 
ΘΟἸΠ1,. Ναγγδύϊοηβ, 4π86 5δααὶ- 
τὰν, ῬΘΥΒΡ ἰουἰἰαθ πὶ γθίθυθβ τῃθίο- 
ΓΕΒ δ΄ Θ’ΑΠΊΠΊΔΙΪΟἱ 8 ΠῚΪ ΓΔ ΠύαΡ. σί. 
56Π0]. -- ἀνήρ εἵ οἵπὶ Ὀλυμ- 
πιονίκης οἱ οὐ ᾿ϑηναῖος οο- 
ΠᾶθΡαγ ρΡοβ86. ἀοοθηΐύ Κγπθρ. οἱ 
ΟἸα55. ρος ἰδηηθη νϑὶ ριορίοι 
γεβροπάθηία ᾿ἷβ νοῦρὰ 27εγα- 
ρέως ἀνδρός γΘΥ ΒΊγ  Π1π|5. οϑί, 
-- Θεαγένους. )6 Ποο νἱᾶ. 
Αὐϊβίοί, οί. Κὶ 4. Ῥᾷιβ. 1 40, 
1. 41,2. Μιθὶ]. θοτ. 1 Ρ. 169. 
Ὑ Δοῆσπι. Απί. ΓΡ. 4934. ατοι. ΠῚ 
Ῥ.- ὅ9 56. κατ᾽ ἐκεῖνον 
τὸν χρόνον. ΟἸἰτοίίον ἃ 0]. 
ΧΙ, 1, ἃ. Ον. 620, Οὗ, ΜΈΕΙ]. οἱ 
Δ ΔΟΠ 51), 

ἡδὸ; ἐς χρωμένῳ. Ἔπερω- 
τᾶν ἀδ 51 }}} 1085 τ θι5 αἰούμηι 6ϑὲ 
1.28, 118. --- τῇ τοῦ Ζιὸς τῇ 
μεγίστῃ. ῬΥῖον ὐίϊου!β ἃ ἀ6- 
ἘΘΡΙ ΟΥ̓ 5. ΠΡῚῚΒ τη558. αθοϑῦ; νἱᾶδ 

ἰτηθη Βαυίπι. αν, 8. 195 αἄῃ, 8 
Ἀν Θρϑάῃ..1.58, ὃι 

τεροι προφά- 
καὶ πρῶτον μὲν σεις ξητοῦν- 

τες τοῦ 
πολεμεῖν. 
καὶ πρῶτον 

μὲν ἄγη τινὰ 
ὀνειδίξουσιν 

ἀλλήλοις. 
α) τὸ Κυλώ- 
ψξιον ἄγος 
δηλοῦται. 



ὩΣ ΘΟΥΚΥΔΙΔΟῪ ΞΥΓΤΡΑΦῊΗΣ Α, ρκχς΄. 

ποννήσῳ, κατέλαβε τὴν ἀκρόπολιν ὡς ἐπὶ τυραν- 
νίϑι, νομίσας ἑορτήν τε τοῦ Διὸς μεγίστην εἶναι 
καὶ ἑαυτῷ τι προσήκειν Ὀλύμπια νενικηπότι. εἰ 
δὲ ἐν τῇ “ττικῇ ἢ ἄλλοθί που ἡ μεγίστη ἑορτὴ 
εἴρητο, οὔτε ἐκεῖνος ἔτι κατενόησε, τό τὲ μαν- 
τεῖον οὐκ ἐδήλου" (ἔστι γὰρ καὶ ᾿4“ϑηναίοις Διά- 
σια, ἃ καλεῖται Διὸς ἑορτὴ Μειλιχίου μεγίστη, 
ἕξω τῆς πόλεως, ἐν ῃ πανδημεὶ ϑύουσι, πολλοὶ 
οὐχ ἱερεῖα, ἀλλὰ ϑύματα ἐπιχώρια") δοκῶν δὲ 
ὀρϑῶς γιγνώσκειν ἐπεχείρησε τῷ ἔργῳ. οἵ δ᾽ 
᾿4ϑηναῖοι αἰσϑόμενοι ἐβοήϑησάν τε πανδημεὶ ἐκ 

ψυϊσο οἱ ΒΕΚΚ, ἐπῆλϑεν. ΔΑΟΥ τῦ Καρνειὰ ἐτύγχανον (απα5 ΕΒ. 
ἐτύγχανεν) ὄντα. Μίπιιβ οουίαπι Ἔχθηρι πη ἐπηγγέλθησαν (ἀε 
51} 115) ΠῚ 10, ΑἸΐα ργδοίθν ᾿ϑοϊιϊπια ΤΥ 88 οὐ ἼΠ δ7 οχίγ, ϑυηΐ 
Ν 26. ΥἹ 62 οὐ ρᾷι!ο πιδοὶβ ἀπθίαμη ΠΠ 8. Οδίθυυηη οἵ. Μαί, ἀν. 
8. 800. Βιυιίίπι. 8. 129 δ΄. 2, οὐ ἀθ Χϑῃορῃομία ἢ05 δὰ Αμπδῃ. 1 
2, 28 εἱ Κιβθῆπ, δὰ οι. ΓΝ ὃ, 12. 

. 8. Τούππι ᾿ΠΟΙΒῈΠῚ πολλοὶ 
. ἐπιχώρια δας δᾶθο ἐν ἡ. 

ἐπιχώρια ἴῃ ΒΌΒΡΊ ΟΙ ΟΠ ΠῚ γοοᾶ- 
τιιπὶ Κυπερ, οἱ (855. Τὰ ἱπίογρτγο- 
ἰᾶγο: πὸ αἴθ ΟἹ ἢ15 οἰνὶ τα 5 

8, ὅ. Ὀλύμπια νενιπκη- Ι. ἃ. 
κπότι. Οἵ. Με. αν. 8. 409 
Βαϊίίη). 8. 151 δάη. 11 ἃ. 

8.6. ἄλλοϑί ποὺ. ὕτ ἴῃ 
Μαοδάομία, δὴ] ἰΐθπὶ ἀοθαμίπτν, 
ΟΥ. Νν»εββοὶ. δα διοᾶ. ὝΧΥΙ δῦ δου Ἰοδηῦ: πὰ] πὸ τἱ- 
οὐ ΨόοπηΕ]. δα Τοπιοβίθ. οὐαί. ἀἃθ οὐἰηᾶ5, 8568 θὰ ἃρτπᾶ 605 

6Ρ. ᾶ". --- οὔτε ... τὲ. αϑἰταίᾶ. Νραὰθ βηΐϊη. ΟἸΠΠ65 
Ποϑύϊασιιπι ἱπηπηοἸ αἰϊοπο αἴθ ἴθϑίο οὔκ. ΟἷἉκ, Μαιαι. αν. 8. 609, 1 τ 

γ οἱ δάη. ο. 38. --- ἔτει ροϑβί πο- 
ΘΑ. ΟΠΘ ΠῚ, αὖ ΠοΟΒίΡαΠπι νοὶ θτ, 
εβὺ ἰίθιη. ΟΥ, Κυαθρ. -- “Διά 
σια. .Μεμλ πη ᾿αΐαδ ἑορτῆς 
Αὐϊβίοριι. Νεφ. ν. 407 εἰ ν. 862. 
ΟἿ, οἷὰβ 59 }0}]. οὐ Πθβϑυοῖ. [ Βοκκ, 
Απροᾶ, Τρ. 91]. Οδ]ερνατὶ βαμὶ 
Ηὶ ἀἰ65 ἴθϑεὶ μηνός ᾿ἀνϑεστηριῶ- 
νος φϑίνοντος.᾿ (ΟἸΤῚ,. ΟΥ 

᾿ Ἠδπβίουῃ. δὰ Ἰμποὶ. Τηι. ὁ. 7 οἱ 
ΟἸτηΐ. Εαβε. Ηδ]].. Ρ. 884 5αᾳ. Ὁ. Ε΄ 
Ἠδυτηδηη. ἀθ 18 5115 Αἰ οῖὶβ. ἴῃ 
Θοπηρίαον. ΡΆΪ]1Ο]. 1 1. --- Ζεὸς 

. Μειλιχέου. Ἐϊὰ5 ΟΥ ΡΥ ΠῚ 
6556. ἃρια νϑίθυ 65. ΠΘΏ ΟΠ ΘΠ ΘΧ 
[0]. Αὐϊβίορι. δῖα. αἱ, ἀοοοὶ 
Ὅυκ. Αἀά. «ἃ Χρη. Δπαᾶῦ. ὙΠ] 8, 
ἀ οἱ ΜυΕΙ]. δά ΑΘΒΟΒΥΙ. ἔππι. Ῥ. 
189. --- ἐν ἡ ενν ἐπιχώρια. 
ΟἸτη πη] ροβὶ πολλοί ἀθηιὰπὶ 
Ἰπιθυραπροθαίαν, Ομᾶγο δὰ ποᾶ- 
λά αὐϊ πλήν Ἰοερὶ ναὶν Ὁ, Ἐ. Ἤδτπι, 

Τονὶ5 ΜΙΠΟΙΙ ἀὐβυϊητιῖββθ οχῖβϑ- 
τη Πα] βαηί. Οἵ, Αὐἱβίορῃ. Νὰ. 
γ. 407.  Χρη. Αὐῦὺ. 1. ἃ. δὶ. 
Τίμλοπ. ο. 7. δα. ἴῃ σὸς κώδιον, 
οἱ δα, τηδὶ. --- Θύματα ϑ8οιο- 
᾿Ἰαβίθϑ. τινὰ πέμματα εἰς ζώων 
μορφὰς τετυπωμένα νυὶὶ 6556. 
Ἐὰ 5010 ΠΟμΪΠ6 ϑύματα βισηῖῇ- 
ΟδΥΪ ῬΟΒ86. ΠΟΡΘἢΒ ΠΟ ΠΟΙ 
αἰϊοπάϊι αἀαϊιαπι ἐπιχώρια. Ὁε- 
τοντι οἵ, ΒΟΠποὶά. δὰ Χρη. 1. ἃ. 
οἱ δῖο Αὐπ, δὸ ΒΙοοπ,, αὶ ἰαγη θη 
νΟοΙΒ Τοπϊοι ΠῚ Φαθπάδπι ὈΒΊΌΠῚ 
βίαίιιθηβ ποϑ]οχὶρ ΟΡ ΠΟΘΙ 5 ὅυ- 
ματὰ πάγκαρπα ΕἸ, 684. Πέμ- 
ματα ἐπιχώρια, ἃ πελάνους 
καλοῦσιν, ἴπ 5[Π}}Π1 οὐύι ΤΟΥ 5 
ὑπάτου οοἸηπιοπιογαὶ Ραῖ5. Υ1Π 9, 
1, ΟἿ, Ηδυπι. Αηέϊαιι. δον, 8.25, 7. 

8. 1. αἰσθόμενοι. Οορίια 
τὸ ἔργον νεὶ αὐτὸν ἐπιχειρή- 



8 ἐπολιόρκουν. 
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τῶν ἀγρῶν ἐπ αὐτούς. καὶ προσκαϑεξόμενοι 
χρόνου δὲ ἐπιγιγνομένου οἵ ᾿4ϑη- 

ναῖοι τρυχόμξνοι τῇ προσεδρείᾳ ἀπῆλθον οἵ πολ- 
λοί ν ἐπιτρέψαντες τοῖς ἐννέα ἄρχουσι τὴν φυλα- 

ὩΝ Ἣ 

κὴν καὶ τὸ πᾶν αὐτοκράτορσι διαϑεῖναι, ἢ ἂν 
ἄριστα διαγιγνώσκωσιν. (τότε δὲ τὰ πολλὰ τῶν 

- , ΒΩ 

πολιτικῶν οἱ ἐννέα ἄρχοντες ἔπρασσον.) οἵ δὲ 
μετὰ τοῦ Κύλωνος πολιορκούμενοι φλαύρως εἶχον 
σίτου τε καὶ ὕδατος ἀπορίᾳ. ὁ μὲν οὖν Κύλων 
καὶ ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ ἐκδιδράσκουσιν" οἵ δ᾽ ἄλλοι 

ὡς ἐπιέξοντο, καί τινες καὶ ἀπέϑνησκον ὑπὸ τοῦ 
λιμοῦ, καϑίζουσιν ἐπὶ τὸν βωμὸν ἵκέται τὸν ἐν 

- 9 9 Χ » 

τῇ ἀκροπόλει. ἀναστήσαντες δὲ αὐτοὺς οἵ τῶν 

σαντα τῷ ἔργῳ. Θ ΠΆΠΠΟΥ 586 06 
αἰσϑόμενος 5ἴπε ποτιηὶπα τοὶ ἴπ- 
ἰο!!εοίαθ, ΟἿ ὁ. 118. 181 εἰ δάπ. 
ΕἼ ὙΠῸ τὸ ἐς αὐτούς τοὺς 
περὶ τὸν Κύλωνα. 

8, 8. χρόνου ἐπιγιγνο- 
μένου, ἀκ Ζεῖιν ἀδθεὶ ((. ε. 
ἴῃ ΟὈβι ἀϊοη6) ν ουβίγι ἢ, απ π τὰ 
[6 ΠῚΡῸ5 Ρτοιταποτοιατν, Οἵ. 
ΓΝ 26, 4. θὲ 5΄π}}}1 ἐγγίγνεσθαι 
νἱὰ. Δἄη. ὁ. 118. -- οὗ Ἄ48η- 
ναῖοι. Ῥοίυϊέ αὐἰάθηη ἂρρο- 
Β᾽ 0 πὶ Ῥαγεγαθ ρυ θη, 415- 
Ρ θεῖ ἰᾶπηθη, αἰοᾶ 8. 7 πιοᾶο 
δαΐαϊ.. --- τρυχόμενοι. 6 
Ποχίομθ νοῦ νἱᾶ. 500. ἀἶβου. 
ΜΠ 28, 8 οἱ Βιυίϊη. πᾶ. νϑὺ. 
ΔΠΟΤΩ. -- προσεδρεέαν ἀκ οὉ- 
βἰάϊοπθ (αὶ προσκαϑέξεσϑαι) 
Ῥγδοίοῦ Τῆπο. δἰϊᾳιοίϊθβ αἰχὶώ 
1ο 455., νἱ ρυορυῖα ΕατΙρ., ἀρ 
4 ΘΙ τηθισὶ οαπβα προσεδρέα, υἱ 
ἴῃ {τῖθτι8. Π14}15 Π1ΌΥ15 Τη55, ΤΡμιον- 
αἰάοῖβ. ϑ᾽πΉΠΠἴπιθ Ῥγοοορ. ἀχϑό- 
μενοι τῇ προσεδρείᾳ Β. α. ν.809 
οχίν, - αὐτοκράτορσι) ηαὖ- 
τεξουσίοις.“ ὅσο]. Νοη ἄνυ- 
πευϑύνοις. Οἷ, Ῥυκ. --- τότε. 
»ἷάδο τότε ἀϊοῖϊ, ααοα το5 ἀοῖπάς 
ΔΙ ν 58. μαθυϊέ ροίοβίαίθ Ατοῃοι- 
ἴπ πὶ ἃ Θ3ΟΙΟπ 6 τη} 15 ραυϊθιι5 ἴπη- 
ταϊπαὶα.“ ΠΌΚ, Οὗ. Δ δομβπι. Απ- 
ἰαα, ατ. 1 Ρ. 4838 544. -- τὰ 
πολλὰ...οὗ ἐννέα ἄρχον- 

τες ἔπρασσον. ΑΓ 80 Ηετο- 
ἀοίο ΤΙ 46 80 ΘΟΠΪαΓΔΙΙΟΠ6 6 Χ- 
ΡΙΙοαπίθ οἵ ̓ πρυτάνις τῶν Ναυ- 
κράρων, οἵπερ ἔνεμον τότε τὰς 
᾿ἄϑήνας, ποιηϊπαπίαν, Ουᾶ ἀδ 
τα οἵ. Βομοθπι, 46 Οὐπ. Αἰπθη. 
Ῥ. ΧΙ 5ᾳ. εὐ ἀπῆαα. τ. 418. 
Δ δοιβπι. 1. 4. Ρ. 4857. ευπι. Απ- 
τα. 8. 108, 14 εὐ ἀθ6. βἰτηῖ !θι5 
αἰββθηβι πὶ 5 δᾶπ, 230, 8. Πο- 
Τὰπιὶ ΑὐΟΠοπίαπι ὑὰπὸ θΥἸποίρθιη 
{πϊ586 Μθρδοϊοπ ἐθβίδίαν Ρ] αἰ. 50]. 
6. 12. 

8.9. φλαύρως. Δαϊεοι- 
ΨῸΠῚ ΒΘΙΊΡ ον ρα ΤΠυς. φαῦλος 
Βου] ῖίαν. ΟἿ, Τοῦ. δὰ ὅόρῇ. ΑἹ, 
ν. 1528, 

ΘΡ ΠΉ. ἐκδιδράσκουσιν. 
ἘΑΙΗ ταν Θηΐτη δ υιϊα5. ἴῃ ν. Κυλώ- 
νξιον ἄγος. Οὐ, οα. πιαὶ. -- ἐπὶ 
τὸν βωμόν. Ἴξετο πρὸς τώ- 
γαλμα Ποτγοά." θὲ ρυδεροβίϊ. οἵ, 
δάῃ. ὁ. 24 οχίγυ, ἔβδεέ δαίθπιὶ Μ|- 
θυνᾶθ ἃγα, Οἵ, δα. τηδὶ. 

8, 1, ἀναστήσαντες 
αὐτούς, απὰπὶ 605 50156- 
γ6 (ατῆπὶ τοὶϊπαιιθυ6) ἴπ5515- 
Βδ πη, 1 6... Ὁ 5 τὴ Θ᾽ ΘΝ ὑ Υ15 
Ῥοιβιιαββϑδοηί ΟΥὨ ὁ. 128, 
137. Π|Ι.28,78. --- οὗ τῶν 44. 8η- 
ναίων. Βδυῖοῦ δϑὺ θο]]οοδίϊο σο- 
πἰεν! ραγεἶνὶ; 568 οἵ, Κυπερ.. αν. 
8. 47, 9 δάῃ. 11 οὐ Ἄχϑηρὶα Τηυ- 
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᾿᾿ϑηναίων ἐπιτετραμμένοι τὴν φυλακήν, ὡς ἑώ- 
ρῶν. ἀποϑνήσκοντας ἐν τῷ ἱερῷ, ἐφ᾽ ᾧ μηδὲν κακὸν 

ποιήσουσιν, ἀπαγαγόντες ἀπέκτειναν" καϑεζξομέ- 

νους δέ τινας καὶ ἐπὶ τῶν σεμνῶν ϑεῶν ἐν τοῖς 
βωμοῖς ἐν τῇ παρόδῳ διεχρήσαντο. καὶ ἀπὸ 
τούτου ἐναγεῖς καὶ ἀλιτήριοι, τῆς ϑεοῦ ἐκεῖνοί τὲ 
ἐκαλοῦντο καὶ τὸ γένος τὸ ἀπ᾽ ἐκείνων. ἤλασαν 
μὲν ουὐν καὶ οἵ ᾿᾿ϑηναῖοι τοὺς ἐναγεῖς τούτους, 

ἤλασε δὲ καὶ Κλεομένης ὃ Δακεδαιμόνιος ὕστερον 

δ. 11} 
116 δάῃ. 

ὁγάϊάθα 40 ποὺ ποιλὶπὸ ἀοοίο δὰ 
ἢ. 1. Ῥυοϊδίδ, ἰΐθπι ΒοοΙηι. δὰ ΠῚ 
86, ὅ. -- ἐπιτετραμμένοι 
τὴν φυλακήν. Οἵ, Μαιηι. αν. 
8. 424, 2 εἰ 58. 490 Βαυίίῃι. 8.194, 
ἶς --ἣὡς. .ἀποθνήσκοντας 
ἐν τῷ ἱερῷ. Οδάδνουῖθ5. ΘΏΪΤῚ 
ΡοΙαϊ ἄθουιτη Β8ΟΓα ΟΡ᾿ πα Ρ ΔῊ 1, 
Οὐ. ο. 184. -- ἐφ᾽ ὦ. Οἵ. δάῃ. 
9. 108. -- μηδὲν κακόν. Δα 
οονίθ μηδὲν ἀνήκεστον" πᾶ} ἤδ- 
τοαοίαϑ . Α. τούτους ἀνιστέασι, 
ἴηααῖῃ, οἵ πρυτάνις τῶν Ναυ- 
κράρων ἘΝ ὑπεγγύους πλὴν 
ἁιανάτου, ἀὐδτη ΘΧοθρίϊοπθαι ρΡὰ- 
οἴδθ ᾿ποο απ} 8 {15 Π18}6 ΟΠ 51 ΡΤα- 
ΤΡ ΟΪ15. 51 ΠΡ] ΔΛ ΘΠῚ ΛΟ ΘΠ) ΠΆΥ- 
τ Π5, 4 ἃ 1ΠῚ ἐπὶ δέκῃ κατιόντες 
536 [πθνϊ βίμαπουῖηι. --- κα 8  ζο- 
μένους. βωμοῖς, ποη- 
Π1105 σΘΥῸ οἰΐϊϑπι, αὐυ1ὴ 
οΟηΒοαϊββοηῦ (νοὶ βϑάθηῦοβ 
γν6τῸ οὐϊδὴ ΠΟΠΠ11105) ἃ- 
Ῥιᾶὰ νοπούδηᾶδβ ἀδᾶ5 (ἴῃ 
Θοπηβρθοίαα. 5᾽ γα] ΔΟΓΟΥ ΠῚ ΠΥ ΠῚ. 
ἄἀρανιηη, οἵ, φάη. 1118) πὶ ἃ Υἶ5. 
Οοπβιάθπαὶ νοῦθα απδπαπδηη Π10- 
τὰ πὰ 5 σηἸ Ποδ πη θι5. οχδθαπδυὶ ἃ 
Οὐταθοὶβ ̓ Βοϊδαὶ (οἴ. δ. 6,94 οχίν,), 
ἰαπιθ οὐϊαπὶ οαπὶ ἐπέ οἱ σθηϊῖνο 
οοηϊπηοία 6586 (οἵ, Πότ. Π ΧΥΠΙῚ 
889. 4285. Χορ, γι. ΥἹ 1, 6) 
ΠΟ ΠΊΪΓΠ ὁδὲ, ἀπαπὶ ἰάθη αἰ- 
οοηαϊὶ ρθε ΡΗΣ δαπαϊ νοῦθὰ 
τορουϊαίαν, Οὐ, δάπ. ο. 00. ϑ6ὰ 
ἐν ἀυοαπο, Ὶ γΆΓΟ, ἃριυὰα ρῖδο- 
ἰουϊὰ οοτίθ ἰθπηροτὰ οοηβιἀθηὰὶ 

ϑεῶν ἐν οἵα. Αὖ, Οἴιγ. Ῥδη., βοίαιη ἐν [ὰτ, τὰ. Οἵ. 

ψΘυθου ἢ 5 θηαὶ νἱπὶ ἀοοὶ ρ᾽ Θη ἴα 
6] βἴσητ! ΟΠ ἢ Θη.ἰἃ ἰθρῖσιν. γεῖ- 
αἰ ΡΙΤαι. ΟἸθοπι, 7, 2 ἐν ᾧῷ τόπῳ 
τοῖς ἐφόροις [ἔϑος] ἐστὶ καϑὲ- 
ξομένοις χρηματίξειν, υὐἱ ἐν ᾧ ᾧ 
τόπῳ ταῖΐηιιβ θ6π6 οαΠη χρηματ. 
Ἰαῃ ΧΟ ΡΒ. Ἀρυὰ Τῆῖο, ἰϑπλθη ἔον- 
βἰίαη ἐν τοῖς βωμοῖς κα διεχρήσ. 
Ῥϑία!ουϊβ. οΌν, οὐ Κυιθο.. δα 6 Π) 
αάθοὸ δχριηρὶ νο]αηΐ. ΤΕ 
ἀὰ5 ἀθ85 561 Επισηθηϊ65 40 ΑἰΠη6- 
πϊθηβὶθιι5. αἀἰοίαβ 6558. ΕἾγϊα5. ὁΧ 
Ἄδβοι. ἔπη. δὲ αἰϊαπᾶθ πίθου οη1- 
Π65 Οθηδίαί, ΕυαΠ ἰθιηρ] πη, 
αποὰ το πρὶ απι Β᾽ πι 1} 108 νΘΓΌΙ5 
καϑῆσϑαι “ἐπὶ τῶν σεμνῶν ὃε- 
ὧν οομηϑιηογίμιν ἴῃ Ἂν, σα, ν. 
1517. ογαύὺ ἰηΐθὺ ἃγοόθη οὐ Αυὐθο- 
Ρᾶριπι, Οὗ, ῥγδοθίθυ ἃ|105. 1,6 8Ε, 
Ατἴμθη. Ρ. 250 5ᾳ. Εοο οοῃίπγαίοβ 
ἀοβοθηα Ἶββθ, ἀπὶρρο αὶ ῃ Αὐθο- 
Ῥᾶρο ἰπαϊοϊαπη βυιθὶθαῦ] Θββθηϊ, 
βου ϊθῖυ ΡΙαΙ, --- ἐν τῇ παρόδῳ, 
ἴῃ ἰνταηβῖθα, -- διεχρήσαν- 
το, Ομ ἔθου απ, ἰη Θ᾽ 6 η16- 
τὰ ἢὖ, αὖ Π] 86 εὐ Ν] 61. -- τῆς 
δ εοῦ. 6 ροηϊὶ, νὰ. Μαίῃ. αν, 
δ.. 344,1. Βαίίῃ. 8. 182,18. -- 
τὸ γένος τὸ ἀπ᾽ ἐκείνων. 
ΑἸοπιαθοηίάδο ροιββίθηαση, Οἵ, 
Ηφγοάοι, Ὗ' 70 54. 

8..19., ἤλασαν ... οἵ “4- 
ϑηναῖοι. Οἷ, ΡΙαι. 80]. 1. ἃ. 
οὐ ἀθ Δπαριονα δάῃ. 8ῦ, 2. 
-- ἤλασε. Κλεομένης. 
Οἵ, ἘΡῚ Ι, ἃ. Ἐδοίαπι δϑί Ὁ]. 
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’; ᾧ «᾿ - 

μετὰ ᾿᾿ϑηναίων στασιαξόντων, τούς τὲ ζῶντας 
ἐλαύνοντες, καὶ τῶν τεϑνεώτων τὰ ὀστᾶ ἀνελόν- 

τες; ἐξέβαλον" κατῆλθον μέντοι ὕστερον, καὶ τὸ 

γένος αὐτῶν ἔστιν ἔτι ἐν τῇ πόλει. 

1917. Τοῦτο δὴ τὸ ἄγος οἵ Δακεϑαιμόνιοι διότι οἵ Δα- 
; τ Ἢ αἱ ἧ Ἄς ἐς κεδαιμόνιου 

ἐκέλευον ἐλαυνειν δῆϑεν τοῖς ϑεοῖς πρῶτον τιμῶ- τοῦτο τὸ 
δ ἄγοι: φοῦντες, εἰδότες δὲ ἹΠερικλέα τὸν Ξανϑίππου αροσθ ΚΑ ΠΣ ΟΝ 

ἐχόμενον αὐτῷ κατὰ τὴν μητέρα, καὶ νομίξοντες λευον λέγε- 
ἐκπεσόντος αὐτοῦ ῥᾷον σφίσι προχωρεῖν τα ἀπὸ τς 

᾿ τῶν ᾿᾿ϑηναίων. οὐ μέντοι τοσοῦτον ἤλπιζον πα- 

ϑεῖν ἂν αὐτὸν τοῦτο, ὅσον διαβολὴν οἴσειν αὐτῷ 
πρὸς τὴν πόλιν, ὡς καὶ διὰ τὴν ἐκείνου ξυμφορὰν 

; τὸ μέρος ἔσται ὁ πόλεμος. ὧν γὰρ ϑυνατώτατος 
τῶν καϑ' ἑαυτόν, καὶ ἄγων τὴν πολιτείαν, ̓ ἦναν- 
τιοῦτο πάντα τοῖς Λακεδαιμονίοις καὶ οὐκ εἴα 

ὕλρ. 127. 8. 1. ἐκέλευον ἐλαύνειν Οα55. Αυρ; ΟἹ. νη. Ρα]. 
ΟΝ 1 α]. πι55. ψαἰσο οὐ ΒΕΚΚ, ἐλαύνειν ἐκέλευον. "ρα οἵ. 120, 2 
οἱ 129. 

ΤΙΧΧΥΙΙ 1, ἃ. σπν. 509 νοὶ] 508.Ὀ. χόμενον. 8010]. ἔνοχον ὄντα. 
-- μετὰ ϑηναίων στασια- Οἷ ΡΙαι. Ρϑιῖοὶ. ὁ. 88, - κατὰ 
ξόντων, ἷἱ. 6. ἀθϊατι5 80 ἰβᾶρο- τὴν μητέρα. Εἰοηὶπη ΠΟΥ Θ᾽ 5 
γὰρ δοίη. Οἵ ΘΟ πο οῖη. δα Ρίαι. οτᾶι Αρανβία ΟἸἸβυῃθηὶβ ἔγγονος 
ΟἸδοιι. 17, 8. -- ἀνελόντες. (ΡΙαϊ. ῬΈΠΕΙ ὁ. 8), »»η6ρ15 Μερὰ- 
ῬΙαι. ἀνορύξαντες, ααδο Θδί ποῖαὉ  οἱΐβ, ΠΠῚ ΑἸουμ ΘΟ ηΪ5. “ἢ ΑΒΝ. -- 
Ῥοθμὰ ΡΡΟαἸΓΟΡΊΙΠῚ. Ῥεοχίσπιμ ἐ ξ ἕ- προχωρεῖν. Οἱ, 84π. 98, 8 
βαλον, ἴῃ 40 δα νϑυθιιη) ἰϊ- εχίυ. -- τὰ ἀπὸ τῶν 49. 
ἀὰτα ἃ ῬΑΥΠΟΙΡΙΟ ται ογαίϊο (ε΄ αδὸ ἂἃῦ Αὐποπ, Ροδβία]8- 
δά. 1 57), 51 αθεβϑβϑϑί, πθῖηο ἀθϑὶ-Ἠ Ἀ ἑ ταπί. Οἷ. Πδᾶ5. Ρ. 108 54." 
ἀοναγοί. ϑεὰ νοϑροπάθὶς χγοασ-ὀ ΚΕἈΌΒΑ. 
560 ἐξορίξειν ἰη τὰ τῶν προ- 
δοτῶν ὀστᾶ ἀνορύξαντες ἐκ 
τῆς ᾿ἀττικῆς ἐξώρισαν 1μεοου. 
5.110.--κατῆλϑον... ὕστε- 
ρον. Τυπι, “πυπὶ ΟἸἸβίιθμοβ τθ- 
νοοδίμ5 δβύ ἰὴ δίνη. 

8. 2. διαβολὴν οἴσειν αὖ- 
τῷ. Τὸ κελεύειν (αὐτοὶ) ἐλαύ- 
νέιν τὸ ἄγος. Νοη τϑοίθ πιο}! !οχὶς 
ΒΟοοΙπη. Οδίθυαπη ἃ ἴῃ γθ [αἰβὶ 
δαηῖ, Ὑιά, ΡΙαι. 1. ἃ. --- τὸ μέ- 
ρος. ΕΟΥ, δἅη. 714. 8. διά αυσπὶ 

Α Πᾶθο που νου οΥΠῈ ΠΙΟΤῸ Ὠϊο 
θΔρ. 127. ὃ. 1. δηλ εναΑις γμιΐπτι5. ἀμ θῆ ν᾽ ἀθαύτν, τὸ μέρος 

τοη46 πᾶπο ρδυοα]Δηὶ (5 ΟἿ 110 66) τη ᾽ : 
: ὁΟη οὶ. Ἰεροπάθπι ϑίθρι. ἴπ 

δῃῖθ θα νουθα οΟἸ]Οοδίδηη., ααϊθ5- ἩΠς: ἘΜΕΣ Εῦ 5 88} τὰς 
οασσὰ ΘΟ δυο. ΟΥν ἀϊούατῃ ἤριϊο- ΑἸ Ν ἘΝ άος ἈΠΣ ος λει "ἢ 
ἄρον! 1 14 ἀριᾶ Ζευη. δά Νὶρ. ρ. “ ὃ ἷ ; 
499. ΜΆ οι. Ρ. 339. 258. (οα. ΝΙ6}.) 8, 8. ὧν γάρ ὁει. Οἱ, Π' θὅ. 
ΘΕ Το. ΤΝ 99, -- πρῶτον ἴουϑῖ- -- ἠναντιοῦτο... τοῖς 
ἔα δα ἐκέλευον ἐλαύνειν τοϊδίτα Λ“Δακεδ, δ οδιιβὶβ. τοὶ νἱᾶ, ο. 
τη 8}15. --- Περικλέα... προσε- 140 544. οὐ ἀδ νὰ ῃ]5. ΘΟΙ ] ΟΟΓΠῚ 
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ὑπείκειν, ἀλλ᾽ ἐς τὸν πόλεμον ὥρμα τοὺς ᾿4ϑη- 
ναίους. 

δον, τὸ 128. ᾿Ἵντεκέλευον δὲ χαὶ οἵ ᾿᾿ϑηναῖοι τοὺς 
ἀνρι, “ακεδαιμονίους τὸ ἀπὸ Ταινάρου ἄγος ἐλαύνειν. 

οἵ γὰρ Λακεδαιμόνιοι ἀναστήσαντές ποτε ἐκ τοῦ 
ἱεροῦ τοῦ Ποσειδῶνος ἀπὸ Ταινάρου τῶν Εἰλώ- 
τῶν ἱκέτας ἀπαγαγόντες διέφϑειραν᾽ διὸ δὴ καὶ 

᾿ σφίσιν αὐτοῖς νομίζουσι τὸν μέγαν σεισμὸν 78- 

γ) τὸ τῆς γμέρσϑαι ἐν Σπάρτῃ. ἐκέλευον δὲ χαὶ τὸ τῆς Χαλ- 
“Ζαλκιοέκου ἣ Σ 
ἄγος, ὃ ἐγέ- κιοίκου ἄγος ἐλαύνειν αὐτούς" ἐγένετο δὲ τοιονδε. 

ψετο ἐκ ἘΕΡΘΥΒΕ ἐπειδὴ Παυσανίας ὁ “Ἰακεδαιμόνιος τὸ πρῶτον 
προδοσίας μεταπεμφϑεὶς ὑπὸ Σπαρτιατῶν ἀπὸ τῆς ἀρχῆς 
τ" ἐπα τῆς ἐν Ἑλλησπόντῳ καὶ κχριϑεὶς ὑπ᾽ αὐτῶν ἀπε- 
γὰρ ἔπρασσε λύϑη μὴ ἀδικεῖν, δημοσίᾳ μὲν οὐκέτι ἐξεπέμφϑη, 

[ΠΡ Πδηιλει, ἰδίᾳ δὲ αὐτὸς τριήρη λαβὼν Ἑρμιονίδα ἄνευ 4α- 
λὴν ἔπεμψεν χεδαιμονίων ἀφικνεῖται ἐς Ἑλλήσποντον, τῷ μὲν 

αὐτῷ. λόγῳ ἐπὶ τὸν Ἑλληνικὸν πόλεμον, τῷ δὲ ἔργῳ 
τὰ πρὸς βασιλέα πράγματα πράσσειν, ὥσπερ καὶ 
τὸ πρῶτον ἐνεχείρησεν, ἐφιέμενος τῆς Ἑλληνικῆς 

ΟΡ. 128. 8. 8, ἐνεχείρησεν ὅ85885. ἀπ. (ΟἹ. Ψεη. 1, γαῖ, 

ΟΥΤΝ δ Ομ θ5. εα. τηᾶὶ. Ααά. τῇ, ἢ ὅτι χαλκοῦν εἶχεν οἶκον, 
{Π|τῖοῃ. ἀθ Ῥβερμίῖβπι. Μεσαν. ρβ. ἤ (δἀδαπίιν. ἔαϊβαβε οϑιιβ86)."" 
38 544. οἱ δῖπιθη. δα Ρ]αί. Ῥϑυϊο. Β0Π0Ι, θὲ πᾶς ἀθᾶ εἰιιβαιιθ ἐθη}- 
6.81. ΝΊεΡ. Ηϊϑβύ. δῃι. ΠΡ, ὅ8 5βᾳᾳ. ρ]0 Ῥγδθίθν ἃ]105 νἱᾶ, Ραυβ. ΠΠῚ17, 
τοι. Ἠϊδβι. Ι ρ. 189. -- ὥρμα. 8Β. ἰηΐτα ο.184. Μαη8. ϑρανί. 1 3 Ρ. 
Οἱ. αἄη. 87, 2. 28. Μυ μοκεῖη. Ορ. ΝῚ 2 Ρ. 88. 

ΟΡ. 128. 8.1.. τὸ ἀπὸ ὃ. 8. μεταπεμφϑεὶς.. 
Ταινάρου ἄγος. Οἷ, ῬαιΒ. ἀπὸ τῆς “ἀρχῆς. Οἱ, “98; 8. 
ΨΙ 28, 1. Α6]1. γαγ. Ηῖβι. 17. --- ἀπελύϑη μὴ ἀδικεῖν. 
Θαϊὰ. ἴῃ Ταινάριον κακόν εἰ Τα. ΟἿ, 98, ὅ εὖ 1θὶ αἅπ, --- Ἕρμεο- 
ναρον. --- τοῦ ἱεροῦ τοῦ Πο- νέδα. ἨἩρυγηΐοποβ ὉΡΌΪ5 Οἱ ὝΠΙ 
σειδῶνος. ὍὌδ ἴιοο νἱὰ. ὅν. 88. -- ἄνεν “ακεδαιμονί- 
Ῥ. 368. Ῥαυβ. Π| 28, 4, ἱπίτα ὁὅ. ὧν, ἰπἰπ558} Δοοαδοιη οῃὶο- 
188. Ουτί. ῬεΙορ. 1 }..219,. -- στὰ; ΟΥ ἿΝν 18: Ὑ 2521 ὙΠ1:5ὶ 
σφίσιν αὐτοῖς. Οἵ, δά. 1 ὅ 7. Τηΐτα ο. 1381 οὐ κελευσάντων 
19 εὐ Καοπιρί. --- τὸν μέγαν αὐτῶν. -- τὸν Ἑλληνικὸν 
σεισμόν. ΟἿ, 101, 2. Οδυβδηι πόλεμον. 1. 6. τὸν τῶν Ἑλλήη- 
᾿αϊὰ5. ᾿πἀἸοῖ! ᾿αποὶ ἐυϊθδο, αιοῦ νῶν πρὸς τοὺς ῆήδους πόλ. 
Ναρίαπιβ Ῥαϊαθαῦαν ἐθυυδθ πηού5. ..ΑἸΠ60 112,2. “ΟἸΑΒΚ. ͵ηδικόν 
οἴοουο. ἤχαβίχα οοηίϊοὶς ἰερθμπὶ αοΡὺ- 

8. 2. τῆς Χαλκιοέκου) πιατάι. οϊπᾶθ πράγματα ἴῃ 5υ- 
»»Χαλκίοικος ἡ ̓4ϑηνᾶ ἐν Σπάρ- Βρὶοϊοποηι νοοαὶ Κυυορ. --- πρασ- 

πΞ 

2 

8 
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4 ἀρχῆς. εὐεργεσίαν. δὲ ἀπὸ τοῦδε πρῶτον ἐς βα- 
σιλέα κατέϑετο καὶ τοῦ παντὸς πράγματος ἀρ- 

ὅ χὴν ἐποιήσατο" Βυζάντιον γὰρ ἑλὼν τῇ προ- 
τέρᾳ παρουσίᾳ μετὰ τὴν ἔκ Κύπρου ἀναχώρησιν, 

(εἶχον δὲ Μῆδοι αὐτὸ καὶ βασιλέως προσήκοντές 
τινὲς καὶ ξυγγενεῖς, οὗ ἑάλωσαν ἐν αὐτῷ), τότε 
τούτους, οὺς ἔλαβεν. ἀποπέμπει βασιλεῖ κρύφα 
τῶν ἄλλων ξυμμάχων, τῷ δὲ λόγῳ ἀπέδρασαν 

ὃ αὐτόν. ἔπρασσε δὲ ταῦτα μετὰ Γογγύλου τοῦ 
Ἐρετριέως, φ[περ] ἐπέτρεψε τό τε Βυζάντιον καὶ 
τοὺς αἰχμαλώτους. ἔπεμψε δὲ χαὶ ἐπιστολὴν τὸν 

Τόγγυλον φέροντα αὐτῷ ἐνεγέγραπτο δὲ τάδε 

Ης Ὗυϊροὸ οἱ Βοκὶς. ἐπεχείρησεν. Εδάοπι γεῖρα ΠῸ 89 ἴῃ Το 15. πη585. 
οοηξαδα, 5πῖ. οΟγοαυθ πιοᾶο ΤΠμπογαἶ465..ς. ΥΑΒΞΒ. Ἐγχειρεῖν 
ΙΝ 4, 417 οὐ οὰπὶ ἱπῆηϊίίνο ΨΠΠ 24 4101] δδουϊθπαὶ νἱ. Ργδϑία!μιι 
οἰἴαπι (1855. ἰπιογρυθίδίαβ δύ Πα {6 510}; ἀαταὺῇ οἴ προ 8 556}. 

8:.,δ6Σὲ 0455. Ἄπρ. ΟἹ. Ψβη. Ρα]. ὥπερ. 
δ]. ΘΟΠΙΡΠαυὸ5 155. ᾧ. 
(εἰ ἱρϑβὶ δα) ἀρ υἰοβΊπεθπι, ἐ: 

(αρυὰ δοιϑι) ΤΕΣ 
,ἷριπερ ἰϑτηθη 84 Ῥγθιηθηἀ81} νἱπὶ νοοαθ 

ΟΙΑ55. 
Γόγγυλον. »Ἐογγύλον Βοϊββοπδά, δα Ἠβδγοάϊδῃ, ΣΕΒΙΞΙΕΣ: Ῥ. 83 

[εὐ δὰ Αὐϊδίδθη. ᾿. 44] υϊ [ΔΠΠππὰν,“’ ΒΕΚΚ, δὰ ὙΠ 2, Οὐπ Βοῖ5- 

σειν. 6 ἰπῆῃ. ἐχ ἀφικνεῖται 
ἃρίο νἱὰ. Μαίῃ. αν. 8. 582 ο. 
Βαίίπ, 8. 140, 8. 

5 Ὲ: εὐεργεσίαν δὲ(Κτυεορ. 
τέ ΘΟὨΪΘΟΪ)... ἐς βασιλέα 
κατέϑετο, ὉὈδπ οὕϊοϊ ἃ ἢ 

ς ἃρυὰα γτορϑιῃ οΟἸ] σανὶς. ΟἿ, 
“Ὁ  688ε]. δα. Ὀϊοά, ΤΥ 1 εἰ θουν. 

ἫἭΥ  ΨΨΊ. 

δα Πᾶν. Ρ. 409, 5 ἸπΠ 6 ν χάριν 
»κατατέίϑεσϑαι 1 88 εἱ κεῖταί σοι 
εὐεργεσία ο. 129. ψοῖρα ἀπὸ 
τοῦδε οΧρ]ϊοδηίιν 115, αα8δ6 ἃ. ὅ 
βϑαιπηίαν. Οἱ. Μϑιι. αν. 8,618, 
2, οἱ 6 γάρ δἀποίαί, δἀ 1192, 1. 
8: ἐπε κένος τ ΥΤΛΝΝ 

Οἢ, ὁ.94. ---τῇ. -παρουσέᾳ. 
Οἵ δά. Π 20, 1. --- βασιλέως 
προσήκοντες. Οἵ. Μαίῃ. ἀν. 
8, 510. Το". δὰ Β0ΡΗ. ΑἹ. ν. 800. 
-- προσήκοντές τινὲς καὶ 
ξυγγενεῖς. Ἂς Ῥιατ. Πγ5. 8 
δύ ἈΠ συγγενεῖς καὶ οἰκεῖοι, 
Οἷο. ργὸ ὅδχι, Βοβο. 8. 96 οἱ [υβί, 
ΧΙΙδ ρυορίηααϊ οοσηδίϊᾳ ο, 
ἴας, Πῖϑι. ΠΙ84 ρυορὶπααὶ ὙΤΝ 

Ὠθ54ᾳ.6, ὅδ65. ΒΕ6]1, (8}1. 1 11 
ΠΘΟΘΒΒΔΥΪΙ οὐ ΘΟ, ΒΔ ΠΡ] εἷ. 
Τ αὐ 8 ΒΡ θοίδῃΐ προσήκοντες, 
ΡΙΓορΡίπα4αϊ, αὐϑῃ ξυγγενεῖς. 
1)6ὲ τὸ οὗ Νϑρ. Ραυδ. ο. 2. -- Πεῖπας 
0 ἵ΄ αμοἷβ ἱποι αϑὶύ ΒΘΚΚ, 51 ρογπια- 
Ὠπ]η 6δι, ΠΤ] ῆδοι καί ᾿πι6 Πρ 6 πη 8α 
Μεάϊ δίᾳυβ ᾿πίδυ 805, Μεαὶ 
αίᾳπ8 8460. ΟἿ, νἱοϊδβίτη 861. 
116, 8. ---τότε Ροϑί ῬΑυ οἱ ρὶ πὶ 
(αι 4110] ἔπειτα, εἶτα, Βυΐτ. αν. 
8. 144 Δάη. 138) 5οϊυτη Παυὰ ἔδοϊ!α 
τορθυ δἀποίδηβ Κυπθρ,. ἔουία 558 
ΟὈΠ 5ῈΡΘΡΊΟΥ 115 ̓ ὰ Θἢἀπ1ΠῈ 6556 
βαβρίοαίαν, φποα [δοὶξ ΟἸα55. Νο- 
ὈΪ5 ἰὈὶ νἸἀδίαν Ἰδῃριιογο, μϊο ἴῃέου- 
Ροβίτϊοπο ἀοίθμαϊ. --- τῶν ἄλ- 
λων ξυμμάχων. Οἵ. Μαιῃ. 
αν, 8. 444, 6 εἱ 8. 086, 8. Βαυζίμι. 
δ 50.129; ΡΠ ΜΠ 
4. 01. τὸ {πππ δὲ ΔἸ1τον ἰμίε]- 
ΠΠροπα υμη). αὐτόν. Αὐτοὶ 
Ἰοσθη τη Ἀπ τ ΘΟὨἰΘοἱς 
Ῥἰδίβοῃ. 

8.60. Τογγύλου. Οἱ, Ῥὶοάᾶ. 
ΧΙ 44 εἰ Νὅϑρ. 1. ἃ. ΑἸτον ορίβίο- 
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ἐν αὐτῇ, ὡς ὕστερον ἀνευρέϑη. Παυσανίας ὃ τ 
ἡγεμὼν τῆς Σπάρτης τούσδε τέ σοι χαρίξεσϑαι 
βουλόμενος ἀποπέμπει δορὶ ἕλών, καὶ γνώμην 

ποιοῦμαι, εἰ καὶ σοὶ δοκεῖ, ϑυγατέρα τε τὴν σὴν 
γῆμαι καί σοι Σπάρτην τε καὶ τὴν ἄλλην Ἐλ- 
λάδα ὑποχείριον ποιῆσαι. δυνατὸς δὲ δοκῶ εἶναι 
ταῦτα πρᾶξαι μετὰ σοῦ βουλευόμενος. εἰ οὐν τί 
δὲ τούτων ἀρέσκει, πέμπε ἄνδρα πιστὸν ἐπὶ ϑά- 
λασσαν, δι’ οὐ τὸ λοιπὸν τοὺς λόγους ποιησό- 
ιεϑϑα.“ 

βασιλεὺς δὲ 129. Τοσαῦτα μὲν ἡ γραφὴ ἐδήλου" Ξέρξης 
ἀρ μλία δὲ ἥσϑη τὲ τῇ ἐπιστολῇ, καὶ ἀποστέλλει ᾿ἀρτά- 

νίᾳ. βαΐζον τὸν Φαρνάκου ἐπὶ ϑάλασσαν, καὶ κελεύει 

αὐτὸν τήν τε Δασκυλῖτιν σατραπείαν παραλαβεῖν 

ΓΣ 

50π, ἔδοϊς πα, ἴῃ ϑίθρ!), ΤῊΘβ. Ανοδάϊατη Ὁ, ὅ7 48 ἀρρβι!δίῖνο ἄροῦα 
οχἰβιηδη5. ΟἿ. ἰᾶτπηθῃ (οοι!. Ποοῖν, δοοθηῖ. ᾿. 188. 

ὕδρ. 129. 8. 1. “Ζασκυλῖτιν. Βεο. Ζασκυλεῖτιν, 5ϊοαῦ αν 085. 
5ᾶθρε “Ζασκύλειον 5ουθίταν, Οἱ, Ῥῖκ. Ἂ ϑίθρῃ. ΤΗ65. 

ἴατὴ ἀποαὰθ Ραυβδηΐβο Πνδιῖῖηθ ἴῃ - Ρτὸ τηδυῦὶ (]. 6. ἀβίδθ οσβϑ) Ῥαιβα- 
ἱεγρυ αι 5 6δί, 

ϑ ἢ ἀποπέμπει... καὶ 
γνώμην ποιοῦμαι. ΟΡ Μδμῃ. 
αν. 8. 299 εὖ Βουηῆ. ϑ'υπί. ρ. 428. 

.ΝΕΡΟΒ Πᾶπο ρούβοπδθ τη} ΟΠ 61 
ἔαρσὶῖ, οὰϊ 511η}165 γϑρϑυϊαηΐῃν ὁ. 
129. εἰ Χο. ΗΕ]]. Υ]1,81, αὐγὰ 
ἔγυβία ἀποπέμπω τ] Γαΐ 
ΘΊΘΡΙ. εὖ 8111. ΕΟ μλαΪδ 6 γνώμην 
ποιεῖσϑ' αι ρᾶυο αἰϊὰ βθπίθητα 
65. Π 2. ΥἹΙ 12. 1)6 51π|}1 γνώ- 
μην ἔχω εἴ. αἄπ. Π 86, ὅ. Ροβὲ 
αὐνϑ πη] 6. 5015 ᾿η Πηϊἶν 5. ἰἰὰ 16- 
δἰταν, αὐ 1μ.ἅι. πῆς γοῦρα οοπϑ5ὶ- 
Ε1π|πῇ οΘΡΊ. Ῥᾷιϊο δἰ ἰΐον Ὅν 
γνώμη ἐστί μοι. Μιὰ. απ. 

. πα δορί. 5816 τίοσαα ΤΥ δ᾽ 
δι, Βαίύιπι. αν. εὐ Κυμθρ;. πᾶ. Πότη. 
ἈΠΟΙΠΔΙ. --- ϑυγατέρα τὴν 
σήν. ΑΠΙῸΡ Ηθγοάου. Υ᾽ 82. -- 
σὲ... ἀρέσκει. δια, Μαιαι. 
ἅτ, 8. 411, ὅ. Βυιίηι, 8. 181, 8. 
ΑἸϊϑὶ δοιϊνιπι Το, 5ΘΠΊΡΘΙ ΟἸΤῚ 
ἄδι. οοὨΪαηοἷ!, τἰδιι5 δϑῖ ἰἈΠΊ6 ἢ 
ἸΡτΝΝ ἀρέσκεσϑαί τινι, αἱ 129. 
.Π 08. -- ἐπὶ ϑάλασσαν. 

ὨΪΔΠΔ Ὠἶο οἱ ρϑῦϊο ροβὲ τη] πο- 
τηϊπδὺ Νφρ. Ὑιά. 101 ΝΊρρενα. Ργο 
πέμπε 5 Ὀ 015 νἱἀθίαν πέμψον, 
568 δα εἴλῪοίαπι τοὶ αἰπίαγηϊο -- 
ῬΘΠῚ νἱάδίυνῦ τοϑρὶοὶ, τὸ 4υ 
ἔπεμπον ἀϊοῖταν ργὸ ἔπεμψαν. 

αρ. 129. ξ. 1. ᾿ἀρτάβα- 
ξον. ΟΥ ιοα: ΧΙ 44. Νέρ- 
Ραυβ. ο. 3, 4. ιάεοίαν ἰδ 6556 
ΑὐταθαζΖιβ, αἱ ἐχ Ἠθγοάοίϊ Ὠϊδίο- 
τα ΠΟ Ἰββί τη θϑὶ, Ὑ]ά. 1θὶ πὰ. 
γι, --- Φαρνάκου. Ὀικηριοη- 
ἀὰὺβ οδύ ἰὸς ἃ ῬΠδυπαθαζὶ πλὰ- 
Ἰουὶβ ΠἸϊο, ταϊηουῖβ ραίσο. Οὗ 
01. ὙΠΙ|Θ. Κυιθρ. δα, Ῥίοπ. Ρ. 
858. - τήν τε οοἰ. ἴῃ τέ οδυ- 
αἶσαν οἃ ξύγχυσις. ἀε αὐὰ οχρο- 
β πῇ οδῦ δὰ 110. - Τ ασκυ- 
λῖτιν σατραπείαν. Ἦδεο 
Ρτδοίροίανα, αἀδ6 6 θάΒ ον ο ορρὶ- 
ἀο δὰ Βῃγπαάδοιπι οἱ ουᾶτῃ Ριο- 
Ρομυαϊ5. 5ἰτο (οἵ, δίγαρ, ρ, 418), 
1 βαΐγταρα ΠαὈϊίανΘ σοπβιιθνθγδί, 
ΟΠ θαῖαγ, οΟὨΔποραὶ ΓΡ6Β 
ΘΙ Ιοβρομίϊ, Ρηγγρίατη, Βι γπὶ- 
8, ῬΑρΡΒΪα σοηἶδπι, Οαρραοοίδηι. 
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Μεγαβάτην ἀπαλλάξαντα, ὃς πρότερον ἦρχεν, καὶ 
παρὰ Παυσανίαν ἐς Βυζάντιον ἐπιστολὴν ἀντεπε- 
τίϑει αὐτῷ ὡς τάχιστα διαπέμψαι καὶ τὴν 
σφραγῖδα ἀποδεῖξαι, καὶ ἦν τι αὐτῷ Παυσανίας 
παραγγέλλῃ περὶ τῶν ἕαυτοῦ πραγμάτων, πράσ- 
σειν ὡς ἄριστα χαὶ πιστότατα. ὁ δὲ ἀφικόμενος 

τί τε ἄλλα ἐποίησεν, ὥσπερ εἴρητο, καὶ τὴν ἐπι- 
στολὴν διέπεμψεν" ἐπε πλρασοῦϑι δὲ τάδε. ἷηδε 
λέγει βασιλεὺς Ξέρξης ΠἊαυσανίᾳ: καὶ τῶν ἀν- 
δρῶν, οὕς μοι πέραν ϑαλάσσης ἐκ Βυζαντίου ἔσω- 
66. κεῖταί σοι εὐεργεσία ἐν τῷ ἡμετέρῳ, οἴκῳ 

ἐς ἀεὶ ἀνάγραπτος, καὶ τοῖς λόγοις τοῖς ἀπὸ σοῦ 
ἀρέσκομαι. καί σε μήτε νὺξ μήϑ᾽ ἡμέρα ἐπισχέτω, 
ὥστε ἀνεῖναι πράσσειν τι ὧν ἐμοὶ ὑπισχνῇ, μηδὲ 

ὑπισχνῇ. ὅῖο ἰίογατη ὙἹ 14 ἡγῇ, δὶ ἰάτηθα Απρ, Ραὶ. 
αν. ἡγεῖ. ΑἸΙΡῚ βθοιπάδ ρϑύβομα βἰμρι!αῦὶβ ραββὶνὶ οὐ τηθα} ἀρυὰ 
Τῆσο. πο Ἰορίίαν, Ηΐπο οοντῖσα ἴῃ Βα, αὐ, τηᾶχ. 8. 87 δάῃ. 9 
ἂς Τηπο. ἀϊοία, Οὗ, Ῥγδθίθυ οθίθυοβ Καθῆποι, ἴθ ἔχο. Π δὰ Χεπορῃ. 
Οοτηδηθηί, Ρ. 484 544., ἀ6 Ρ]αίοης ϑοῃποῖα, δα Οἷν. 1 Ρ, ΧΧΧΙΧ 5ᾳ., 

ὃ. 8. 

ἀθ Βειηοβίμθηθ οθηῃ. δὰ Οοποΐοη, ὃ. 80. 

Οὐ Πεγοάοι. Π190 οὲ ἄσνη. δὰ 11 
ὅ. -- ἀπαλλάξαντα. Ἐβδι Ηϊς 

5 - “ 9 

αἰτγηϊἐίογο, Δ ο]ῦβεη. -- ἀντ- 
ἑπετίϑει. ὍὯε ἢεχίομο οἴ, 
Βαΐίαη. Ὅτ. δ. 107, 6. Μαιμι. 8. 
210 οἱ δα. τηδὶ. -- τὴν σφρα- 
γῖδα]) »γἡ σφραγὶς τοῦ Περσῶν 
βιαδιλεεν εἶχε κατὰ μέν τινας 
τὴν βασιλέως εἰκόνα, κατὰ δέ 
τινας τὴν Κύρου τοῦ πρώτου 
βασιλέως αὐτῶν, κατὰ δέτινας 
τὸν “Ἰαρείου ἵππον, δι᾽ ὃν χρε- 
μετίσαντα ἐβασίλευσεν.“ ϑεῖιο!. 
Οἵ. Ῥοϊγαβη. ΥΠΙ27 εἰ Βειπά. 
Τὰ5 ϑγάρρεδηνγεβ. ἀδν Θτίθοῃ. τ. 
Βδπι. Ρ. 187. Ηἰἷς σφραγές νἱάε- 
τὰν 6856 σφραγισμα ορίπίοϊαο. 
Οὐ. Χρϑη. Ηΐβι. αν. ὙΠ 1, 39 οὐτῃ 
Ι4, 8. 

8. 8. τῶν ἀνδρῶν. αδεηϊ- 
᾿ τἰνὰβ ρεπάει εχ εὐεργεσία, οἱ οβί 

ΟὈϊδοιναβ, αἱ ἀϊοϊίαν. --- ἐκ 
Βυξαντέου ἰοτιδῖα ἀρ ουὶ νοὶ 
Οο0. δα, γρει, Ρ.64. -- κεῖταί 

σοι εὐεργεσία. Κεῖσθϑαι εἰ 
101 ἀποκεῖσϑαι οϑίτ 6 Ρ οϑ᾽ τὰ πὶ 
6556. Οἵ, θοτν. δα παν. Υ' ρ. 
80. ἴδοοῦ5. δὰ ΑΟΠΗΠ. Ταί, Ῥ. 618 
οὖ Βυρτνα 128, 4. --- ἐς ἀεὶ ἀν ά- 
γραπτος. οοΝὰπι ααἱ 46 τὰρα 
οἱ ΤΕΘΏΟ ΡΘυβΑΥ ΠῚ] ὈΘ6η6 ΠΊΘΥΙΪ 
δὐδηϊ, Ὀροσάγγαι Δ 115 ἀϊοθθδη- 
{π (εὐεργέται αταθοὶ νϑυίθΓο), 
εὐ ΘΟΡῸΠῚ ποιηΐϊπα οοαϊοῖθιι5. τὰ- 
δ115. ἱπέευθθαηίυσ. Ψιά. Ηθγοάοί, 
Ι. ΨΠΙ [ς. 86] εὐ 6 110. ἔβιῃο- 
γτδθ.“Ζ ΗἩΠΡΌ5. Ο Βιυΐίββοῃ. 468 
Περι. Ῥενβ. Ρ. 98. οἱ Ῥουν. δὰ 
παν, Ρ. 193. Ἐς ἀεί αἱ ἐς ἔπει- 
τα ὁ. 180, ἐς αὖϑις ΤΥ 68. [ἃ 
Βα, Π|109, 4. Μαιῃ. τ. 8. 590, 
6. Βαίίπι. δ, 1406 δάη, 4 ἑὰς 91. -- 
ἀρέσκομαι. Οὐ. άπ. 128, 7. 
-- ἐπισχέτω αἰγαΠ 6Χ ἐπέχειν 
8δῃ εχ ἐπίσχειν Γθρθίεπα πὶ 510, 
ἀπθιταν! ροίοβυ; 1ΠΠ1 οπὶτη πΠῸἢ ουὉ- 
Βίαγθ Ὀ5ῸΠῚ (θυ 86. ῬΘΥΒΟΠἃ6 ἴηι- 
ῬΘΓαῦνΙ Δουῖδίὶ ἀοοοπὶ σΥαπητηα- 
τ1οἷ, σοὶ Βαϊ, 8. 148, 8. Ργδε- 
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χρυσοῦ καὶ ἀργύρου δαπάνῃ κεχωλύσϑω, μηδὲ 
στρατιᾶς πλήϑει, εἴ ποι δεῖ παραγίγνεσϑαι" 
μετ᾽ ᾿ἀρταβάζου ἀνδρὸς ἀγαϑοῦ, ὃν σοι ἔπεμψα, 
πρᾶσσε ϑαρσῶν καὶ τὰ ἐμὰ καὶ τὰ σά, ὅπη κ΄ λλιστὰ 
καὶ ἄριστα ἕξει ἀμφοτέροις. 

180. Ταῦτα λαβὼν ὁ Παυσανίας τὰ γράμματα, 
ὧν καὶ πρότερον ἐν μεγάλῳ ἀξιώματι ὑπὸ τῶν 
Ἑλλήνων διὰ τὴν Πλαταιᾶσιν ἡγεμονίαν, πολλῷ 
τότε μᾶλλον ἤρτο, χαὶ οὐκέτι ἠδύνατο ἐν τῷ 
χκαϑεστηχότι τρόπῳ βιοτεύειν, ἀλλὰ σκευάς τε μη- 
δικὰς ἐνδυόμενος ἐκ τοῦ Βυζαντίου ἔξει, καὶ 

διὰ τῆς Θράκης πορευόμενον αὐτὸν Μῆδοι καὶ 
Αἰγύπτιοι ἐδορυφόρουν, τράπεζάν τε Περσικὴν 
παρετίϑετο, καὶ κατέχειν τὴν διάνοιαν οὐχ ἠδύ- 
νατο, ἀλλ᾽ ἔργοις βραχέσι προὐδήλου ἃ τῇ γνώ- 
μῃ μειζόνως ἐς ἔπειτα ἔμελλε πράξειν. 

56η5 ἐπίσχω ἰεοὶ 1Π 45. δἀποίαι 
ΟἸδ58. - κεκωλύσϑω. Οορὶία 
τὶ ὧν ἐμοὶ ὑπισχνῇ. Ὅδ ρεν- 
ἔθου! ᾿πηρϑυδίϊνο να. Μδίίῃ. ατυ. 8. 
500 Ρ. 1126 5ᾳ. Βαίίιη. 8. 157 
δά. 15. Οὐ. κεκωλῦσϑαι [Π 8. 
-- παραγίγνεσθαι. Βίσηαὶ 
αὐ! αὐτό (τὸ πλῆϑος). 
ἔπεμψα. Οἵ. δά. 1 1 εἱ τ 
αν. ἢ 1857 δἄηῃ. 1 ἃ οἀ. 21. 

σάρ. 180. 8. 1. γράμματα. 
»ἘΡ 1560 18 αὖ ΝΠ] 8,8, Ὁ] 8. 2. 
ἐπιστολή [4υοπιδ τη οἄυιη 10 129, 
ἢ ΚΕ ΚΑΒ. Οἵ. ο.188.187.--͵αἂἀν 
ἀπ δἰ ΝΣ ἀξιώματι (ὅομοι. 
τιμώμενος) ὑπό. ᾽στι Ππιθ ΥἹ 
15. Οἷ Μαιι}. αν. 8. 495, 2. 
Βαυύμῃ. 8. 147 ἴῃ ὑπό. -- ἤρτο. 
Ὁ ΝΙ 59, 4 οὐκ ἤρϑη νοῦν ἐς 
ἀτασϑαλέην [ἰπ δρὶ φυδιημπηδίο]. 
ἘΞ οοηδαθίααϊηθ ἰδ ΠΊ6 ἢ. ΒΘΡΠΊΟΙΪΒ 
ΤΠπογἀϊἀοἱ οχβρθοίο ἐπῆρτο.“ 
ΚΑΠΕΟ. διαρίεχ αἴρεσθϑαν ἰἰὰ 
ΘοΓίθ ἃρυὰ ΡΙαύ. ἸορῚ ἀθηιοηβίναι 
ΟΙΑ88. - ἐν τῷ καϑεστηκότι 
τρόπῳ, οοηβαδίο ποτ. )6 
Ρυδθρ. ἔν νἱὰ. δᾶ. 97, ὃ. Τοῖα 
ΒΘη θη 18, ἃ ΘΟΠΡ] ΣΙ 8 (νἱὰ. δα 
ηγδὶ,) τορδεϊιδ, ἰηΐτα 182, ἃ γου ὶθ 

δυσπρόοσ- 

ἐκδιαιτᾶσϑαι τῶν καϑεστώτων 
νομέμων ἘΧΡΥ ΙΔ». --- σ Ἀ ενὰς 
Μηδικὰς ἐνδυόμενος. Οἱ, 
Νερ. Ῥᾶδιι5. ὁ. 8. [Τῃ06}Π}16Ὶ ρούθϑυ 
πιαχίπιθ στολὴ ἡ Μηδική, αὐδθ 
ΔΙ Τα Οὐ} 65 ἐπα ΧοΠΟΡ]Ι. ὁθηι- 
θη οὐδίαγ, οὖ ρυορυῖα κάνδυς ἀἰ- 
οἰἴαν, Μιά, δάη. δᾷ Χϑη. Ογγ. 
8, 2 οἱ ΒΙοοιηΐ. δὰ ἢ. 1, Ἐογίαββθ 
νθγῸὺ, ἀαὰ ΡὈ] γᾺ}158 ἸθρδίαΓ, 
οἴαπι ἀναξυρίδας οὐ αἰϊα, «πᾷ 
γδοθηβθηίαν ἀραιὰ Χρη, Ογτγ. ΝῚΠ 
8. 14, Ῥαιιβαηὶαβ πα αἰύ, )6 νϑϑίϊει 
Ῥρυβδύαπι τἰηΐϊνοῦθο νἱὰ, Βυϊβϑοι. 
Π Βορι. Ῥαγβ. 2, 1 ᾿ηἀδ ἃ 8.184. 
-- αὐτὸν... ἐδορυφόρουν. 
Οὐ, Μαιαι. δι. 8. 412, ἃ. Βιαυίμῃ. 
8. 181, 8 οἱ ἀθ γ Ἰηῖο οὐ ἴῃ ργοχῖ- 
γτἷβ. Νβρ. 1. ἃ. δο δὶ. ἴῃ ν. Παυ- 
σανίας. 

δ. 2, παρεσς ΠΕ το ες πη8- 
ἄϊο νὶὰ, Μαίί!. αν. 8. 492 ἃ. 
Βαυίιτῃ. 8. 18, 8. -- βραχέσι. 
ΟἿ. δάη. 14, 8. - μειξόνως. 
1)6 πὸ ἐθυπιϊ ηϑίϊομ δά νθυθι νἱᾷ. 
Μδιαι. αν, 8. 202. Βαιίαι. ὃ, 114, 
ὅ οἱ δά. πιαὶ, -- ἐς ἔπειτα. Ἐς 
τὸ ἔπειτα, υἱὐ 410] ἀρᾷ ὙΠαο. 
βου ρίπμι δύ, οοῃίθοὶς Κυιιθρ. 5866 

ἀλλὰ ἡ 
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οδόν τε αὑτὸν παρεῖχεν, καὶ τῇ ὀργῇ οὕτω χαλε- 
πῇ ἐχρῆτο ἐς πάντας ὁμοίως, ὥστε μηδένα δυ- 
νασϑαι προσιέναι" διόπερ καὶ πρὸς τοὺς ᾿᾿ϑηναίους 

οὐχ ἥκιστα ὴ ξυμμαχία μετξστη. 

1951. Οἱ δὲ Λακεδαιμόνιοι αἰσϑόμενοι τό τε 
πρῶτον δι᾿ αὐτὰ ταῦτα ἀνεκαλέσαντο αὐτόν, καὶ 
ἐπειδὴ τῇ Ἑρμιονίδι νηὶ τὸ δεύτερον ἐχπλεύσας, 
οὐ κελευσάντων αὐτῶν, τοιαῦτα ἐφαίνετο ποιῶν, 
καὶ ἐκ τοῦ Βυζαντίου βίᾳ ὑπ᾽ ᾿Αϑηναίων ἐκπο- 
λιορκηϑεὶς ἐς μὲν τὴν Σπάρτην οὐκ ἐπανεχώρει, 
ἐς δὲ Κολωνὰς τὰς Τρῳάδας ἱδρυϑεὶς πράσσων 
τε ἐσηγγέλλετο αὐτοῖς πρὸς τοὺς βαρβάρους καὶ 

οὐκ ἐπ᾿ ἀγαϑῷ τὴν μονὴν ποιούμενος, οὕτω. δὴ 
οὐκέτι ἐπέσχον, ἀλλὰ πέμψαντες κήρυκα οἵ ἔφο- 

λρ. 191. 8. 1, ἀνεκαλέσαντο (455. Απρ. ΟἹ. ἃ ρν. πιᾶῃ,, 
Μοβαυ. ΤΠοπ.. Μᾶο. δ αϊρο εὐ ΒΈκκ. ἀνεχάλεσαν, β5Β8ᾷη6. ΠῸΠ ἀείε- 
ΤᾺ Β: 5684 ρᾶι0 γαγὶτιβ ξοῖτις δ ΘΡΟΠποηἀ απ ρτίανίπλιι5. Οἵ, δά. 

ι. Βαρρὶ. 

νἱᾶ, δάῃ, 129, 8. --- τῇ ὀργῇ. 42 εἰ οὔπῃ σθηῃ. ἵν 181, ΟἿ δάηῃ. 
ἐχρῆτο. ὯΣ ΡΙαΙ. Οἰπι. ὁ. δ εἰ 
8]. ἴῃ δά. πγαὶ, οἷν. ΡΙδυίατιθ ἱπίογ- 
ΡΓδίθβ, εἰβὶ ἰγαουπαϊα Ῥαιβδηΐᾷθ 
ἃ ΒΟΙΡΓΟΥΙθτι5 ἀἰβθγίε. ΘΟΠΊΠΊ ΘΠ - 
γαῖαν, πἰο ὀργήν νο] πὶ 6556 ἴπ- 
σοπίατῃ. Οὗ, δάῃ. ΙΠ 82, 2. -- 
δύνασϑαι προσιέναι. “1ὑ- 
νασϑαι ἐχραποίο Κυιθρ:. αἰϊψθδη- 
40 προσιέναι εχ προσίημι τερο- 
ἰοπάππη οθηβαϊς, ϑεὰ ἰίὰ προσ- 
ἔεσϑαι ροίϊυ8 ᾿δοβιἀδγανῖ ν᾽ ον 
γεβροπάθι Ο]455. --- πρὸς τοὺς 
᾿Αϑηναίους Δ τῇ ξυμμα- 
χέα μετέστη. “κυ ως τη ῖὶοῦ 
ρᾶγ5 βοοίογαμη. Οἷ, 95, 4 

(Δρ. 191]. 8.1. τὸ πρῶτον. 
για, 9ὅ, 8, - καὶ ἐπειδή. 
Ἀδαϊὲ βουϊρίου δα 128, 8.- ἐκ- 
πολιορκη ϑ'είς} ,,τῇ πολιορ- 
κίᾳ ἐκβληϑ είς.“ ΒοΠοῖ, ΟΥ̓, ΡΙαι. 
Οἴπι. ς. Θ εὐ ἀθ γϑυῦθο ἰηΐνᾶ 184, 2 
βῖοαί ἀ6 1,αἱ, ΧΡ σ ηᾶτα Δ ΆΙΟΙ. 
δὰ Το, Αρτνῖο, α. 4}: ΝΙρροτά. 
Δα Νερ. Αρεβ. ὅ, 4. ΝΥ εἴββθηθ. δὰ 
ιν. ΧΧΝ 28.-- ἐς μέν οοἴ. Ρτο 
ΡΓΔΘΡ. ἐς ἀρυά ἰἷδρυϑῆναι ἐ ἐν 16- 
δἴταν Π 49, 0, ἐπέ, ουπὶ δοοιβ. ᾿Υ̓͂ 

Τηπογάϊαϊς ΝΟ]. 1. Εα. 11. 

108, 8. ὕππι ἰοίο ἰοοο, ααἱ 56- 
ααϊζαν, οἷ, Νερ. Ῥαυβ. ο. 8. --- 
Κολωνάς. Ἐναπί ἀπὸ μαϊὰ5 πο- 
τηϊηἶβ ΟΡ α]ὰ ἴῃ Τγοδάδ αἰαᾳὰδ 
δὰ νἱοϊηϊίαία, Οἷ, ϑίγαν. ρ. ὅ89 
εἰ 604. ΕὌΥΡΙρ. αἀδορυ. δηΐ. ΠῚ ρ. 
186 οἱ 140, Τοῳάδας. 
Ααϊδοιῖῖνα ἀϊούαμη, αὐ Ἰάς ΙΥ 6Ἱ οἱ 
Περσίς 1 138 εἰ Ἕλλας ΥΙθ2. 
Οἵ. Μαίῃ. ἀν. 8. 429, 4. [,οὉ. 
ῬΙΠΟΙ. ΤΡ. 46. Νερ. 1. ἀ. 6 ο1ο- 
πᾶ 5. 4πὶ]οο5}η ἄρτο Ττο- 
δ 6. οδϑβί. πράσσων. Ὅς 
Ῥᾶγίϊο. να. Μδίῃ. αν. 8. δδδ δἀη. 
4, Κναερ. 8. ὅ6, 7 δαηπ. 8. , Πράσ- 
σειν πρὸς τινα, τατῖαβ ἔς τινα, 
[ογίαϑϑθ. οὐϊδ πεν οϑύ ἄσ θυ 
οατη 8]., οἱ ἄδ δ ΔΉ δα  πῆϑν, τη ο- 
ΠΟ πΙθιι5 ΒΘ ρ6 ἀἰοῖταν, Οὗ 1 189 
(αὉὶ ἂς ἐς νἱά. 44η.}, 15. ΓΥ̓ 189. 
ΥἼΠΙ ὅ εἐὲ θυκ. δα ΥἹ ΘΙ. -- μο- 
νήν, ἷ. 6. διατριβήν. (Α 
ϑοθνεΡ. δα. Θηο058. Ῥ. Ά1)--- οὔ- 
τω δή. Πίπο ἱποῖρὶώ δροδοβῖϑ. 
ΟΥ ΗΠ 12. 19. 70. 88 4]. --- πέμ- 
ψαντες κήρυκα. Πορδῖοβ 
αἰχῖς Νερ., αἱ οἰΐδτη ῥτὸ πό- 
λεμον ... προαγορεύειν Ὠθο]ἷ-- 

10 

καὶ ἀνακλη- 
. ϑεὶς κρένε- 

ται. 
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θοι καὶ σκυτάλην εἶπον τοῦ κήρυκος μὴ λείπε- 
σϑαι, εἰ δὲ μή, πόλεμον αὐτῷ Σπαρτιάτας προα- 
γορεύειν. ὁ δὲ βουλόμενος ὡς ἥκιστα ὕποπτος 
εἶναι καὶ πιστεύων χρήμασι διαλύσειν τὴν δια- 
βολὴν ἀνεχώρει τὸ δεύτερον ἐς Σπάρτην. ᾿ 2 

καὶ ἐς 

μὲν τὴν εἱρκτὴν ἐσπίπτει τὸ πρῶτον ὑπὸ τῶν 
ἐφόρων (ἔξεστι δὲ τοῖς ἐφόροις τὸν (βασιλέα δρᾶ- 
σαι τοῦτο)" ἔπειτα διαπραξάμενος ὕστερον ἐξῆλ-- 
ϑὲε, χαὶ καϑίστησιν ἑαυτὸν ἐς κρίσιν τοῖς βουλο- 
μένοις περὶ αὐτὸν ἐλέγχειν. 

Βθπαβ ἰοψαῖμιν, -- σκυτ ά- 
λη:) Εν ἡ σκυτάλη ξύλον 
στρογγύλον ἐξεσμένον, ἐπίμη- 
πες. ὕο δὲ παρὰ “ακεδαιμο- 
νίοις ὑπῆρχον σπκυτάλαι" καὶ 

τὴν μὲν μίαν κατεῖχον οἵ ἔφο- 
ρου τῶν “ακεδαιμονίων, τὴν 
δὲ ἑτέραν τῷ ἐκπεμπομένῳ. τῶν 
στρατηγῶν παρεῖχον. καὶ ὅπό- 
τὲ : ἐβούλοντο ἐπιστεῖλαί τι αὖ- 
τῷ, φέροντες ἵμάντα λευκὸν 
περιείλουν τὴν σκυτάλην, καὶ 
ἐπὶ τοῦ ἵμάντος ἔγραφον. καὶ 
ἀνελίττοντες παρεῖχον τὸν ἵμάν- 
τὰ τῷ ἀποφέροντι. τοῦτο δὲ 
ἐποίουν, ἵνα μὴ μάϑωσιν οἵ 
ἀποφέροντες τὰ ἐν τῷ ἱμάντι 
γεγραμμένα. ὁ δὲ στ ατηγὸς λὰ- 
βὼν τὸν ἱμάντα τῇ ἑαυτοῦ σκυ- 
τάλῃ περιξίλιττε, καὶ ἐ ἐγίγνωσκε 
τὴν τῶν γραμμάτων περιοχήν. 
εἰ δέ τις εἴποι, καὶ πῶς εἶχεν 
ὁ Ταυσανίας τὴν σχυτάλην λά- 
ϑρα τῆς πόλεως ἐξελϑών: δη- 
τέον ὅτι ἀπὸ τῆς πρώτης στρα- 
τηγίας εἶχε τὴν σκυτάλην." 
560ῃ0)., Ῥοβίγοπια θχρ]οαιο ἀτ]- 
ἰα ]οἢἷβ ρΡΑΓᾺΠῚ δϑὺ ῬΓΟΌΔ 1 Π15. 06 
ΒΟΥ ἰά16 ἴρ88 οἵ, ἱπιογρυ. ΝοΡ. Ραιιβ. 
6. 8. ΡΙπἰ. 1.γ8. ὁ. 19, (1ε}}. ΧΥῚΤΙ 
9. -- εἶπον. ιν ρυΐονθ τη θη θ.Ὸ 
Τὰ θοπ αὶ (οἵ. ΝΙ 239, ὙΠ 860 
Δάη. ΠΕ 1δ, 1), ἴῃ αἸτουῸ 51Π|ρ]1ο 6πὶ 
αἰοθηαϊ νῖτη ἢ οί, --μὴ λεέπε- 
σϑ'αι. ϑἴπνα! ἀὐαὶ αὐτόν νοὶ αα 
εἶπον ἀηίδα αὐτῷ. Δείπεσϑαι 
οὐ ρθη, διιΐθη ἢΐσ Αἰ θι ἀἸοίι πὶ 
δίαιο 10, 8 οἱ ἴῃ ΘΧΘΠΊρΙ 18 10] ἃ]- 
Ἰαι15. --- εἰ δὲ μή. Οὗ λάμπ, 38,8. 

ὃ. ὃ, διαλύσειν. Μοεάϊαην 
ἀπολύεσθαι 51. Ἰεσίταν ΥΠΙ 81... 
Αοὔναπι οἱ τηθάϊαπη παΐϊπβ νϑυθὶ 
51 Π}}Π1{6. ΘΟ] Οοανὶ νἱάϊπλιι5. ἴδὴλ 1 
18,4. Αἀὰ. οἶδ ΠῚ 46 καταλῦ- 
σαι. -- ἐσπίπτει. .. ὑπό. 
ΟΥ, άπ, 8, 2. --- τοῖς ἐφόροις. 
Ῥαγυτη 51.110, αἱ νἱἀοίαν, Νε- 
Ρο5 ὀαΐϊνὶβ ΘΡΠοτο. -- τὸν 
βασιλέα δρᾶσαι τοῦτο] 
᾿ Καὶ μὴν οὐκ ἦν βασιλεύς, ἀλλ᾽ 
ἔπέτροπος“" ΘΟ, Οἵ. 152,1 
οἱ 8δάη. 107, 2. ,,(Εδο 68] ΠΙᾺ 
Ἰδού! ΟΠ ΒΠῚ ον] ῬΟΒΒΘΎΘΟΥ, βὶ Ρδα- 
βϑηϊδπὶ Τϑοΐβ ῬΘΥΒΟΠΔΠῚ διιβίϊ- 
παΐϑβα ἀἰοατητβ, δαΐ σον ΤΊπιου - 
ἀἴάοιη, αἀπαπηὶ αἰχὶν ᾿ἰἰοθῦθ ἴος 
ΘΡὮΟΥ5. ϑάνουβιιβ ΥὑΘρΡΘ ΠῚ ἄρΘΓΘ, 
νο ἶθθ6 ἃ ΠΟΡῚ5. ᾿πίθι οὶ πη] ο 

τηϑοὶβ Δάν ΘΥΒῚΙ5. ΘΌΠῚ, φαΐ {8 ὑΠ ΤῊ - 
τηοάο γΘΡ 5. ὑαιον 50." 5ΤΕΡΗ, 
Νε καί πίε τόν οχοϊϊβ88 βυβρὶ- 
οοματν, Ῥυοηΐθοι ΝΘΡΟΒ 1. ἃ. θ6 
τὸ Ὁ ΤυΕΙ1. 1) ον: ᾿ς ἅ49.:-- 
διαπραξάμενος. Ρονί.: Τ8 
ὁὰ πὶ τηδρὶβύγδιϊθὰ5 ἰτγδπ5- 
δοίδ. Ἰστέον ὅτι, τὸ ἀνύσα- 
σϑαί τι παρὰ τοῖς ἄρχουσι δια- 
πράξασϑαι λέγεται." “ὁ 6110]. 6. 
87. ἸΙάθπι χρήμασι καὶ λόγοις 
διακρουσάμενος τὴν κατηγο- 
ρέαν δΘΧρίϊοαι, (ΑΥὐη.: πανὶηρ 
οι θὰ {πὸ Βα51η 655.) ϑ᾽ηγὶ- 
᾿τοὸῦ πος ψϑυῦὸ τἰιϑιῖ5 οδί Το, 
ΟἸνὰ]. ρ. 497 οἂ. Βοῖκὶς. -- περὶ 
αὐτὸν ἐλέγχειν. [πη ορυϊἃ5 
ΤΟΥΤῚ ἀοξοπαϊταν γουὶβ ὁ. 188 
ὡς εὕρισκον ἐκ τῶν περὶ Παυ- 
σανίαν ἐλέγχων, Οπιηϊπο περέ 
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182. Καὶ φανερὸν μὲν εἶχον οὐδὲν οἱ Σπαρ- 
τιᾶται, «σημεῖον, οὔτε οἵ ἐχϑροὶ οὔτε ἡ πᾶσα πό- 
λις, ὅτῳ ἂν πιστεύσαντες βεβαίως ἐτιμωροῦντο 
ἄνδρα γένους τε τοῦ βασιλείου ὄντα καὶ ἐν τῷ 
παρόντι τιμὴν ἔχοντα" 
“εωνίδου, ὄντα βασιλέα καὶ νέον ἔτι, 

(Πλείσταρχον γὰρ τὸν 
ἀνεψιὸς 

ὧν ἐπετρόπευεν ") ὑποψίας δὲ πολλὰς παρεῖχε τῇ 
τε παρανομίᾳ καὶ ζηλώσει τῶν βαρβάρων μὴ ἴσος 
βούλεσϑαι εἶναι τοῖς παροῦσιν. τό τε ἄλλα αὖ- 

τοῦ ἀνεσκόπουν, εἴ τί που ἐξεδεδιήτητο τῶν κα- 
Ἷ - Φ , ϑεστώτων νομίμων, καὶ ὅτι ἐπὶ τὸν τρίποδα ποτὲ 

τὸν ἐν Δελφοῖς. ὃν ἀνέϑεσαν οἵ 
ἠξίωσεν ἐπιγράψασϑαι αὖ- 

» 9 ΄ τῶν Μήδων ἀκροϑίνιον, 
Ἁ “0 γ ὸνςᾳᾳ πὰ ’, 

τὸς ἰδίᾳ τὸ ἐλεγεῖον τοῦδε, 

τινος εἰ περί τι Ἰηίθγάυτη ρᾷθη6 
ὉΪ}11 αἰδογαπι. Οἵ, δάπ, ΥἹ 88. 
ὙΠΙ 14 Αἱ. 

(λρ. 182, 8. 1. 
ὭΟΡΘΙ ΤΟ ρὶα ΠῚ]. 
δὰ Αθϑοῆ. ἄρῃ. ν, 42. 
Πλείσταρχον ... ἐπετρό- 
πευεν. Ὅε δοουβ, νἱὰ, Μαιῇ. 
ατ. ξ. 412, 6. Βυίίη, 8. 1851...8. 
1)6 Ῥ]ΙΒιατ ἢ τορι δἰαβαιπθ {πίο- 
τθα5 νἱᾶ. Κυθθϑ. 1μεοὶ, Πιοά, Ρ. 
ὅθ 54. Οἱ. Βιρτα ὁ, 101. --- ὧν ε- 
ψιὸς ὦν. ἴάρσπι ἀϊοῖς Ἠδγοῦοι, 
ἹΧ 10. Εἰτοπὶπι ΟἸδοταγοίαβ, οα- 
15 ΠΠΠ5 ογαί Ραιβαηΐαβ, οἱ ἴ,6ο- 
ὩΪά85. δγαπὺ ἔγαίγοβ. Ὑὶὰ, ρτγο- 
ἀοἱ. ὶ 41, ΝἼΠ 171. 

ὩΡΊΡῊ ὑπον τὰς 6 ῬΙαΡΑΙΙ 
νἱὰ, Κύπρος, 8, 44, 8 Δαη. 4. 
Οἵ ὙΠῚ 93 εἱ ἘΝ 149, Νεροβ 
αὐἰάοπη: ποα 6 60 πιᾶρ᾽β5 οᾶ- 
τεραὺ βιυβρίοϊοπο; βεὰ ἰάθπὶ 
Ῥάᾶϊ!ο ροϑὺ Ῥ᾽ΌΓΑΙ δϑὺ τιϑτι8. ο0Π- 
5θδίο οὐϊαπὶ (18}}}5 οἱ ΒΥ] Ὰ ΠΗ 8, -- 
παρανομίᾳ καὶ ξηλώσει. 
ἸΠαρανόμῳ ζηῖ. ἴμπυμ18. οοπΐο- 
οπτα Ναίίηη. ; Πατη παρανομία (1 
16, 28) {Πυβύγαϊαν “ξηλώσει τῶν 
βαρβάρων. -- μὴ ἴσος ... 
τοῖς παροῦσι, 56 016 ἴῃ 
ῬΙδθϑθηύὶ ΤΓΘΓῸ ΓΤ βίαία δο- 
4} ΘΒΟΘΥο, Ῥονί, -- τά τε. 
Ἄπιθ Πᾷθο καί ὀχοὶ 1556. βιιβρίοα- 
ἐὰν {Π|ν. ὅντα, ῥ. 84, Αἱ τε ρο- 

τιμήν, πο- 
ΟΓ, ΒΙοιιῖ, 

Ἕλληνες ἀπὸ 

ἰβϑύ 5 πΊΡ] 6 Χ ΘΟριιἃ 6558. --- ἐξε- 
δεδιήτητο ... νομίμων; ἃ 
τοῦθ Γθοθρίϊ5 οὐ Ρδίν 18 
1ηϑυϊαι 15 γθοθβδϑὶβδοῦ, Ρογί, 
Οὗ, εἀ. πιαὶ. οἱ ϑοῆοθπι. δὰ ῬΙαί. 
Αρ. 8, ὅ ρ. 100, ἀ6 δαυρτηθῃΐο 
Βιυιίπι. ατ. 8. 86 «αη, 4 οἱ ἢϊο 
Κταθο, ΤΠ πογ ἀἸ465 ἰΐθυπτη δεδιεη- 
τημαιν Υ1Ι ΤΊ, 568 διῃτήϑην 1 
81. -- τὸν ᾿τρέποδα] »Οὐκ 
ἐν ᾧ “ἐμαντεύετο ὃ ᾿Δπόλλων, 
ἀλλ᾽ ἕτερόν τινα, ὃν ἔλαβον οἵ 
Ῥωμαίων “βασιλεῖς, καὶ μετέ- 
ϑηκαν ἐπὶ τὸν ἱππόδρομον τοῦ 
Βυζαντίου.““ ὅ6Πο]. Οὗ, αἸΡθοη. 
Τπίονῖν. ππρονῦ. Βομι, νο]. ΠῚ ο, 
11...“ ΑΝ, Υἱά. ἀ6 ποὺ {ἰροᾶδ 
αυγοο Ηογοαοί, ὙΠΠ 82. ΙΧ 81. 
Ῥδιι5. Χ 18, ὅ. ᾿ηἴνα ΠῚ 57. δὸ ἀβ 
ΒΘΓρΡΘπίθ ἅ6π60, ἃ 400 ρΡογίδία5 δϑίν 
δάπαο Οὐπβία πεῖ πο Ρ ΟΙ ΒῸΡογβεϊίθ 
οἰβὶ τητ]αΐο Νον. ἃπη8}. ΡὮ110]. 
ν0]. 78,714. ἴαβο. ὅ εἰ νοὶ. 9179. 
ἴαϑο. Οἱ, φρᾷυ]ϊο ροξὶ ἀϊοία οἱ 
Ὧθ6. τὸ ἰἴο πδιταία Ὠριηοβίῃ. 
γι. ΝΟΔΕΙ 8. 97 οἵ, Νερὶ 
Ῥϑι5. ὁ. 1. 564 ΐο ποηπ]}1ἃ π6- 
ΘΠ 6 Θηεῖιι5. οχροϑβυῖι, Ψιά. ΝΙΡΡ, 
᾿ἐπιγράψασϑαι, ἰηϑοσὶ- 

θοηᾶππι οανᾶν6,--ἰλεγεῖον, 
ἀϊβιϊοῖοη. Οἱ, ρυδοίθι. 8|105 
ΒΙαπι. δὰ Τγοανρ,, Τμθοοτν, ὁ. 88 εἰ 
Β86}). Ηϊδβιον. οὐἶτ, Ῥ068. 686". Ρ- 6 
οἱ 27. --- τόδε. Αποίον ορίστατη- 

2 τὰ 
Ῥ} 

καίπερ οὐκ 
,«ξλεγχϑεὶς 
σπυποπτος ὧν 
διατελεῖ, καὶ 
ὕστερον. ὑπ᾽ 
ἀνδρὸς .4ρ- 
γιλίου ἃ 

πράσσει μη- 
νύδται, 
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Ἑλλήνων ἀρχηγός, ἐπεὶ στρατὸν ὥλεσε Μήδων, 
Παυσανίας Φοίβῳ ὠνῆμ᾽ ἀνέϑηκε τόδε. 

τὸ μὲν οῦν ἐλεγεῖον οἱ “ακεδαιμόνιοι ἐξεκόλα- ὃ 
ψαν εὐθὺς τότε ἀπὸ τοῦ τρίποδος τοῦτο, καὶ 
ἐπέγραψαν ὀνομαστὶ τὰς πόλεις, ὅσαι δράκα ες 
λοῦσαι τὸν βάρβαρον ἔστησαν τὸ ἀνάϑημα" τοῦ 
μέντοι ΠΠ}αυσανίου ἀδίκημα καὶ τοῦτο ἐδόκει εἶς 
ναι, καὶ ἐπειδὴ ἐν τούτῳ καϑειστήκει, πολλῷ 
μᾶλλον παρόμοιον πραχϑῆναι ἐφαίνετο τῇ παρ- 
οὐσῃ διανοίᾳ. ἐπυνϑάνοντο δὲ καὶ ἐς τοὺς Εἴς. 
λωτας πράσδειν τι αὐτόν, καὶ ἣν δὲ οὕτως. 
ἐλευϑέρωσίν τὲ γὰρ ὑπισχνεῖτο, αὐτοῖς καὶ πολι- 
τείαν, ἣν ξυνεπαναστῶσι καὶ τὸ πᾶν ξυγκατεργά- 
σῶνται. ᾿᾽λλ᾽ οὐδ᾽ ὡς, οὐδὲ τῶν Εἰλώτων «η- 
νυταῖς τισι πιστεύσαντες, ἠξίωσαν νεώτερόν τ 

ποιεῖν ἐς αὐτόν, χρώμενοι τῷ τρόπῳ, ᾧπερ εἰώ- 
ἅὅασιν ἐς σφᾶς αὐτούς, μὴ ταχεῖς εἶναι περὶ" ἀν- 
δρὸς Σπαρτιάτου ἄνευ ἀναμφισβητήτων τεχμηρίων 

τηδίϊβ ἔπ δἰ μηοπϊάθ5. Μία. Ραιβ. 
ΠῚ 8,1. Οὗ Βιπιοπίά. Οεὶ Βδ᾽ἴαα. 
οἄ, Βδοῃμηρίονσίη. πο, ΟΧΟΥΤΠΙΙ. 
Τιοσῖσαν θεΐδτῃ ἃρια Ποτηο βίῃ. 1. ἃ, 
ΡΙαι. 46 Μαϊοη, Ἠφγοάοι. ΓΧ ρῥ. 

Απμηδ], ρΡἢ110]. νοὶ]. 1Π ἔαβο. 4 (πα 
σΟΠΙΠΙΘηΐ. ἜΡΙΝ οὐ Ἀπη8]. ρμὶ- 
10]. 86,80 ἴαβο. 7. 89,90. ἴαδ50. 4. 
-- τοῦτο, ἰ. 6. τὸ ἐπιγράψα- 
σϑαι ἰδίᾳ τὸ ἐλεγεῖον. Οἵ, ΘοεἸ!. 

464 (ὁ. 43). ϑυϊᾷ. ἴῃ ν. Παυσα- ϑϑύγαινιὶ οοηϊθοιαγᾶπι τότ᾽ τϑοθρὶς 
νίας, Ἀπι0]. Ρᾳ]. ΝΙ 197, αὶ 0]8585.- 
Ρυϊπιὰθ Ῥθυβοηδθ οἱ ἀουίοαθ ἴον- 
τηδο Ἑλλάνων ἀρχαγῦς ἃς μνᾶμ᾽ 8. 4, ἐς τοὺς Εἵλωτας 
᾿πνθηϊαηίαγ. πράσσειν. τάθίαν ΘΠῚΡ ἢ 515 

6556 ρῖὸ νυ. ἐς τοὺς Εἴλ. πέμ- 
8. 8. οὗ Πακεδαιμόνιοι'" πονταὰ πρ. 6. άπ. θὅ, 2 οὐ ἃᾶμι. 

ϑ᾽΄ βδαυίσην Ρβθιο- 6 πλ Οϑ  ΠΘ ἢ ΘΠ] 
οἱ ΡΙΟΙΆτοΙμαπη,. οὉ ΑΤΠΡΠ ΟΙΥ ΟΠιιπὶ 
ἀδογοία δαί ἐγκαλούντων τῶν 
Ἑλλήνων. --- ἐξεκόλαψαν. 
ἘΧ 5 ΘᾺ] 5 ΘΓ ῸΠῚ ἰμ θυ Γοίδυΐ δὰ- 
8115 οδὺ Νθροβ. Οἱ. ΝΊΡΡ. --- ὄνο- 
μαστὶ τὰς πόλεις. Νεροϑ: 
646 δΑἰϊπὰ βουϊρβογαηί 
418 πὶ Ποτΐη ἃ σοί. ΡΙ αὶ πα 1}- 
Ἰογαπι πουηϊπιπὶ δά μο Ἰθριιηθανς; 
δὴ ᾿αβίη (ἱροάϊβ, ἰπ αὺὰ ἴη- 
Βου]ρία β᾽πὺ ποιηΐπα 111, ἃ σοτίθ 
ΘΧΘΟΠΊΡΙΑΥ ᾿λαΐϊτι8. {ἰ{}} δάϊιιο. ρὰ- 
ἰδπί οχβίατο. Οἵ, θιιηοῖς, Ηϊϑι, 
δηΐ, ΤΥ Ρ. 852 δὲ ρυδϑοῖριιο δ ρ0]. 

131,1. --- καὶ ἦν δὲ οὕτως. 

4 

ὅ 

Τέ φυὸο δέ Ἰεοὶ πιᾶ]α ναὶ ατι ἀο Ὁ 
Βανι ΤΟ Ὁ; 188. Ψιά. ἱπῖτα ΠΟ 86. 
ὟΙ 1, ὙΠ ὅδ. Τοίδ" ΤΟΥΣ 
ΙΪὰ Ἰοᾳαθμᾶϊ καὶ ἣν δὲ οὕτως 
Ιορῖναν .108.. ἃ. 1. ΧΎΙΪΕ ὃ, 7 δ. 
Δα πποίϊο8. ἃραᾶ ῬυΟΟΘΟΡ., αὖ Ὁ. 46. 
εὐ 100, ΟΥ ἀοιύβοι. 
116, 8 Δα. 2. 

8: δ. οὐδὲ... πιστεύ- 
σαντες. Βδρο, ααϊθὰ5 οὐδ᾽ ὥς 
ρΡδίου. ΧΡ ϊοανὶ, ἴῃ ΒΌΒΡ᾽ οἰ ΟΠ ΘηῚ 
δαὐἀάαοῖν Κυιθο, νεώτερον. 
Οἵ. Μδι. ατ, 8. 457 ἃ, 514}}0. δα 

αν, αν. ξ: ἢ 
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βουλεῦσαί τι ἀνήκεστον, πρίν γε δὴ αὐτοῖς, ὡς 
λέγεται, ὁ μέλλων τὰς τελευταίας. βασιλεῖ ἐπιστολὰς 
πρὸς ᾿ἀρτάβαζον κομιεῖν, ἀνὴρ ᾿Αργίλιος, παιδικά 
ποτὲ ὧν αὐτοῦ καὶ πιστότατος ἐκείνῳ, μηνυτὴς 
γίγνεται, θείσας κατὰ ἐνθυμησίν τινα, ὅτι οὐδείς 
πῶ τῶν πρὸ ἑαυτοῦ ἀγγέλων πάλιν ἀφίκετο, καὶ 
παραποιησάμενος σφραγῖδα, ἵνα. ἣν ψευσϑῃ τῆς 

δόξης, ἢ Ἷ καὶ ἐκεῖνός τι μεταγφάψαι αἰτήσῃ, μὴ 

ἐπιγνῷ, ΠΣ τὰς ἐπιστολάς, ἐν αἷς ὑπονοήσας τι 

τοιοῦτο προσεπεστάλϑαι καὶ αὑτὸν εὐρὲν ἐγγε- 

γραμμένον κτείνειν. 

ΡΙαι. ἘΠ  Ρηγ. 8.1. Ἰηΐγα 11 6. ΓΝ 
Ὁ10 59: ΡΣ ΩΣ Ἵν δ ΗΝ: Οἱ. 
Κυαθρ. αν. 8. 54, 17 δάη. 6. Ετε- 
4αδηίῖα5 γέ Οπλ τειν. ΨΊα, Ο]458. 
«ἃ 1118. -- τὰς τελευταίας 
ἐπιστολάς. ,:ὈΊΟΓΑΙ αὐϊααν 
οὐδ πη] ΡῬοβίθα, αδὶ 46 ἀπὰ δρ᾿βίοὶα 
[οἷ Νερ. Ῥαιυβ. ὁ. 4] δρίίαν, Ὀ]- 
Οἴσπη, αὖ ΠῸ5 αἰοίτηιι5 Β τὶ οἴ, 56- 
σανὶ, ἀη886 51η0 ΠΠ 6 Υ8 6 8 Ῥ]ᾺΡ65. “ἢ 
ΑΟΟΤΤΙῚ,. εἰ ΒΑῦ. Οἵ, βομαοῖ. δὰ 
ΡΙαι, ΝἹ ». 446 εὐ ἀε 1,αἱ. 1ά. δὰ 
ΡΙΊη. Ἐρ. Χ ὅ ει Νῖρρ. δὰ Τδο. 
Απ,1 80. --- ᾿Ὡρτάβαξον. Οἱ. 
129, 1. --- 4 ργέλιος. Ἐδ᾽ ποο 
ΘΘμ116, δ Ατρῖο, αὐ6 ΟΠ ]οἱ- 
αἴοοο, οἱ Αὐρῖπις νἱά. ΙΝ 108. Ρτὸ 
ἀνὴρ ᾿Δργίλιος Νεροβ Αστρι! 8 
ααϊάδαπὶ Δα οἰ 656 ἐπί 5, ΥΙΧ 
νϑοῖθ, Οὗ, Νίρρ. --- παιδικά. 
6. ὑπὸ διηδβίο 586ρ6 ἰοϑὶ 5815 
οοηδίαί, Οἵ, 514}1}0. 82α. ΡΙαι. Ρῃδ6- 
ἄοη. ὁ. 18, 6 γϑ οἵ. 2. Μι16}}. Του. 
ΠΡ. 390 54ᾳ.. ΘΟΕῚ,1,. --- αὐὖὐ- 
τοῦ... ἐκείνῳ. ΝΟΙῚ ταϊναυὶ 
Ἰιᾶθο. ῬΓΟΠΟΙΪπα ἀθ δοάθη αἰοία 
Εαβδε Ὑ1τι. 1.929. Ὁ 30.01.61 
οχίν, Καθῃη. δὰ Χρη. Οουητη. 1 2 
8 οὐ 4οβ πἰο οἰίαί, ἀθ 1, 0118 
ΝΘροΙ50. Ῥγᾶβο, 5011}. 8. 98,1. 
ἘΞ πιστότατος ἐκείνῳ δαὶ 
ἸῃτοΥρυθίασο, οαἱϊ πὰ χὶπὰ [ϊ- 
65 8ὺ 1110 (Ρ8ι5.) "8 6} ἃ- 
1}, 81, ααοα ρῥγδοϑβυϊουϊί, ᾿ττπιῸ 
ἀθοαιι6 τεδυ Ρδυιοα]δπι ποτέ. -- 
μηνυτὴς γίγνεται. Νοη 

γΆΡῸ ψϑρθι γέίγνεσδαι οὐτη 51- 
τῇ] 1} 5 Βα δίδητιν!5. ἃ ΤΠ πο. ο0Π- 
Ἰπηρίίαν, ΜΊΑ, δα. τη]. 11 Ρ. 1606 
οἱ Ῥίββθη. δα 1)Ἔπιοβί!. 46 ον. 8. 
τῶ. - δείσας εει. Οὗ θιοά. 
ΧΙ 456. Νορ. Ῥαιβ. ο. 8. Ῥβϑιάᾶο- 
ΤΠοτηϊβι. Ερ. Π 8. 11 544. -- οὖ- 
δεὶς πάλιν ἀφίκετο. 
Οποβοῦπαιιθ θηΐπὶ πιιπίϊοβ τηΐβὶβ- 
βού, ἰηίθγῆοὶ Ῥαιβδηϊαβ ᾿πββογαί. 
ΟἿ Ταβύ, Π| 15. -- καὶ ,παραπ. 
ῬΥΙΠΊΟ ἀβρθοία “μηνυτὴς γίγνε- 
ται καὶ λύει τὰς ἐπιστολάς πο 
ν᾽ ἀθηίαν γθοῖθ πρὶ Ρ0556, ααυτα 
ΠῸΠ ἀοἰδαίον ἔδοιαϑ ἰβίθ. ἀρϑγαθγὶς 
οΡἰβίοίδπι, 56α ἀρουίᾷ βρίβίοία ἀ6- 
Ἰαίον ἴδοίιιβ οἷι. Βοθμμηϊαβ. ἱρὶ- 
ΤῸ ὅς ἀπίε δείσας, Κι Θ 56} Πἰο 
γάρ δία παρ. Θχοϊἰ558 ὀοπίϊοῖς, 
ϑοα ΟἸα55. γ8 Ῥυδθοῖριια ΘΟΠλΠ16- 
τηοναίϑ, 4 1ΠῚ Οδιιδἃ ον Ἰπίερρο- 
5118 οβϑοί, νϑυῦὶβ καὶ λύει τὰς 
ἐπιστ. αὐ ἴαφοιϊα, 5ὶ ἐϑηριιβ τϑβρὶοὶ- 
Δ Πηπ|5, γα ἰν} (14 δὶ χα ρ᾽ δ ηδίϊομ 6 πὶ 
ἀυλπάδηη τηοαϊ ἀοϊαυιοη 5 841) 
Αὐθἰὑταίπιν, --κὴ ἐπιγνῷ. ϑαρρ!. 
λυϑείσας τὰς ἐπιστολάς. -- 
λύει τὰς ἐπιστολάς, νὶπ- 
6} ἃ ΘΡ᾿ 5.018 6 Ιαχαγὶΐ Νερ. 
“ἀνέῳξε, τὰς ἐπιστ. Ὀιοά. -- α ὑ- 
τὸν εὔρεν ἐγγεγραμμένον 
μπτείνειν. Οἱ. Μαεαίη. ἀν. ὃ. 
291 Ρ. 11. Βαιίπι. 8. 140, 2. 
ὕβιταυϊτι5 Π1ὸ (855. Ρ. δ0 ἑαυτοὺς 
εὔρισκον ἐγγεγραμμένουςκτεί- 
νεσϑαι. 
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ὈΡΟΝ 198. Τότε δὲ οἱ ἔφοροι, δείξαντος αὐτοῦ τὰ 
χανήματί γράμματα, μᾶλλον μὲν ἐπίστευσαν, αὐτήκοοι δὲ 
ἀρ δτωνς βουληϑέντες ἔτι γενέσϑαι αὐτοῦ Παυσανίου τι 

σαφῶς λέγοντος, ἀπὸ παρασκευῆς τοῦ ἀνϑρώπου ἐπὶ 

αἰσϑάνονται. ΠΠχίγαρον ἵκέτου οἰχομένου, καὶ σκηνησαμένου 
διπλῆν διαφράγματι καλύβην, ἐς ἣν τῶν [τε] 
ἐφόρων ἐντός τινας ἔχρυψε, καὶ Παυσανίου ὡς 
αὐτὸν ἐλϑόντος καὶ ἐρωτῶντος τὴν πρόφασιν τῆς 

Ρ. 199. τότε δὲ. 519. ὕλ885. Αὔὐρ. Ῥα]. οοᾶ. Β85. ὅν. 
Ἐν ἘΣ δὴ. ΗΙ νᾶ, σὰς ΑΤ᾿ ΘἾἶτ: Κταθρ:. ΟἸα55., [ογίαβϑβϑε πι6- 
115, αυοα δὰ πρίν γε δὴ μηνυτὴν γίγνεται ὁ. 182, ὅ τε- 
5ρίοἰταν. 

τῶν τε ἐφόρων. δὶ τέ 5οτιναίιγ, ρῥγοχίπιυπι καί, αποα δηΐο 
Παυσανίου ἰδοὶταν, δὰ ἰὰ γὙϑίθυυεὶ ἤθοθβδα οϑύ. Αὐ τί ἢϊΐ, ἂὐ νευρὰ 
αὐτήκοοι βουληϑέντες, γενέσϑιαι ἰετηροῦο ἤπῖτο ΟΑΥοδΠί. Ῥοῖενο- 
γῖπη. ἰρτειν Ρ Δι ἸΘ.] πη τέ, αὐ πᾶθο δἷ( γϑυθουιπι οΘηβθοῦίϊο αὐτήκοοι 
δὲ βουληϑέντες γενέσϑαι, τοῦ ἀνθρώπου οἰχομένου καὶ σχη- 
νησαμένον, καὶ Παυσανίου ἐλϑόντος καὶ ἐρωτῶντος, ἤσϑοντο. 
ΝΟΡῚΒ ργδθίθυ 81105 ἀββδθηϊαν Ἠδγί. ἀθ Ῥαγί. 1 ρ. 162, Ουϊ τέ ἀε- 
ἔεπάπιηΐ, Δηδοο  α]Π]Ὸη 6586. βίδίααηῦ Ἰοηρίοτα ψϑυθου πὶ ΘΟΙΏργΘ δ - 
βίοπμθ οἤεοιιμη. 6. 80 πος νδ]ὰθ αἰεγαην ἀπδοο! πα ΤὨπογαϊάθα, 
488 ροβί τέ τϑρϑυϊπηθαν. Μιᾷ. δάη. 1 16 οἱ «αἱ. Οοπίνα Οἰα55. αἰχῖὶι 
ΠΟΠΒμ 4 5.8}. 

αὑτοῦ ΒεΚΚ, αὐ νἱάδίαν. 
. απ " : 9 -“ 

ἰην 15. ̓ ΠΙΘΠ ὈΥΔῊΪ5.. γυϊσο αὑτοῦ, 
αὐοα οχουβαῦὶ ροίοβυ, Οἵ, δάη. ο. 17 

ΟΡ. 158. αὐτήκοοι.. τογροβϑῖτο ἀϊβοϊαβαιη ἰδ 
αὐτοῦ Παυσ. ει φοπίι. οἵ, οοπϑίταχ᾽πϑ 6, Θμοπίαιη σκη- 
Μδίῃ. αν. 8. 844,1. Κύαθο. 8. »νεῖσϑαι (τατῖα5 σκηνᾶσϑιαι) 10] 
41, 26 δάη. 1. Ὧδε γεῦρο ἤπὶίο ϑβθῃΡῸΥ ἱπέγϑηβι γα νἱπὶ Παθοὲ 
σὰπῃ βουλη 9". ΘΟ ογθητ νἱὰ, ἀπ. 
οὐδ, -- ἀπὸ παρασκενῆς, 
ΟΧ ΟΡ ΟΒ]ο, ΕΧ ΘοΙηρᾶ- 
οἐὸ, ἃ ἐκ παρασκευῆς Ὁῖο 
(85. ΓΥΊ 19. ΤΥὙΠ1Π1. ΑἸῖτον ἐπ 
παρασκευῆς Ἰ᾿πΐνα ΤΥ 94, Ὁ νἱὰ, 
δὰπ. ῬΡΔΘΡΟΒ ΠΟ ΠΪ5 οϑᾶθιι υἱἷθ 
δύ ἰπ νυ. ἀπὸ ξυνϑήματος, 
ἀπὰ παραγγέλματος, ἀπὸ ση- 
μείου. Οἵ, δᾶπ. ΤΥ 180, ὅ, -- 
ἐπὶ Ταίναρον. ὕθὶ ἴπ ἐδηι- 
ΡΟ Νϑρίέαπηϊ (οὔ. 198, 1 οὐ 151 δἀπ.) 

αὐδοίοθαι ἀϑυ!ατὴ. Οἵ, ΤορΠοΗ, 
Ῥιββουίαί. ἀδ ταῖοῖα, αἀπᾶπὶ ὐδ6- 
σοταμῃ ᾿ούᾶ 5δογὰ δὲ ποι  ηἶθι115 οἱ 
γΘΡυ.5 ργϑθϑυϊίεγιης, Ὁ Δ ΔΟΙ 5 πη. 
πρὸς ΠΡ. 148. --- οἰχομένου. 

δάη. Π θὅ, 11, -- σκηνη- 
μλαρ; αι ἌΝ καλύβην, 
ααὰπὰ ἐὰυσανίατη δορίο ἰη- 

(ναι Η 52), αποπηδα πὴ θα πὶ δοίϊ- 
γ απ ο. 89 οχίν., 6χ τη 810 ᾿ἰργὸ δα. 
σκηνευσαμένου ἰοϑοηδαμ εἰΐε. 
πἰϑὶ 6 Χ ΟἸ1858. οοπϊδοίαγα σχηνη- 
σαμένον ἐς ρτγϑθίθραβ, αἱ σκηνεῖν 
εἰς ΒΟΡΙΡ ΒΟΥ ΠΟ ΧΘΠοΡΠοὴ, 
- διάφραγ ὦ ἃ 5ϊμ τον ἀἰοίιπι 
681 δίαπο διατεέχισμα 1 Θ0. ΘΓ, 
Αὐἰϑυα, Τρ. 8858. Τ]6 δυίΐθμ (π- 
σαν απιὶ ἰδία ἰμάθχ δοαϊῆξαγο Ρο- 
ταϊέ ναοά ποη 80. πὶ ἀοά δ (ναῦς). 
βοᾷ τοίαπὶ ἴδηππι (ἴερ67}) οὐτη 
οπλπῖθιιβ ΔΘ 6118. 101 ὀχϑίγιιοιϊϑ οἱ 
ἈΡῪΪ5. ΘΠ} 98ογ απο οὐδί, 
Οὗ, δάπ. 184, 1 ΘΟ 10, 8. Οεῖο- 
Γυπὶ ἀἰϊίον Νόρ. Ῥϑιβ. 6. 4, 56 
ὄυπι ΤΊιο. ὁοηβθη ὈΙοά. 1. ἃ. 
-- ἐς ἣν ... ἐντός. ϑιίνη!α 
ϑιην ἐκ τοῦ ἐντὸς... ἐς τὴν 
πόλιν ΤΙ 10, ἐξεστρατευμένο, 
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ἱκετείας, ἤσϑοντο πάντα σαφῶς, αἰτιωμένου τοῦ 
ἀνθρώπου τά τε περὶ αὐτοῦ γραφέντα. καὶ τἄλλ᾽ ἀ- 
ποφαίνοντος καϑ' ἕκαστον, ὡς οὐδὲν πώποτε 
αὐτὸν ἐν ταῖς πρὸς βασιλέα διακονίαις παραβά- 
λοιτο, προτιμηϑείη δ᾽ ἐν ἴσῳ τοῖς πολλοῖς τῶν 
διακόνων ἀποθανεῖν, κἀκείνου αὐτὰ ταῦτα ξυν- 

ομολογοῦντος, καὶ περὶ τοῦ παρόντος οὐκ ἐῶν- 
τος ὀργίζεσϑαι, ἀλλὰ πίστιν ἐκ τοῦ ἱεροῦ διδόντος 
τῆς ἀναστάσεως, χαὶ ἀξιοῦντος ὦ ὡς τάχιστα πορεύυ- 
εσϑαι καὶ μὴ τὰ πρασσόμενα διακωλύειν. 

194. ᾿ἀκούσαντες δὲ ἀκριβῶς τότε μὲν ἀπῆλ- 
ἅδον οἵ ἔφοροι, βεβαίως δὲ ἤδη εἰδότες ἐν τῇ πό- 
λει τὴν ξύλληψιν ἐποιοῦντο. 
μέλλοντα ξυλληφϑήσεσθϑαι ἐν τῇ ὁδῷ, 

λέγεται δ᾽ αὐτὸν 
ἑνὸς μὲν 

τῶν ἐφόρων τὸ πρόσωπον προσιόντος ὡς εἶδε, 

ἔξω τῆς πόλεως ΙΝ 129. Οἐ 
100. δά ὅ0Ρ1ι. ΑἹ. Ρ. 587 εὐ απ. 
29, 8. Οδίοτυη κρύπτειν τηοάο 
οὐπὶ ἐς ἱπποί ταν, αἱ Πα, νου θα ὁ 0 ἢ- 
ἀεηᾶϊ εὖ δρᾶ θηαϊ Ρ]θγυ 4116 
οὕτη 1 δὲ ἃ6ΟΙ15., 4ΠΆΤΩ 5υηία χη 
ὙΠπυογ αἰ 65, αὐ ἀρυα οομοΙ θη ὶ 
γογρδ. (ΕΥ̓ 48, 3), Ῥτδϑίμμ, ΤΏ 040 
οαπὶ ἐν. ἀφηΐαυς αἰοῖταν γῇ κρύ- 
πτειν 1184 -- παραβάλοιτο. 
παραβαλέσϑαι, αυοα Κ0Π0]. πα- 
ραβόλως κατηγορῆσαι ἢ ὑπό- 
πτως δσοβῆσαι Ἔχρ πανὶ, ἴῃ 
Το. 1. 1. 6556 ἐξαπατῆσαι «ἵ- 
ἐῶ ἀν ϑυϊά. Ρμοΐ. ΤΠοπη. Μ. 41] 
ψϑίθυ 88. σγϑτητηδίϊοὶ (οἵ, δα, πη81].), 
δύϊπ ἀἰβογί τη θη βῖνο ρουῖοα- 
ΙἸὰπ δάάμποουθ ἰἱπίουρυθίδη 
ἈΠ εἶβκ, οι}. 411} τθοθηίίοσθβ. Ηἰβ 
αϑϑϑηξπηΐαν ΒΟΘΊτη. οἱ (455. Οἵ, 
Π 14 δἄπ. Κύιθροῦο νἱάθίιν νᾶ- 
Ιεθ πορ] σ᾽ Θ ΠΈΘΥ τΐ 5 ὑγ8 7 6, 
4 ἄδτη νἱπὶ 4 ΟΠΊ040 6Χ γΟΓΡῸ οτὰ- 
δῖ, Τηϊη 5 ῬΘΓΟΙΡΙΠΊ5. Θ᾽ ΘΓ 
ἰαηθη Βοι. ἀθβϑϑυυῖὶν αὰ. 
προτιμηϑείη δέ, οἱ τατ θη 
ἀϊσηυβ ἢοο οχϊ πιο ΠΌΠΟΙ 6 
πα θϊα5. 6556ῖ. ο,Ἐν εἰρω- 
νείᾳ τὸ προτιμηϑείη λέλεκται." 
56Π01. [Ιτοπὶδθ Θχοπρα ἀρυᾶ 
ὙΠπυο, 50πεῚ ΠΠ6Ὶ. ΥἹ16, 80. Πρό 
νει πρὸ ἄλλων (πολλῶν).---ἐν 

ἔσω τοῖς πολλοῖς, 8θ4π6ε 8ί- 
4π6 ἔα γθ 8, Οἵ. 158,8. -- αὐτὰ 
ταῦτα. «αὐ ταῦτά τε οουΐθοῖς 
Βεκκ., αὖ ταῦτα Τήυν., αὐτῷ 
ταῦτα (Ἰὰ55. ἈΘΒΡΟΠϑιιπι Ραιβᾶ- 
Ὠἶδ 6 Ἡΐπη15 πηαία νι! ΝΘΡΟΒ Ι. ἃ. --- 
πίστιν... τῆς ἀναστάσε- 
ως. ν»θνάο, 68: διδόντος πίστιν 
τῆς ἀναστάσεως [τῆς] ἐκ τοῦ 
ἱεροῦ. ϑ᾽σπὶβοδίαν δυΐοπιὶ ἄνά- 
στασις βεβαία, ταῖὰ εὐ ἃ» οππηὶ 
ΡΘνίοα]ο Προγα.᾿Κ ΟΟΤΥ̓ΤῚ,. Εἰαπῖπι 
»»Ἱείστις Θϑ: Θ0} Πγτ Δ 010 5θοιτ (85, 
νε] ἀνάστασις Πα θὲ θη ρμ85ῖπ, τΐ 
5}Ὁ ταῦᾶ." ΒΑΤ.. [πῃ νν. ἀνάστα- 
σις ἐκ Θδἀθμι ΘΠῚΡ 8515 ᾿ποϑὲ φυᾶς 
ἴῃ ἀναστῆναι ἐς 51,1 δάη. θὲ 
τ δὲ ψεῦρο ἀνιστάναι εἴ. 190, 11 
δάῃ., ἀθ ΘΟ] οοδίϊ0Π 6 γϑιθοΓαπὶ 
Δθη. 137, 4͵ 

ὕαρ. 154. 8. 1. ἀπῆλϑον. 
ἴπ αγθοπῃ. --- τὴν ξύλληψιν 
ἐποιοῦντο. 6 οοπαίι ΠΟῺ 
Ρουΐἕβοίο ν 6] σοπ51110 οᾶρίο ἱπί6}}1- 
σεπάστη. Οὗ1 10. Π 4. ΠΙ 34. 
ΙΝ τ0. Μεαίῃ. αν. 8.497 ο. Βιαΐίπῃ. 
8. 157 δάη. 10. -- ἐν τῇ ὁδῷ. 
Νερ. ἰπ 1{ἰπόγρ. ΟΡ ΒΡ ον οτὰ 
ἐν τῇ πόλει ἰλτηθῃ οἱ ΟὉ Ισοιπ,, 
40 ἔπρὶε Ῥαιιβδηΐαβ, ἀ6. ρῬ]δίθϑ. 
ΠῚ οὐρίτδπάππι. - εἶδε. θὲ 

μέλλων οὖν 
ξυλληφϑήσε- 
σϑαι ἐς οἵ΄. 
ἄημα τοῦ 
ἱεροῦ τῆς 

“Χαλκιοίκου 
καταφ εὔγει, 
καὶ ἐνταῦϑα 
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Δεὶς λιμῷ τε- 
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γνῶναι ἐφ΄ ᾧ 

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟῪ ΞΥΓΓΡΡΑΦῊΣ Α, ρλδ΄. 

’, ΒΩ 

ἐχώρει, ἄλλου δὲ νεύματι ἀφανεὶ 
χρησαμένου καὶ δηλώσαντος εὐνοίᾳ, πρὸς τὸ ἵε-- 
ρὸν τῆς “Χαλκιοίκου χωρῆσαι Ὁ: χαὶ προχα- 
ταφυγεῖν" ἣν δὲ ἐγγὺς τὸ τέμενος. χαὶ ἐς οἴκη- 
μα οὐ μέγα, ὃ ἦν τοῦ ἱεροῦ, ἐσελϑῶν, ἵνα μὴ 
ὑπαίϑριος ταλαιπωροίη, ἡσύχαξεν. 
αυτίχα μὲν ὑστέρησαν τῇ διώξει" 

οἱ δὲ τὸ παρ- 
} » 

μετὰ δὲ τοῦ- 
το τοῦ τὲ οἰκήματος τὸν ὄροφον ἀφεῖλον, χαὶ 
τὰς ϑύρας ἔνδον ὄντα τηρήσαντες αὐτὸν καὶ ἀπο- 
λαβόντες εἴσω ἀπῳκοδόμησαν, προσκχαϑεζόμενοί 
τὲ ἐξεπολιόρκησαν λιμῷ. 

ΘΟ] οοδίϊ θη 6 ΟΠ ΠΟΥ] 115 να, 
δάη. 110, 2 εἰ 77, 2, -- ἐφ᾽ ὦ] 
οοὗ χάριν." βομοὶ. -- ἄλλόυ 
δέ. Ἰυο5 θρίιουοβ ποὴ ἀϊβυϊπραϊ! 
Πδο 'π τὸ Νβροβ. -- ἄφαν εἴ, 
οΟἸα πη ἀ Θ 501}. τὸ ἵερὸν 
τῆς Χαλκιοίκου. ΝΙα. 128, 
2 84η. -- προκαταφυγεῖν, Ἰς 
6. φϑάσαι καταφυγόντα, ααϊθῈ5 
γΘΥ]5 πᾶ ἀθ τ υὐϊίαν Τ,γ0. Ο. 
Τ,6οον, ὁ. 82 ρυϑθίον βουϊρίογοβ δὰ 
152, ὅ᾽ ποῃιϊηδίοβ ὁΟηΒι ΘΠ 8. -- 
τέμενος. »»Τέμενος, ἵερόν, 
ναῦς. -. διαφέρουσιν ἀλλήλων" 
καὶ τέμενος μὲν πᾶσα ἡ χώρα 
[ἡ] ἀφιερωμένη͵ τῷ ἅδεῷ λέγε- 
ται, ἱερὸν δὲ τὸ ὑπὸ τοῦ περι- 
βόλου περιεχόμενον, ναὸς δὲ 
ὁ ἱερὸς οἶκος.“ ΖΔΟΥΚΑΣ. Ηὶς 
ἰδτηθη ἵερόν εἰ τέμενος ἰά6πὶ 
ΒΘ ΠΟΔΓΘ σαι Ηδδοῖκ., αὐἱ 46 νὶ 
ΠΟΙΆ ΗΪ5 ἵερόν δίαιιθ εἰαιβ εἰ ναοῦ 

ἀἰδογοαῖα τϑοίθ οοηΐουυὶ πιθοὶ 
θυκ. δα ΤΥ, 90. --- οἴκημα 5᾽ἴϊη8 
ΘΟΠποΙανο, πὐ 1Π 08, ἃη 86 ]- 
ἔϊοΐϊατα, υἱὐ ΠΠ|4. ΤΚ 417, ἀυθιίαιατν. 
Ῥγδοίουϊμηιβ ἰδηθη ποὺ οἱ αὐποὰ 
τοῦ ἱεροῦ, ποη τοῦ ναοῦ, [υῖββθ 
ἀϊοῖναν, οὐ Ὁ νοῦρὰ Ῥβθυᾶο-Τ]ο- 
τηϊδί, ἱκέτης ἔν τινι οἴκῳ τοῦ 
τεμένους ἢ ΘΜ ΕΗ Τα] τη 
δοαϊΠοϊουατη οἰΐατῃ ΤΥ 90 εὐ Ὗ 16 
δι πιθητϊο. Οὐκ ᾿Ἰαβαρον ὕπνι. Ρ6- 
Ἰορ. ΠΡ. 3818. δ ἰρβᾶ δβάβ Μ|- 
ΠΟΥνδ6 σουΐθ, αἸι8 ΠΊ ΘΟΠΊΠ ΘΠ] Οὐδ ἢ 
σοίουὶ βου ρίογθβ, οορ ἀπ ἀπ πὶ ΠΟ ἢ 
6858 πάρ, αποά ΠΟΗ ΒΟΥ Ρ ΠῚ οὶ 
ἐς τὸν νεὼν τοῦ ἱεροῦ, 58 115. 11- 

᾿ , 3 “ καὶ μέλλοντος αὐτοῦ 

αυοι, Οὗ, Μδπηβ. ϑὅρανι. 2 ρ. 34 
54. -- ἦν τοῦ ἱεροῦ, ετδί 
θη }Ϊ, 65 σεμῃότίε Ζὰπι Πεὶ- 
Ἰρϑθῃ Βεοιχῖσκ. Οὗ. Π 4, ὅ οἱ 
Βαϊίη, 8. 182 «απ, 18. --- ὕπαί- 
ἄγριος. Οἵ Μαιῃ. αν. 8. 446, 9. 
Βαυίμῃ. 8. 128, 6. 

δίας ὑστέρησαν τῇ διώ- 
ξδει, ϊ. 6. διώκοντες οὐᾺ ἦδυ- 
νήϑησαν καταλαβεῖν. -- τὸν 
ὄροφον (Ρτὸ αὰ0. Δ|101 οἰϊδηι 
τὴν ὀροφήν. οἵ. ἀαπ. ΤΥ 48, 2 οἱ 
Μαείζη. ΠΣ Πγ0. 198) ἀφεῖλον. 
Νρρ. 1. ἃ. ἐοοίατη Βα ηΐ ἀ 61 ο- 
111, 4ὰοὸ ἔδοὶ!ϊα5 58} ἀἶνο 
ἱπίονυῖν οί, -- ἔνδον οντα τη- 
ρήσαντες]} ονέξήει γὰρ εἰς τὸ 
ἱερὸν πολλάκις. “ς 56}0]. -- καὲ 
ἀπολαβόντες εἴσω, αἀὐππηι- 
4 πὸ (6 ἃ π} ᾿πὰ5 μέθυ οορ᾽5- 
5Βϑηΐ, πο] αϑ᾽ββδηῖ, ΟΡ αυδηῖ 
᾿ποϊαα οηαϊ νίτη εἴσω, ποῖ ἔνδον, 
ἀϊούατῃ δβϑί, αὐ κατακλήειν ἔς τι 
οἱ 5: Π}1}Π1ἃ. ἀπῳκοδόμη- 
σαν] τειχίσαντες ἀπέφρα- 
ξαν." ϑόμο!. ΟΡπιγυχογαηΐ 
Νεροβ. Οἵ, 1 78. Βα τον 
περιοικοδομεῖν 1Π 81, ἐνοικο- 
δομεῖν ΥἹΙ 51. εΦασὶν ὅ τι, “Ἔ 
νίκα ἔφραξαν κατ αὐτοῦ τὸ 
οἴκημα, ἡ μήτηρ αὐτοῦ... 
πρώτη λέϑον ἐπέϑηκε.““ 8080]. 
Οὐ. Ὁιοά. Νερ. ἃ]. ἴῃ δᾶ, πιαὶ. ἃ, 
-- ἐξεπολιόρκησαν. Οορίία 
αὐτόν. Οἵ, τἄπη. 181,1. ΟΥὐ888- 
505 ἴδ} 685 ὀχρυρπαν Ρο- 
510 ΡῈ. ἃθυβίοηθη γῦρο οχρυ- 
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ἀποψύχειν, ὥσπερ εἶχεν, ἐν τῷ οἰκήματι, αἰσϑόμε- 
νοί τὲ ἐξάγουσιν ἐκ τοῦ ἱεροῦ ἔτι ἔμπνουν ὄντα, 
καὶ ἐξαχϑεὶς ἀπέϑανε παραχρῆμα. χαὶ αὐτὸν 
ἐμέλλησαν μὲν ἐς τὸν Καιάδαν, οὐὑπερ τοὺς κακούρ- 
γους, ἐμβάλλειν᾽ ἔπειτα ἔδοξε πλησίον που κατ- 
ορύξαι. ὁ δὲ ϑεὸς ὁ ἐν Δελφοῖς τόν τὲ τάφον 
ὕστερον. ἔχρησε τοῖς “ακεδαιμονίοις μετενεγκεῖν 
οὗπερ ἀπέϑανεν, (χαὶ νῦν κεῖται ἐν τῷ προτεμε- 

αρ. 184. 8. 4. Καιάδαν. ὕλ55. Απρ., ΟἹ. ρτ. τιᾶπ., Τ' 
Τιαὰτ. Κεάδαν. Οὐα ἴῃ τὸ τηᾶσπδᾶηη 6556. Πἰρτοσπι ἱποοηβίδηεϊαπι 
ἀοοεπί Ῥαιβ. ΤΥ 18, 8 εὐ ϑϊα. ὈΙΡΠΒοπρύτα. ὑπθύθν ποίδίῖο ἂἀρυὰ 
Βέγαθ, ὙΠΙ Ρ. 8617 εἰ ριᾷ Ἠδβυοι. ἴπ ν. καέατα. Οοηίγᾶ εξ ΠῸῃ 
ῬτοτβαΒ ΒΡΟΓΠοπάππι 6588. ῬΥΟ δίας αὐϊάοπι νερὸ Ἀεάξζω, ἔϊπαο, 
εἱ 1ἴ8, αυδε αἰδρείαὶ Πογῃ. δα 1. 1. ΤΥ Ρ. 129, Ὑἱά. ἰᾶπιθη ΒΙοοπηΐ, 

ἐμβάλλειν. Ψυϊσο ἐμβάλλειν εἰώϑεσαν. ϑεὰἃ εἰώϑεσαν, αυοᾶ 
ἴῃ 50115 ἀδίθυϊ ουῖθτι5 ᾿ϊοτῖς εἰώϑασιν ΒΟΡΙ ΘΙ (πα, ΟΠ. ἴῃ Βα]. οἱ Τι., ἴπι|. 
ψΕΥ5, βουϊρί, ἴῃ Ὑαίΐ, εὐ Ἀδρ., δηίθ ἐμβάλλειν Ἰερίταν ἴῃ Οα55. Ααρ,. 
ΟἹ. η. 4].. 6χ ααἰθὶιβ βοτρίαταπι ἐμβάλλειν εἰώϑασιν ἵτυβίτα ἀ6- 
[οπαϊ ἃ ἘΠΙΖΒΟΉ, Ουδεβί, Τμποῖαπ, ᾿. 178 ἀρρδτεί. 

δηαπαᾶϊ αἰχὶς οἰϊατα Τιὶν, ΧΧΤΠ 80 
εὐ ΑἸ101] ἀνθ ει ἱπορὶᾶ δχρὺ- 
5. πᾶΤα. 

8.8. ἀποψύχειν. Βίον 
δαάϊάϊ! ΒορΡῃ. ΑἸ. ν. 1051, 5βῖπθ δὸ 
οἰἴαπι Ὅϊο 455. Οἵ, ϑίορι, ἜΠΕΒΙΣ 
141. ἐχβρίτγατε, εἰ ἐχπνεῖν, Ζε- 
ΤΠ ΕΑ, ποκα γσυειειν; 41. .-- ὦ σ- 

ερ εἶχεν, 5ἰουΐί ογταί. Οὗ Π 
᾿ ΠῚ 80. ΠῚ 41. ἱπίογρυ. Χϑῃ, 
Ογν. 1ΠῚ1, 7. 5141}10. δα ΡΙαί. ΑἸο. 
Ρ.1286. - αἰσϑόμενοί 75: τέ 
ἃ Κτγαθδο. οὐ Ὅν 655. ἱπηρασηίθτη 
ἀοΐεπαϊι Ἠενθβέ. »ὔαν Κυῖες Ρ. 40 
54. -- ἔτι ἔμπνουν ὄντα. 
Κ΄ ὁτα ἰδ ἢ πὶ θ τὴ αἰχὶς Ναροβ, 50 1- 
τ πίσθτῃ ἴῃ θαυ] τα Τδοϊίαβ. --- 
ἀπέϑ'αν ε. Οἰτοῖτεν ΟἹ, ΤΙ ΙΧΧΎΤΙ 
1, ἃ, αν. 468. 

8. 4. ἐμέλλησαν. ϑιπιὶ- 
1ῖτοῦ Ὠϊο δουϊβίαβ οοπίνα Βυιτη δὶ 
αν. τιᾶχ. 8. 88 δάπ. 8 ργδϑοθρίᾷ 
Ἰεσίιαν ΠῚ 55. 92. Υ 116. ὙΠ 28. 
ΟΥ̓ Βαῖι. δὰ Ιβοου. Ῥαπερ. ὃ. 91. 
-- Καιάδαν. θὲ Παο 5βρϑίιποα 
να, 5085. ὙΠῚ Ρ. 867. Ῥαυβ5. 1Υ 
18, 8. δυϊα, ἴῃ ἢν, ν. εἰ ἰπ βάρα- 
ϑρον, Μαηβ. ὅρατγι. 1 1. ρ. 178. 
Ἠοαΐϊε ποπάυτη τεροτία οί. Οἵ, 

ΕἸΡΑΙ. ἀβορν. αν.  Ρ, 828. ἢε 
βου ραιγα νοο]5 οἵ. ἀπ. οΥἹΕ,--- οὗ- 
περ τοὺς κακούργους. 5ι- 
τὴι] ἀπαὶ ἐμβάλλουσι. Οἵ, Κυαθρ. 
ατ.8. 62, 4 δα. 1. Ρτοὸ οὗπερ δὰ- 
ἴδπὶ πθ οἶπερ τοαυϊνὶ οχἰβτηαν- 
τὶβ, οοηΐον Το. Απῃ, 1 22 το- 
ΒΡΟπάε, ὉΡῚ ΤδαάδνοΥ 
ΑὈϊεοοτὶ 5. οἱ δὶ ἱπίογρυ., δἰδτη 
Μαᾶν. δὰ Οἱο, 46 Εἶπ. Κὶ 80, 92, 
Χεη. ὕγνυ. Υ 4, 1ὅ οὗ κατέφυγε 
εὐ 101 δάῃ., ἰπΐτα ΠῚ 86 οὗπερ ὁ 
στρατὸς ... προσεβεβοηϑήκει. 
Οἵ. Τοῦ. δὰ Ῥῆνγγηῃ. ρ. 48. 
πλησίον. ψιάοίαν 6558 πλη- 
σίον τοῦ Καιάδου. Νεροβ ἰάᾶ- 
τήθῃ, αἰβριϊοαὶί, ἰη4υϊς, Θὰ τὴ 
ἴῃ Οδοδάδπι ᾿πἴθνυσὶ, οὐ ;γο- 
Ομ αὖ 60 ἴοςο, φιο δγαξ πιουἔμιδ., 
ἴῃ ἔο5585 δβδί, Οὗ. δα, πιαὶ. Ῥσο- 
οα} ἰδ οαπάθμῃ νἱπὶ ν᾽ ἀθίυν Πὰ- 
θα δίᾳιθ Ὑὶῖγρ. θη, Χ 888, υδὶ 
νά. ἤεγη. ΟΥ, Ηδπά. Τυνβ6}}. ΤΥ 
Ῥ. ὅ90 οἱ ΟΥΕΙΙ. δα Ηον. 581. Π 0, 
10ῦ. -- ἐν τῷ προτεμενἐ- 
σματι]) »»Ἐἐν τῷ προπυλαίῳ" ἐν 
τῶ πρὸ τοῦ ἱεροῦ προαστείῳ." 
50Π0]. Νοα νοϑθαϊαπιὶ ἱρϑῖῃβ ἃ6- 
415, 564 Ἰπιίγοιϊαπι τοἰπ|5 ἀρτὶ Β8ΟΥΙ 
6556 ναὶ ἀση,, ααοὰ ποπ, ρΡτοΡρᾶ- 
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νίσματι, δ. γραφῇ στῆλαι δηλοῦσιν.) καὶ ὡς ἄγος 
αὐ τοῖς ον τὸ πεπραγμένον δύο σώματα ἀνϑ᾽ 
ἑνὸς τῇ Χαλκιοίχῳ ἀποδοῦναι. οἵ δὲ ποιησάμε- 
νοι χαλκοῦς ἀνδριάντας δύο ὡς ἀντὶ Παυσανίου 

ἀνέϑεσαν. 

185. Οἱ δὲ ᾿Αϑηναῖοι, ὡς καὶ τοῦ ϑεοῦ ἄγος 
πρέναντος, ἀντεπέταξαν τοῖς Πακεδαιμονίοις ἐλαύ- 
νειν αὐτο. 

τοῦδὲμη- ἹΤοῦ δὲ μηδισμοῦ τοῦ Παυσανίου “ακεδαιμό- 
πρῖμον τοῦ νιον πρέσβεις πέμψαντες παρὰ τοὺς ᾿4ϑηναίους 
“Μακεδαιμό- ξυνεπῃτιῶντο χαὶ τὸν Θεμιστοκλέα. ὡς εὕρισκον 

Εἰ ϑΩ, ἐᾳ τῶν περὶ Παυσανίαν ἐλέγχων, ἠξίουν τε τοῖς 
στοκλέα. αὐτοῖς χαλεξεσθαι αὐτόν. οἵ δὲ πεισϑέντες (ἔτυχε 

γὰρ ὠστρακισμένος χαὶ ἔχων δίαιταν μὲν ἐνάργει, 
ἐπιφοιτῶν δὲ καὶ ἐς τὴν ἄλλην Πελοπόννησον) 
πέμπουσι μετὰ τῶν “ακεδαιμονίων ἑτοίμων ὄντων 
ξυνϑιώκειν ἄνδρας, οἷς εἴρητο ἄγειν, ὅπου ἂν πε- 
ριτύχωσιν. 

ὁ δὲ π τον ὃς τ ἡ 136. Ὁ δὲ Θεμιστοκλῆς προαισϑόμενος φεῦ 

ὃ 5'Ὁ ΘοΥραβ. ἰπίνα βϑολιτη οἷττ.͵ πἰδπι ἱπνθη18, ὙΙᾶ. ΡΙαῦ, ὙΠ επι. 
οαϊξαπη 56 ρ πὶ 6556. 6 [866- 1, ἃ. 
ἀδουη 5. ᾿ηίγα αὐ] 6 ΠῚ 560 Ὲ}}5 
νἱᾷ6 Βϑοῖς. Οατῖοὶ, ΠῚ ρ. 108. 8. 8. ἔτυχξν ὠστρακι- 
Οδίονυπι Ῥαιβαηΐϊδθ ΠῚ 14, 1 τοῦ σμένος. Οἵ, ΡΙαυι. ΤΠΘηΙ. ο. 22, 

ϑεάτρου ἀπαντικρύ Ῥαυβαηῖδο Αὐ δια, ΤΡ. 242. Νερ. Τῇ θην, ὁ. 

μνήμα ἀἰοῖτ 6556. -- ὡς ἄγος 8. Ἀοοϊάϊδβ8 τϑηὶ Ρ]οτῖααθ Ραίΐδῃΐ 
τς ὅν. ΟἿ, Μαιᾷ. 6τ. ἃ. 668,8. ΟἹ. ΧΧΨῚΙ 2, ἃ. ΟἸν, 471, δ 

Βαυΐαι. 5. 146 δάη. 7. --- χαλ- ατοπὶ δηπυτ νἱὰ, ΟἸϊπί. ΡΤῸ 60 ἃ. 

κοῦς ἀνδριάντας δύο. Ιρ5]-ὀ 473 ἀυι 472 ποπιϊπδηΐ 4111, Κτπο- 

5 ῬΡαυβαηΐϊδο. Οἵ. Ραυβ. ΠῚ 17, δϑὺ δάθο 416 δὰὺἱϊ 475. Ῥοβιίνο- 

7..9: πλὰπὶ Ῥτγοραί ΕἾΠοΙ. ἅ6 ΤΠθηλὶ- 
5106]. δοίαι, Ρ. 86 54ᾳ4ᾳ. δ 'ρ50 

τ αρ. 185. 8. 2. τοῦ δὲ μη- Οϑέγδοῖβυπο ῬΡΔΘΙΟΡ 81|105 νἱά. 
δισμοῦ ... Θεμιστοκλέα. Ν δοιδηι, Απήαι. αν, ΤΡ. 628 οἱ 

Ὅς τὸ οἵ, ΕΡπου. ρ. 322 δὰ. Μαυχ. ὅά4δ. ϑομοθηι. Απίαα, ἰπν. Ῥ8]. 

ΡΙαι. ἅ6 Ηδγοάοί, πιϑιῖρη. ΓΧ ρΡ. δύ. 8. 8ὅ. τοί, Ηΐδβι, ΓΝ ῥ. 202 

397 εἰ Τ]οΠϊϑιί. ο. 238. “Ῥιοά. ΧΙ 564ᾳ. ἃ Το, ἰλοῦαῃ 1] 78. οοηϊ- 

84 54. 4]. ἴῃ δα. τπηᾶὶ. ἃ, Δα τὁ-Ἤ πηριηουϑίαν. 
ἅτ δυΐοη πᾶπο ἀοργθβϑι οΠΘγὴ 
ΡΥΟρΡυῖο ταΐητιθ θὰ ΡΟΥΘ ηΘ ΤΩ (ὰρ. 186. 8.1. φεύγει... 
ῬπαοΥ ἀ1άε5 Ῥαυβαηΐαθ γϑῦιδ ἃὉ- ἐς Κέρκυραν. Οὗ ΡΙαῦ, ΤΠο- 

γορίιβ οϑί. οἱ. ΚαίΖοῃ. Ῥουΐοῖ, Ρ. τηϊβί. ο, 34, Νϑρ. 1. ἀ, ΡῬβθυάο- 

196 54. -- ἐκτῶν ... ἐλέγ- Ὑπεπιῖδί. Ερ. ΧΥΠΙ. ΧΙΧ. ΧΧΠ, 
χων. Ἐχ δρίβιοι!ἱβ ἀρυὰ Ῥαυβᾶ-ὀ Βδοίαπι μ00 6558 8}}} Ο]. ΟΩΧΧΎΤΙΙ 
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γει ἐκ Πελοποννήσου ἐς Κέρκυραν, ὧν αὐτῶν εὐ- 
εργέτης. δεδιέναι δὲ φασκόντων “Κερκυραίων ἔχειν 
αὐτόν, ὥστε «“Ἰακεδαιμονίοις καὶ ᾿᾿ϑηναίοις ἀπέ- 
χϑεσϑαι, διακομίξεται ὑπ᾽ αὐτῶν ἐς τὴν ἤπειρον 
τὴν καταντικρύ. καί διωκόμενος ὑπὸ τῶν προσ- 

τεταγμένων κατὰ πύστιν, ἢ χωροίη, ἀναγκάξεται 
χατά τι ἄπορον παρὰ τ ἤμητον τὸν Μολοσσῶν βα- 
σιλέα, ὄντα αὐτῷ οὐ φίλον, καταλῦσαι. καὶ ὃ μὲν 
οὐκ ἔτυχεν ἐπιδημῶν, ὁ δὲ τῆς γυναικὸς ἱκέτης 7γε- 
νόμενος διδάσκεται, ὑπ᾽ αὐτῆς τὸν παῖδα σφῶν 
λαβὼν καϑίζεσϑαι ἐπὶ τὴν ἑστίαν. καὶ ἐλϑόντος οὐ 

1, ἃ. (ἢν. 468 ἀδὺῦ 467, Κνπορον ΟἹ, 
ΤΙ ΧΧΥΊΙΓΙ, ἃ. ἢν. 4712 οχἰϑυϊπηαΐ, 
Ἐοβραίι. ἃ, 471. ΟἿ. ΕἾπΟΚ. 1. ἃ. 
ἘΞ ΟἹ 5Ξη: εἱ παη- ο: 197. -- αὖ- 
τῶν. ΜΝιά. Βυϊίπι. ατ. 8. 148, 
5 ἃ. Κτυρρ. ἃ. ὅ8, 4 δάῃ. 2. 51- 
ΝΠ ΠΟΥ 586 06 Ροβύ ποιηΐηδ ΠΥ ατὴ 
δὲ ἰθυγάγσαπι ἀϊοῖσαν. Οἵ, ΠῚ 2. 8. 
19 «]. Ῥαῦϊο ἰοὺ ὁ. 7 δάπ. Αδά. 
ὅτοη. δα. ἷν. ΠΙ 11, 12. Πεἰὰ. 
δὰ ὅΔε5. Β. Ο, 186. -- αὐτῶν 
εὐεργέτη ς] Ἐπειδὴ γὰρ οὐ 
συνεμάχησαν, οἱ Κερκυραῖοι τῇ 
Ἑλλαδι κατὰ τοῦ βαρβάρου, 
ἀλλὰ ἐσοφίσαντο (εἴ. Ἠενγοάοι. 
ΜΠ 108), ἔμελλον αὐτοὺς ἄνε- 
λεῖν οἵ πολεμήσαντες" ὁ δὲ 
Θεμιστοκλῆς ἐκώλυσε.“ 8610]. 
ΑἸίατα οαθβαιι ἃἴϊογί ΡΙαί, ΤΉ ΘΠ,. 
1. ἃ. Οὗ, Εἴποκ. 1. ἃ. Ρ. 91. Τοῖὶπαθ 
δεδιέναι ἰΐὰ οὐ ᾿ἰπβηϊοῖνο ο0Π- 
ἱπποίιπι δϑέ, αὐ [,δί, τη θύπ ον 
εἰν θνενῖ. --- ἔχειν... ἀπέ- 
χϑεσϑαι, τὰ τδϑεΐη θυ, πἰ 
ἰηνῖβδὶ ἔϊογθηῖ. 6 δοοθηΐα 
νοὶ ἀπέχϑ'. νἱᾶ. Βαίίμι. ἀτ. 
τηᾶχ. ΠΟ ῥ. 187 δα. 1,00... ἀ6 τὲ οἵ. 
Ῥβουᾶο- ΤΠοη. ἘΡ. ΠῚ 5 ΌΕΙΣ 
ὅ. 6. 

8.3. κατὰ πύστιν, εχ 
Ῥενγοοπῃίδίοη 6 ἵπη θη ας ΟἸΠῚ 
διωκόμενος. Ὅδ ν. ,“πύστις οἵ, 
πάη. ὁ. ὅ, κατὰ πῦύστιν βίπηϊ- 
Ἰτον Ῥῖο (455. --- κατά τι 
ἄπορον, Ῥτορίεν 4 π8π8ἃ Πὶ 
(ᾳυδπὶ Τῆαο. δὰ δοουγαί 5 ΠΟῚ 
ΘΟτηροΥὶῦ δὰὉὺ πᾶτγᾶτα ΒῈΡ Υβ θα 0) 
ΦΟΙΒΙΠῚ ἱηπορίϑιη. ΝΙβὶ [ουγίθ 

Το βπιπὶ βθοαίι5 σὲ νῖ5 6556 μέ- 
γᾶ. Νοπ Ορτι5 ὁδρίθ σοπιθοίατᾶ τὸ 
ἄπ. --- παρὰ Ἄδμητον ..- 
καταλῦσαι. ϑιμηΠιον ΤΠ. ἃ 6- 
νϑυίθρο δὰ ἃ]. θιὶοϊθαν ἰδ θῃ 
εἴδη καταλύειν παρά τινι (ἃ 6- 
νουῦοϊ ἀρπᾶ ἃ]. 1ν. οὐ ΡῬ]δυΐ.), 
αὖ Πειηοβίῃ. ἀ6 ον. 8. 82. Βίθρ!, 
ΤΠ65. δα. το. ἴπ ἢ, Υ. οὐ Ῥυϊβό. 
ΧΎΠΙΠΙ δε 92... 196..16- “ον 
Ὀῖοά. ΧΙ ὅ6 οἱ 4ποὸ5 8. 1 οἰίαν!- 
πιι5. -- οὐ φέλον. Ἦος οοη- 
βυπηαηὶ ΡΙαί. ΤΠοιη. ὁ. 34 οἱ αἱϊὶ. 
ΝΘΡΟΒ δυίθπι ν᾽ θίαν πη ρὶβ α15- 
5θη{γθ, ἀπδιὴ ἀἰββαπε, οδγίθ 5] 
ποβριζίατα ἔποναῦ ἀρυὰ οὰπὶ 
Ιοοσϊτασ, ποὴ οὐαί. δια. δα, τηϑὶ, 
οὐ διηίθη. δα ΡΙ αι. ΤΊ πη. 

8.8. τῆς γυναικός. ΡΠ Πϊ- 
ἀπ ψοσδί, ΡΙαί., ΟγαίδοβὶΡ ΟἹ τὰ 
Ῥββιδο- ὙΠ. ἢ τΟν -- διδά- 
σκεται ὑπ᾽ αὐτῆς. ΑἸ ΤΟΓΆ ΠῚ 
48 8 Π| ΠαΥτδΙοποῖὴ δαάϊ Ρ] αὖ. 
-- τὸν παῖδα σφῶν. Νερ. 
Πα οἷὰβ ρᾶυνυ απ. Αἱ 
οαθὰ Το. ἔαοϊαηι. ΡΙαι, 5610]. 
Αὐϑα, (δὰ ΠΡ. 384), Ρβειᾶο- 
ΤΠ. ΧΧ 8, αὶ ραθυιπι Αὐι σάδῃ 
ποτηϊηδί. σφῶν Ἰοσίταν, φαοα 
Θ᾽ δοίππι οορ ταί 6556 γυνή; 46 
Ῥ᾽αγα ἀαΐδηη ναι α΄. 8. 88, 4 δάη. 
3... ΚΒΠΕΑ. --- καϑέξεσϑαι. 
Καϑέζξεσϑαι 5οντῖρϑὶν Κυαθρ. (ἴῃ 
ἀπὸ Ὦ. κατέζ.), 4πθηι ϑθοιιξαϑ 
οϑί (ἴᾶ55... αποᾶ Τῆαο., οἰβὶ ἴῃ 
αοιῖνο καϑέζειν, ἴῃ τη θα 10 56ΙΉρ 6. 
καϑέξεσϑαι ἀϊοουοί, ϑ'8α Βα- 
τᾶππο ἴῃ [π4, νοῦ. καϑ'έζξεσϑαι 

Κύρθεν ἔπει- 
ὡς "ἀδμη- 

ρα φεύγει. 
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πολὺ ὕστερον τοῦ ̓ ᾿δμήτου δηλοῖ τε, ὅς ἐστι, καὶ 
οὐκ ἀξιοῖ, εἴ τι ἄρα αὐτὸς ἀντεῖπεν αὐτῷ ᾿᾿ϑηναίων 
δεομένῳ, φεύγοντα τιμωρεῖσϑαι" καὶ γὰρ ἂν ὑπ᾽ 
ἐκείνου πολλῷ ἀσϑενεστέρου ἐν τῷ παρόντι κα- 
κῶς πάσχειν, γενναῖον δὲ εἶναι τοὺς ὁμοίους. ἀπὸ 
τοῦ ἴσου τιμωρεῖσϑαι" καὶ ἅμα αὐτὸς μὲν ἐκεί- 
ψῷ χρείας τινὸς χαὶ οὐκ ἐς τὸ σῶμα σώξεσϑαι 
ἐναντιωθῆναι, ἐκεῖνον δ᾽ ἄν, εἰ ἐκδοίη αὐτόν, 
(εὐτὼν ὑφ᾽ ὧν καὶ ἐφ᾽ ᾧ διώκεται) σωτηρίας ἂν 
τῆς ψυχῆς ἀποστερῆσαι. 

ὕαρ. 196. 8. 4. 
πη Η, ἃ 4]. τηδῃ. 5ῈΡΘΙΒΟΥ: 

ἜΣ Ἐκ ας - ἀσϑενέστερον, απο ον 
Τῃ αν. ἐχ οπιοπᾷ. ἀσϑενέστερος, ἘΣ 

18 6005. ΒΙοοπηῖ, Κνυπορ. Βοϑίμα, ὑϑοθρουπηΐ, οομηπηθηάδηι οΌν. 

Ατση, ψαυϊραίαπι ἰάτηθη ἀοίεπαϊι (]ὰ85, Ὑ]ά. άπ. 

δουϊδίαβ εδί καϑέζεσδαιν νον} ], 
Οὐἶπ5. ῬΥΆΘΒΘΠ5 οὐ Γπίαγηπι ἰθριιῃ- 
ὑὰν ὁονίδ ἀρὰ Ρ]αί. Ἰα θη θη. 
γιά. Αδύ. 1μεχ. ΡΙδῦ. --- ἐπὶ τὴν 
ἑστίαν. Ὅδε οᾶδιι οἵ, δά. ο, 24 
οχίῦ, Ῥγὸ ἴΌο0 βδογαυϊαπ) Οὔ 5οα- 
Τὶι5. ψ 6] ΠΘρ]] ρ᾽ ἢ 118 ΘΟΠΠΠἸ ΘΙ ΟΡ δύ 
Νεροβ. -- δηλοῖ τε, ὅς ἐστι. 
ΟΥ̓ Μδιμ. αν. 8. 488. Κταθρ. Ὁ ]1Δ]. 
8.61, 6 δάη. 1. ᾿Ἰηἴνα 187, 2 (01 ἴῃ 
Ῥυΐοτα ααυϊάθηῃ πο π] 0 Πὰΐο 5]- 
τὶ! ὅστις, 564 ΒΘΑΪΡῸΡ ἅ). ὙΠῸ. 
ῷ. ὙΠῚ 46. 50. -- οὐκ ἀξιοῖ. 
Οἵ. Μαιαι. αν. 8. 008, 1. Κυιθρ. 
8. 67, Ππ πθ πη 2: ΤΠ ἢ Π 80. 
5 ἀντεῖπεν ΣΟ ΕΤΟ- 
ἕνῳ] »Πέμψαντος γάρ ποτὲ 

“δμήτου ᾿ϑήναξε περὶ συμμα- 
χίας αἰτήσεως ὁ Θεμιστοκλῆς 
ἀνέπεισε τὴν πόλιν μὴ δοῦναι 
αὐτῷ βοήϑειαν. ΚΕ Β6Π0]. --- καὶ 
γὰρ ἀν τοὺς πάσχειν. ἜΣ 
δηΐτι πὰπὸ δέΐδπι Δ ἢ ΟΤΩΪἢ 6 
τὰἿιο ἰπνδ!! αϊ ογθ, απ ΠῚ 
ΤῸΧ δβϑεοί, ᾿ἰ86αϊ ρΡ0556. [ἰἃ 
Αὐοδοῖαβ. Ορἰπ]6. ᾿Ἐκείνου Π0}] 
Ῥοπᾶοι ἃ" ὑπό, 56 οὐᾷο οβι: ὑπὸ 
πολλῷ ἀσϑιενεστέρου ἐκείνου, 
50, ἀδιμήτου. [τὰ 5610}. οὐ Αν." 
ΟΟὟΤῚ,. ν᾽ ϑυιηι οβδὺ ΡΥ Ρ ΟΒ᾽ ΠΠ 0165 
ἰπίδγατι ἃ οα5᾽ 015 5115 Ἀν 6 }}}: ν]ὰ, 
τἄπ, 69. 5: 568 Ποὺ ἰδ η]6  ΘΧΘῊῚ- 
Ῥίατη ἀυνῖι5. οἱ οοίουϊβ ἀἰββίμη! 
εβι. Ουᾶῖο οἵ, βά. Αἀ ᾿ἸηΠηῖ}.- 

ἃ 40 

ψαπὶ Δα 61] ἢ ΠῸ οὐ 605, αἱ 56- 
4αμηίμν, 6Χ ἀξιοῖ τϑροίθπαιπι, 
λέγει. ΟΥΓἿΙΝ 8. 81. -- τοὺς 
ὁμοίους, αὐ ρῬᾶπϊο ροβίὶ τῆς 
ψυχῆς, ἰθπλεγα ἱπηρτιθηδί Οο". δὰ 
Ἡγρον. Ῥ. 64. -- ἀπὸ τοῦ ἴσου, 
ἴῃ Ῥᾶνὶ οομ αἰτίη 6. Ο. δᾶπ, 
11, 8. οἱ ἀ6 ἀπό δά. 91, ὅ. -- 
αὐτὸς μέν. Οἵ δάη. 118, 8. -- 
χρείας τινὸς -..- ἐναντιω- 
ϑῆναι. δίς Χοϑη. Απαᾶῦ. ἹΠ 6, 
ὅ ἐναντιώσεται τῆς ἀπαγωγῆς, 
α]} περί 5βϑοιπᾶάπσπη ΟΡ ΪΠ105 ΠΥ Ὸ5 
ἀοϊονίην5. Οἷς Μαῖα, αν, 8. 868. 
Κυιορ. 8. 47, 21 δάυ., Χρεέα 5ἰ- 
σηΐβοδι ΓΘτα, {116 πὶ; δὰ τι 5 τὶ ἢ 
Θοπι πιο δτη, -- ἐς τὸ σῶμα 
σωξεσϑαι. ὕὍθϊ αὐοα!! 5 
ἀοίηοορβ. Ῥοποηᾶϊ ρᾶμθ οδάθηι 
[Οὐ πὰ οβϑοί, τη ] 10} 85 βου ρίΟυ 68, 
εἶδὶ νουθὰ ἰϊίον ΘΟ] οσαμΐ, βθηλοὶ 
οἴη Ῥοβιϊβθο 5815. μαρθπί, ΟἿ, 
Βαίῃ, αν. 8. 125, 2, Ἰιογαίαῦ 
ἀδηαλαμι ἃ}} Αὐϊβίοιθβ δϑίαίθ Ἰηίου- 
ἀππηι. ιᾷ. θὶμάα. ἴῃ ὅταρὶι. ΤΠ 65. 
ν. ὁ ρ. 1108. Ηἰςο δὰ σῶμα Ανιὶ- 
οαϊαη) ἃἀἀϊ ἤθοθβθθ ΠΟ [υϊδ86 
ἀοοου Κυποο. αν, 8. 80, 2 αἄῃ. 18, 

ἃ ἐδΙΠουλΐ μι σώξεσϑαι 
ἀπο Ἷ8. Οἱ ΡΟΙΠΠ] ΒΟ Ρύτη} Θ586. Πλϊνὰ- 
πλαν  --- εἰπών. Οἱ, ἄμ, 87, 2. 
-- σωτηρίας ἄν. ἄν, 5ϊοιι 
ΡΥΪα5., οαπὶ ἀποστερῆσαι ἰπῃρ 6 - 
ἄἀσππι Ῥοδὺ ᾿πύθυ Ὁ Οβ᾽ Ομ θη Ἰτονἃ - 
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,᾿, Ἁ 

1 181. Ὁ δὲ ἀκούσας ἀνίστησί τε αὐτὸν μετὰ ἐπ ΘΑ, 
τοῦ ἑαυτοῦ υἱέος (ὥσπερ καὶ ἔχων αὐτὸν ἐκαϑέ- πεμφϑεὶς, 
ζετο, καὶ μέγιστον ἣν ἵκέτευμα τοῦτο) καὶ ὕστε- "αἱ ἐκ ταύτης 

ουν ἄνευ 

θοὸν οὐ πολλῷ ποῖα, “Ἰακεδαιμονίοις καὶ .48η- κινδύνου ἐς 

ναίοις ἐλϑοῦσι καὶ πολλὰ εἰποῦσιν οὐκ ἐκδίδωσιν, ἔ4 
ἀλλ᾽ ἀποστέλλει βουλόμενον ὡς βασιλέα πορευ- πέμπει γράμ- 
ϑῆναι ἐπὶ τὴν ἑτέραν ϑάλασσαν πεζῇ ἐς Πύδναν, ματα ποὺς 

2 τὴν ᾿ἡλεξάνδρου. ἐν [) ὁλκάδος τυχὼν ἀναγο- 
μένης ἐπ᾿ Ἰωνίας καὶ ἐπιβὰς καταφέρεται χει-- 
μῶνι ἐς τὸ ᾿4ϑηναίων “στρατόπεδον, ὃ ἐπολιόρκει 
Νάξον." καὶ (ἦν γὰρ ἀγνὼς «Τοῖς ἐν τῇ νὴ) δεί- 
τ ποὰ φράξει. τῷ ναυκλήρῳ, ὅστις ἐστὶ καὶ δι ἃ 

φεύγει, καὶ εἰ μὴ σώσει αὐτόν, ἔφη ἐρεῖν, ὅτι 
χφήμασι πεισϑεὶς αὐτὸν ἄγει" τὴν δὲ ἐ  . 
εἶναι μηδένα ἐκβῆναι ἔκ τῆς νεῶς, μέχρι πλοῦς 

ὕαρ. 197. 8. 1. ὥσπερ. . τοῦτο. ἢδοο ἐφ θρο τ" 51- 
βἷδ. οἰγουπιάδηἀα ΟΧ᾿ βεϊπιὰν πλι8, Π6 ἀνίστησέ τε... καὶ οὐ θς 
ἣν ἰμΐοι 58 γΈβροπάθνθ υἱἀθυθηίαγ, ΒΙοοπιῖ. γοΡθᾶ ὥσπερ. . ἐκαϑέ- 
ἕετο Ῥαγθηπηοδὶ δκοπῖί, 400 ἴαοίο πορὶβ μέγιστον δ᾽ ἦν τοαυϊνὶ 
ν᾽ άἀοίυν. 

ἰὰπὶ εβί, Οἵ, Μδίῃ, αν. 8. 000.1 τοῦ Φιλέλληνος. Οἵ, 57, 2. 6 
706 δαη. 77. Π| 48. 94. ΤΥ 114 ἃ]. Βυπίαχὶ οἵ, Κιαθρ, ατ, 8. 47, ὅ 

δάη. 8. 
καρ. 187. ὥσπερ. 
Ἐπ πῆς τ Θ΄. ἢ ἐπ φπε 
5Βεαενϑί, Ὥσπερ ϑ6Π0}. ΘΧρ]]- 
οαὐ αὐτῷ τῷ (τῷ αὐτῷ Ὁ) σχή- 
ματι, ἀπᾶ6΄ οιπὶ αὐτόν ποη Ι6- 
οἶββθ ἴαϊί ααυὶ ΟΟΠἰοΘτου; ΚυαθροΥῦ 
δαίοπι ἃἀ60 ἔχων αὐτόν ἴὰ 5Ξιι5ρὶ- 
οἱοπθαὶ γοοδί. ἢ τὸ οὗ ΡΊ αι. ΤΠ ΘΠ. 
ο. 25 εὖ Ρβευδο- ΤΠ6πη. Ἐρ. ΧΧ, 
-- μέγιστον... ἵκέτευμα. 
»»ΑΡυὰ ΜΟΙΌ5505 50Π16θὲ, αὐ ΡΙαί. 
ΤΠοηλ.“ἦ ὈΌΚ. -- ὕστερον οὐ 
πολλῶ. Οἱ, δάπ. 1 18, 2. -- 
πολλὰ εἰποῦσιν. Οἷἴ. Ῥβουδο- 
Τοη., ΕΡ. ΧΙΧ 18 844. εἱ Ὀιοά. 
ΧΙδ56. -- ἀποστέλλει. Ἐππ 
ἀδαποὶ ἰιι55ϊ., οὐ, ᾳυοὰ 58- 
15 6586. ρυδδϑίαὶϊ, ἀρφάῖι 
ῬγῸ ΠΟ βιθϑύταϊ, Ναροβ. ΟἷἉ, ἰθὶ 
Νρρ. ΑἸϊίον θῖοά. ΧΙ δ6. -- 
Πύδναν. Οἵ, δἄη. 61, 2, --- 
᾿Δλεξάνδρου. Ροτάϊοοδὸ Ρϑίγ 8, 

8. 2, Ρυδθίθι 80} ρου 5, 4105 
ΣΡ δὶ ΠΟΙΆ ΠΥ ΠΊῸ5, οἵ. Ροίγαβη. 
180,7. -- ἐπολιόρκει Νά- 
ἔον. Οὗ, 98, 4, αὶ 46 ἰεηροῦα 
νἱὰ. δάη. -- ναυκλήρῳ. Καὶ 
τῷ κυβερνήτῃ ἀπ δαάϊ! ΡΙαΐ, 
--- δι᾿ ἄ. 6 τεϊαΐ. οἵ. δά. 186, 
8. Νβαῦε ἰἀπιθη ἰά60 ἀπίθ ἱπιρνὸ- 
θαηάιιπὶ ὅςτις, ΡῬτῸ το οοἀ. Βδρ.. 
μαθοὶ ὅς, οαἱϊ ΟΟΥΠοΙ᾿ παι πη φιὲ ΤῊΣ 
ἀρθεῖὶυ νἀ ογὶ ροίοβὺ ΓοϑρΟπάθγο. 
ΤΠ ϑπιοηβίγαίίνιπι ἃ πίθ (418 τὶ αίϊνἃ 
ϑιιηΐ ααὶ δίπλα! δια ἰτὶ ᾿αθϑαπί. Οἵ, 
ΒοΙΠ]. ϑγης, Ρ. 291. -- ἔφη 
ἐρεῖν ... ,»ϑἴπη]6. αυἰα οἱ δὰ 
Ἰιοο ὀχοιηρίασῃι ἵθοϊυ ἀρὰ Αρρίδης 
αῖν. ΓΝ [ο. 48] ΒΘΡα]ι5.." ΑΒ5. 
-- μέχρι ... γένηται. ἄν 
ἔγαβίνα ἀθβίἀθγαΐ ΠΟΌΓ, Οἵ, Ηδγμι. 
ἂς ματι. ἄν Π 8 εἱ 9. ἰηΐτα ΠῚ 28. 
ΤΥ 10, 41, 460. Πλοῦν Ἀἷο ἰάδπι 
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γένηται. πειϑομένῳ δ᾽ αὐτῷ χάριν ἀπομνήδεσϑαι 
΄ , ᾿ » 9 

ἀξίαν. ὁ δὲ ναυχλῆρος ποιεῖ τὲ ταῦτα καὶ ἀπο- 

σαλεύσας ἡμέραν καὶ νύχτα ὑπὲρ τοῦ στρατοπέ 
κ ς 

δου ὕστερον ἀφικνεῖται ἐς Ἔφεσον. καὶ ὁ Θεμι-: 
στοχλῆς ἐκεῖνόν τε ἐθεράπευσε χρημάτων δόσει 

3 " δὸς ΘΟ ΟΝ Ε » ᾿ 
(ηλϑε γὰρ αὐτῷ ὕστερον ἔκ τὲ ᾿Αϑηνῶν παρὰ 
τῶν φίλων καὶ ἐξ Γάργους ἃ ὑπεξέκειτο) καὶ με- 

-» ᾽ὔ -“ “ 9 

τὰ τῶν κάτω Περσῶν τινος πορευϑεὶς ἄνω ἐσ- 
΄ὔ ζ , , ᾿ πέμπει γράμματα ἐς βασιλέα ᾿Δρταξέρξην τὸν 

8. 8. ἐς βασιλέα. Βερ. ΒΕΚΚ, Κταορ. ὡς βασιλέα. Ιμαὰν. Ἐ. 
εἰ Ῥεββίπηϊ οοὐά. πρὸς βασιλέα. Οἷ, «ἀη. πέμπειν πρέσβεις ἐς 
βασιλέα εἰ 5᾽π}11ὰ ποπ ἀυθίίαι ἀΐοογα Ῥγοοορ. Ρ. 848 δὲ 110]. 

᾿Δρταξέρξην. Τι. Ψαι, Ταὰν. ΒεκΙς. ᾿ἀρτοξέρξην. Νοι αἰϊέοι" 

υοὰ εὔπλοιαν, 40 ποιηΐπε δ0}- 
ἰἸαΪΟΥ65. ἴῃ 80] ία ογαίϊοπθ τὶ 
ΠΟῸΠ ψ] δια}, 6556, τὖ βᾶθρα δᾶ- 
αἰἐ5. νϑυθῖβ εἶναι οἱ φανῆναι, 
ἀδιποπβίγαῦ ΒΙοοτηῇ, Οἵ, 1Π 8. --- 
ἀπομνήσεσϑαι, πιο οΥὶ 
δηϊπη0 τοϊαίασαη. (ΟΥἿἉ, Τ,οη- 
π6Ρ. 84 ῬΠαΪαν, Ερ. 42. παν, ΑἸΟ, 
299, Αἀποίαπάα διίθη ἤδθο ἰπ- 
5016 η5 ἀρὰ Αἰΐοο5 ἑαΐζατγὶ Ποχῖο. 
Οἵ. Κνυδρ. τ, πᾷ. νϑὺθ. ἀπο Π1.; 
αυἱ ἀπομεμνήσεσϑαι ᾿εφποπάτπι 
6586. ῬΓΟΡΔὈΙΠ εν ΘΟΠΙΪ οἰ. , (Ερι- 
απ μνήσομαι ἴῃ ἐπιμνήσομαι 
Ἰερίίαν ἀρυὰ Ηδγοά. οὐ Αβρϑι}.) 
-- ἀποσαλευσας. ΝΕερο5 
ΟΡ: ἴῃ 5410 Πᾶν 6 πὶ ἰδη αἰϊ 
ἵπ δποογὶβ. ΠῸΚ, --- ὑπέρ. 
ΟΥ. 112, 4. --- Ἔφεσον. Οοπρτνυ- 
ὑπί ΝεΡ. εὐ Ῥβρυᾶο- Τῆθπι. 8. 85, 
τηδ] 8 ̓ρῖταν Ογηηθη βαθϑεταὶϊν ῬΊαῦ, 
ΤΠΘπῚ. ο. 26, 

8, 8. ἦλϑε γάρ. Ὅς νογΡοὸ 
οἵ, αἄη. 14, 6 τὸ ΡΙαι. ΤΏ. ο. 
24, --- ὑπεξέκειτο. Οἵ. δάη. 
ὙΙΠ 81, 4. --- μετὰ τῶν κά- 
τῶ Περσῶντινος. ἢ οπλϊη 15 
ΠΟΠΊΘη ἢ γ 51 Π14 858 ουαῦ, 46 οσαϊῃ5 
ΟΡ᾽θτι5. τη] 5 δὲ ὨΙοά. 1, ὁ. ο.Ψ 
50.“ ΠΆΛΟΚ. Νοοροηθπὶ ργῸ ΠΠ|0 
ποπηηδὶ ΡΙαί, ΤΊ Ια. ὁ. 26. ὕτου- 
απὸ νἱδοπήάπβ ἀθ υδίϊοηδ {6 ν}85, 
-- ἐσπέμπει γράμματα. 
.»Ὀ᾽οάοτιβ ΕΠ οΥπὶ Βϑοιίιι5. 5ου]- 
6 στοροπι ἰρϑαμπὶ ἃ ΤΠοπϊβίοοϊο 

δἀϊτατη, ΠῸΠ ΡΟ Θρ βίο 5. --- Ὑ]Ἱά. 
ΕΡΒον, ἔν. 115.““ ΠΟΕ1,.. ΟΕΡΡΙαι. 
ΤΉ Ιη. ο. 37 54. οἱ Ῥβειβο- ΤΏθμ). 
ΧΙΧ 41 544ᾳ. Ῥαι]ο αἰϊλον ἢἷο ΧΙ 
28. 29. Τημπονα!άθηι ΒΘαΟἾ αν 
Νεροβ. --- ἐς βασιλέα, ἰπ 
ἃ 6465 ψγ6Ὲ] οοποῖᾶνθ γ68}8. 
Ἐς πᾶς νὶ ροβίϊαπι 5βαβρθοίατα ν]- 
ἀδθνὶ ροίεβδέ οὐ Βαίίπι. τ, 8. 147 
ἴῃ ἐς δάη. ΟΥ, ἰάπηθι ΠῚ 8 ὃς τὸν 
ΙΜαλόύόεντα, αν ἀυθία ἕς τὸν 
Ἐνυάλιον ΤΥ 67. ἰαοοαπλαβ, Ὁ] ἀπ 
ῬΓῸ ἰθπ10}1}5 ἀθουατα ποιμϊ 8 Ώ δα. 
(Νεπιο ὀοηΐαπαοι ἀΐνουβα ἐς βα- 
σιλέα 128. 4.) ΑἸϊᾳμοῦῖε5. 510 
Ἰορίτανῦ. ἀπίθ ποπιῖπᾶ ΡΟΡΌΪΟΡΙΠΙ. 
ΟΥ. «ἅη. 1017, 2, Αἀά. ΗΠ τ. Νβθο 
αἰδευαπι νόθα ἐς ἀνθρώπους 
ἀπόρους 19. ϑ'6( οἰἴδιη ἃπίθ 8118 
ῬΙΌΡΑΙΪα οἱ απ οοἸ]εοίϊνα στρα- 
τευμα, δῆμος. πλῆϑος, 5'πη. 510 
ἐς τϑρουϊαν, ΟἿ ΤΥ 11. 98. 118. 
ΑἸΙα νἱβ νϑυθὶ δὲ ἴῃ ϑηπποὶδίο ΥΙ 
ΤΊ ἐς αὐτόν τινα ἥξειν τὸ δει- 
νόν. Οδίογαπι οἵ, Βἰπίθη. ἔχο. 
ΓΝ δὰ Ριαΐ. Ρευῖοὶ. Ρ. 308. --- 
᾿Δρταξέρξην τὸν Ξέρξου. 
οϑὐίο, Ναρ. [Τμεῖη. ὁ... 9] Βαϊ. 
[Τ᾿ θπι. “ὁ. 27] οἱ αἰ [τμαχῖπιθ 
μάγοι. [ἀπῖρβδο.} δρυᾶ ᾿ΘΌΠη. 
Τίοπὶ Οἷο. δᾶ Ατῖο. Χ 8. Ὀϊοάο- 
Υ5 ἰδ] οἱ 60 δηέϊ 1 ΟΓῈ5 481- 

ἄδπι, 4πὸ5 τηϑπιογαὶ ΡΙα ΑΓ Ο 8, 
δὰ Χογχοῖη γϑηΐββα ἰταἀϊἀουαπΐ.“" 
ὉῦΚ. ΟἿ Οἴἴμι. Βαβι. Ἠδ]]. δὰ ἃ. 
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4 Ξέρξου, νεωστὶ βασιλεύοντα. ἐδήλου δὲ ἡ .7ρ6- 
φή. ὅτι Θεμιστοκλῆς ἥκω παρὰ σέ, ὃς κακὰ μὲν 
πλεῖστα Ἑλλήνων εἴργασμαι τὸν ὑμέτερον οἶκον, 
ὅσον χρόνον τὸν σὸν πατέρα ἐπιόντα ἐμοὶ ἀνάγ- 

κῃ ἠμυνόμην, πολὺ ὁ᾽ ἔτι πλείω ἀγαϑά, ἐπειδὴ 
ἐν τῷ ἀσφαλεῖ μὲν ἐμοί, ἐχείνῳ δὲ ἐν ἐπικινδύ- 
νῷ πάλιν ἡ ἀποκομιδὴ ἐγίγνετο. καί μοι εὐεργε- 
σία ὀφείλεται, (γράψας τὴν ἐκ Σαλαμῖνος προ- 

αὐϊᾷοπι ἰοῖ τὶ Απρ, οἱ Ρᾷ]. ἀρὰ Βθκκ., 56 Ῥαᾳὶ]. οουία ἴαϊϑο, Οείε- 
ΤΠ οἵ, 54, 1 104. 

8. 4. γραψας. 

4θ8 εἰ ΕἾποΚ, ἀ6 ΤΠυο. δεΐ, Ρ. 100 
544. -- νεωστὶ βασιλεύον- 
τα. ΝΜεωστί οὔτι ργδθβθητβ ρᾶγ- 
ΤΙΟΙΡΊΟ β᾽ τη! ον σοραϊαίατη οϑὺ ΠΠ 
80. Οἵ. Κτιυοο. ατ. 8. ὅ8, 2 δάη. 
9. ΑΥὐἰάχθύχθη Χοῦχὶ ϑ00065- 
51558 ἃ. 40 αυὐ 466 ρ]εγίαᾳθο οχὶ- 
Βιπηὰηΐ, δὐ Κυθθροῦ Χούχο 0]. 
ΤΧΧΥῚ 85,44, 414,18 πιοτίπππηι ρτι- 
ἰαΐ. ΙΒΡ αἰανιῦ ααἰάθτη οοηΐτα πὰπο 
ΚΙεϊπονε, ἴθ ϑυταθ0}15. {ΠΘο] οσὶοὶβ 
Ῥτοΐθββ. θογραῦ. νοὶ. Π: αὐ νἱᾶ. 
ἄδπιο Κυαθο, ἴθ διαᾷ, ἰδίου. Ὁ. 
82 5644. ΕἸΠΟΚΉΪΙ5 ΠῚ5. νου θ]5. ΠῸῚ 
του ίθπὶ ΧΟΥΧΙΒ 5 Πα, 568 
ΑὙΤΆ ΧΘΥΧ ΘΙ ΡαΊΓΘ οὐϊδιηΐαμη νἶνὸ 
ῬΓΟΘΌΓΑΙΟΥΘΠΙ ΥΘΡῺΪ ἱπῃρου τις 
ΘΟΠΒΟΥ πὶ {πΐ5856 θη Ἰϊοῖς ᾿. 102, 

8. 4, ἐδήλου δὲ ἡ γρα- 
φή. Μεῖθα Πυϊὰβ ερίβίοϊαθ 6558 
ΤΠποΥ αἴ 415, ποι ΤΗδτἰβίοο δ, δά - 
ποία Βαΐϊνγου. ΑἸΠθη, 1. ΙΝ ὁ. 9. 
Οδγίθ αϊαὰ ἰθεσαπίθν. δριᾶ Ρ]αι. 
ΤΠοτη. ὁ. 28, Τῃηπογαϊᾶθα 500 
ΙΔΟΓΘ ἱπιερργοίαίιν Ναροβ, δὰ 
αἄριῃ νἱά. ΝΊΡρ. --- ὅτε. ΟΥ Μδμῃ. 
αν, 8. 624 τ. 1494 οχίν. “εἰ 54. 
Βείίηι. 8.189 (., ααη:4., 139. 8.1 
88, Υ 10 «αἱ. --- Θεμιστοκλῆς 
ἥκω. Οὗ Μϑβι). τ. 8. 399, 
Κναθρ. 8. ὅ0, 8 ἃᾶη. 4. Τιαιῖπο 
τὰ ΟΥΪ5850 ῬΥΟΠΟΤΩΪΠ6 6ΡῸ Τροία 
αἴοὶ ποραὶ Ῥυ 1 βοϊαπιιβ ψΠΙ 18,101. 
ΧΠ 4, "19. ΧΥ͂ΠῚ 1.05: βιὰ νἱά. 
[ἦν. ΧΧΧ 80, 99 εἰ Νερ. -- οὖ- 
κον. Ἐίδτῃ 1 αὐϊπὶ ἃ οτη τσ ἄς 
Θ5θῃ08 ἀϊοπηέ, αἱ Αθυπηδηὶ δἱ 4}1]. 
-- ἐπιόντα ἐμ οἷ. ὙΠεπιϊβιο- 

Μοβαὰ, γράψαντι, δα 5γπίαχϊη Θπιθηἀδηᾶδπι, 

οἰ65. ἴα Ιοαιιθηβ, αἱ 5] Ἰπ᾽ανίθτη 
5101 ἃ Χευχε ᾿ἰαίδτη ἀθίθπαθυϊ, 
586 ἀσοπὶ ρτῸ ραίνϊα 58. ππῖνεῦβᾷ 
ποηηϊηδέ, ἰάὰ ᾳποα 4110] ἰδοιαηί ἰε- 
σαι, αἱ ἵν 64. - ἐν τῷ ἄσφα- 
λεὶ μὲν ἐμοί]... Τὰ πράγμα- 
τὰ σαν δηλονοτι. ΠΕΞΘ6Β01. Ρουας 
φαΐ θη 5ΟΡΙΡῚ ἐν τῶ ἀσφαλεῖ 
μὲν ἐγώ (Νερ. Ροβίααδτη ἴῃ 
πο ἰΡ58), γϑὶ οετίε ἀσφαλῆ 
μὲν ἐμοί (εἴ. αἄπ, ο. 7 ἰπἰ1.). σε 
ΘΟ Ρδν πα 8 βαῃὶ αἀἸοοπαὶ ΘΈΠΟΥἃ 
ἱπ|Ρ ΘΡΒΟΠΆΠ ἃ, ἐν τύχῃ γίγνεταί 
τινι ἵ᾿ 18, ἐν καταλήψει ἐφαΐ- 
γεξτο ΠΠ 88, ἐν παύλῃ ἐφαίνετο 
ὙΠ 80. Ὅΐ Κτιθο. τ. 8. 61, ὅ 
τά. 6. σοπίτα θεῖ Θ᾽ ΡΒ οἷς 
ἐὰν πιϊοῃ, απίον ἔτ τοῖοῖ 
Βίσμοση ΨΥ ἰ {Π15586Π, 6ἵ 
ΠΕ ΟΠ ΡΓΟΧὶΠπῚ5 π᾿ ἐπι15 π0- 
βίτὶβ τοῦτ, {Π18 ἀαδ 118, 
Ἰητογρυθίαταν ΕἸ. ἴῃ Αἀάϊίαπη. 
δα Ραρ. Ποχ. Ῥ. 6. Οείονιιπι Ρια- 
τΔΡοπιι5 τῆς Ἑλλάδος ἐν ἀσφαλεῖ 
γενομένης ΘῈ σε, Βῖσαι ἀπίθα 
Ῥδιτίαπι ρνὸ ἐμοί ρυϑυῖι ΝΕρΟ8. 
ἘΞ πάλιν ἤ͵ ἀποκομιδή. Ηδθο 
Ρἴο νυν. ἡ πάλιν ἀποκομιδή, το- 
νουϑίο, νἱἀθηίαν ἀϊοία, Οἵ. Καιιθσ.. 
δα Πίοπ. Ρ. 2358. Μαιίῃ. αν. 8, 219 
παπι 3.118 ἀχὸ: Ἢ 18.385: Σ 
64 εχίν. -- γράψας. Οὗ, δᾶη. 
81, 3 εἰ 54., εἱ οορίια 5 ρου] οΥἸθ 5 
ἐδήλου δὲ ἡ γραφή εοομιεϊπθτὶ 
βϑῃιθπίίατι ἔγραψε 5. ἐπέστειλε 
δὲ (ὁ Θεμιστ.). Ῥε βἰ πη θα 
ΠΟΙΠΪ Πα ἰνῖ5 ῥΑΥΙ ΟΊ ΟΥτῃ οἵ. 
Βαίι, Θτ. 8, 145 ἀάη. 4. ---τὴν 



βασιλεὺς δὲ 
αὐτὸν φιλι- 

Φ5β ΘΟΥΚΥΔΙΔΟῪ ΞΥΓΓΡΑΦῊΗΣ Α, ρλη΄. 

ἄγγελσιν τῆς ἀναχωρήσεως καὶ τὴν τῶν γεφυρῶν, 
ἣν ψευδῶς προσεποιήσατο, τότε δι᾿ αὑτὸν οὐ δια- 
λυσιν,) καὶ νῦν ἔχων σε μεγάλα ἀγαϑὰ δρᾶδαι 
πάρειμι διωκόμενος ὑπὸ τῶν Ἑλλήνων διὰ τὴν 
σὴν φιλίαν. βούλομαι δ᾽ ἐνιαυτὸν ἐπισχὼν αὐὖὐ- 
τός σοι περὶ ὧν ἥκω δηλῶσαι. 

188. Βασιλεὺς δέ, ὡς λέγεται, ἐϑαύμασέ τὲ 

Αὖὐ ὙΠουἸϑίοοϊθβ πθη νἰἀθίαν ἀἴοθῦθ ρ0556 βγδίϊδτη 5101 ἀθθοῦὶ, αὐ͵ὰ 
Βου ρβουῖῦ Χουχὶ; ἀθ αἰγᾶαθθ ΘηΪπΠΊ γ6 Ππποῖοβ5. Οὐ Τηϑηαδι15 τηϊβαῦϑί, 
46 δύοντα 5᾽οπητιπὶ 5ουνιη Πα 6]θὴ οἱ παιδαγωγόν, ἀ6 αἰίογα [Θρ:Ἀ(05, 
4.05 φράξειν τορὶ τοὶ ἴυ5805 6586 ἀϊοὶν Ρίαι. ΤΉδμι. ὁ. 16, οὐ 
τλδῖοῦ ἢ 65 πιαθαπάδ νἱἀθίαν αυϑιὴ Νοροῦ! οὐ μοο πιϑ]6 ἰπιθ! θούαπι 
γράψας ΠΠ|οΡῖβ Χϑγχϑῖη οθυτουοτη ἴαοία πη 5ου θη. ,, ϑουρίδ Πι ἃ 
οδαΐο ἱπιρογαίοσ θρὶβίο πὴ πϑραθὶ Ηδυοάοίαβ, ἤθὸ 58η6 510 ογθᾶϊ- 
16." ΨΑΠΟΚΕΝ. «ἃ Πενοάοί. ΥἼΙ 110. Νοπιϊηδείνιτι Ἰρῖσαν ΡΕῚ 
σχῆμα κατὰ τὸ σημαινόμενον δὰ 5υροιίοτα ἐδήλου δ᾽ ἡ γραφή 

ΟΥ, δάη, τ ἴθγθη ἀ πὶ Ῥα ΆΤΉ18. 

«ἰς προάγγελσιν (Ρ τὰ εἀϊ- 
οἰϊομ 6) τῆς ἀναχωρησε- 
ὡς. Πενοάοίι5 ΥΠΙ 15 πατναΐ 
ϑίγαίθθηδ ΤῊ βίο 0115 Χουχὶ. 
βιυδάθηι 5, αὐ ανᾷθοοϑ ρυ86 {ΠΟΥ 
ἴᾶπι ἔπρα πὶ ΡΥ Πί65 ἰηύγα ΘΙ ηλὶ- 
πἰτπὶ ἔγούηι οἷὐο ἀρ ουἀθυ θέν", Π6 
ἴη4ε οἰ ρογθη!, αὐδὶ νἱούουϊα οϑϑοῦ 
ΓΟ ΡΆΓνῸ ῬΆΓΔΌ115. Ερρο ὧδ ἔισἃ 
ὐαθοοῦαμη, 48} 5ἰ τη αἰα αὶ ΤΠ - 
τηϊβίοο 65, ΒΟΥ ΠΟ 65, ΠΟὴ ἀθ ΧΟΥΧῚΒ 
ἀοπιυτη γεαϊτοηο [ἀ6 απ απᾷ ἀπ- 
Βῖ6 δοοθρὶι Νορο5}. “ΠΛ ΆΟΚ. ΑἸι- 
16 Ὁ Δ 6ῃ. 106} Πρ αηὐ Η ΘΙ] π.,) Π απ - 
θᾶγ. ἴῃ Τ6χ, αν, Αρρομηᾶ. Α]., φαΐ 
νοϊαηῦ 6558 ἃ ἀ ἢ Οὐ ἃ {10 6 ἃ ἃ 
τράϊύιπι, ἀπδηὶ ΘΧΡΙΔΗ δι ΟΠ ΘΙ 
γουρὶθ ἐπειδὴ ἐν τῷ ἀσφαλεῖ 
μὲν ἐμοί Κταορ. ρυΐαῦ τϑαυϊνὶ, 
Γρϑυπὶ ΠοηΊθἢ προαγγ. ἰάθη 4] 10] 
Ποὴ νἱἀουὶ Ιορὶ δαποίαί. Οδίθυιηι 
1Πὰπὶ Δα ΠΟΥ δι] 6} ρΓΟρυΪΘ οΧ 
Απᾶγο Πλ558 1) 6586 ἀοοοί τη. -- 
καὶ τὴν... οὐ διάλυσιν. 
»»ϑϑηίθηθα 680: δὐ ροηίοθβ {110 
θ᾽ ΟΥΘ 8606. δυούίοῦτθ ΟΠ 
ἀεϑίγυοίοβ; Παϊὰ5 δηἷ ἔδ- 
οὐἱ Ἰδυάθηι 'ρ86 5ἰθὶ ἴα] 50 
ἐὐἰθαϊ, προσποιοῦμαΐξ τι ΡεΥὺ 
γἱπὶ νΘΥΌΪ οϑέ δἀϊαηρο [ἸΙΔδοαιο 
γΥἱηάϊοο, ἃγγορο) τϊῃὶ αἱ ἰ- 
αυἱϊά; πἴησ ϑδσαπᾶο Ἰοοο ἀποίᾶ 

δβϑὺ δῖα ροίθϑίαβ, αὰἃ ποίϑί 5]- 
λα}. Δα αἱά; πᾶθο δϑὺ ἴτο- 
αὐ Θ ἢ 551Πηη8. 118 ΘΧααίβι ον Ποὺ 
Ἰοοο ναϊεὶ. --- ἡ οὐ διάλυσις, 
ΠῸΠ -- ἀἰββοϊπεϊο, οτηΐϊβϑὶο 
ἀἰ55 0] 010 Π18, ἔοτιπα οϑὺ Τῆ- 
ογαϊάοα, ουαϊπ5. ἀρια 41105 οἰϊατα 
ΒΟΥ ΡΟΓ 65 ΧΡ] ϑαηΐ, αὐ Πα, 
οϑίθπαϊι. . ΥΥΤΤΈΝΒ. Οἢ Μαι. 
αν. 8. 608, 1. Βαυύίηι, 8. 148 Δἀη. 
8. Ἰηΐνα ΠῚ 956. Νὶ' 86. 580. ΝΙ 84; 
ἀ6 Τιαὐϊηῖὶ5 δηα. Ταγϑ. ΓΝ ρῥ. 258. 
θ6 τὸ νἱα, Ἡδθγοάοί. ΥἼΠΠΙ 108 564. 
ΡΙυΐ. ΤΘη. ο. 16, Ἐγγανὶε ἴῃ ἢΪ5 
Νεροβ ΤΠοπλϊβί, ὁ. 9. αδὶ νἱὰ. 
ΝΙΡΡ. --ἣν.. -προσεποιήσα- 
τὸ ἀοϊονὶ ἰπι5ϑῖ. Οο}, δὰ γρον. 
Ρ- 60 μαυὰ ἀπθϊθ, ἢ ΤΟΥ αἰ 65 
οὰμλ Πρυοάοίο ρυσπᾶτοί. θὰ 
ἢϊο αἰββϑηβιιβ [ΟΠ Πὰν, δὶ προῦσ- 
ποιεῖσθαι νοῦ Ὸ δαπη νἱηὶ 500} - 
οἰπλθ5, 4υαδθ 8ιιρτὰ ΘΧργοβϑᾶ θϑί. 
-- διὰ τὴν σὴν φιλέαν, ον» 
Π͵Θδ ἢ ἴῃ {6 αῃηϊοϊἑΐα τι. ΟἿ 
δάη, 38, 4. Ιπηρϑπαὰ ἤᾶδο ΟἸΙΠῚ 
διωκόμενος, Π0Π., αυοὰ Νορο5 
νἱἀοίαν ἔδοῖββο, οαπὶ πάρειμι. ΟΝ, 
Ατη. οὐ ΝΊρρ. 1. ἀ.] 

Ὅλρ. 198. 8. 1. βασιλεὺς 
δὲ οοἱ. ,,Ηδοο αἰ 815 οὐ ραι]ο 
οὐϊαπλ ΔΙ1ῸΥ ηδτγαί Ὀϊοὰ, ΧΙ δ6 



[ὩΣ 

ᾧ: 

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΈΟΥΣ ΦΥΓῊ. (1 188.) 0 1 

3 » ἘΞ 

αὐτοῦ τὴν διάνοιαν, καὶ ἐκέλευε ποιεῖν οὕτως. "ὧς ὑποδέ; 
“ ; . , Ξ χξἕται. ἐγκώ- 

ὁ δ᾽ ἐν τῷ χρόνῳ, ὃν ἐπέσχε, τῆς Περσίδος γλώσ--“ μιον τῆς 
εὐφυΐας, ϑά- σης ὅσα ἠδύνατο κατενόησε καὶ τῶν ἐπιτηδευ- νατος : τς 

μάτων τῆς χώρας" ἀφικόμενος δὲ μετὰ τὸν ἐνιαυ- ταφὴ αὐτοῦ. 
τὸν γίγνεται παρ᾽ αὐτῷ μέγας καὶ ὅδος οὐδείς 
πω Ἑλλήνων διά τε τὴν προὐπάρχουσαν ἀξίωσιν 
καὶ τοῦ Ἑλληνικοῦ ἐλπίδα, ἣν ὑπετίϑει αὐτῷ 
δουλώσειν, μάλιστα δὲ ἀπὸ τοῦ πεῖραν διδοὺς 
ξυνετὸς φαίνεσϑαι. ἦν γὰρ ὸ Θεμιστοκλῆς, βε- 
βαιότατα δὴ φύσεως ἰσχὺν δηλώσας, καὶ δια- 
φερόντως τι ἐς αὐτὸ μᾶλλον ἑτέρου ἄξιος ϑαυ- 
μάσαι. οἰχείᾳ γὰρ ,ξυνέσει καὶ οὔτε προμαϑὼν 
ἐς αὐτὴν οὐδὲν οὔτ᾽ ἐπιμαϑὼν τῶν τε παρα- 
χρῆμα δι᾿ ἐλαχίστης βουλῆς κράτιστος γνώμων, 

[Ὁ ΥΕῚ ρα α1105. τα. 
Κυιπθο, 
ἘΣ ἦν γάρ. Ὅε Πδο [οἰᾶ 

54. εὐ Ρ]υῖ, Ὑποῖη. ὁ. 28. Βα-“΄ 
ἌΝΑΒ5. τὴν διάνοιαν. 
»») ᾿΄ὁὶ ἀΠπ πὴ τι τη 5. 8 ἀ ἃ οἷ ἃ πῃ. ΡΙαΐ, 
τὸ φρόνημα καὶ τὴν τόλμαν 
αὐτοῦ.“ ΟΟΤΤΙ,.. Νερ. ἀπὶ- 
ταὶ πὶ σπῖτι ἀπ 6πι. Ῥογίι5 
τἀτῖεπ ΟΠ 5111 πὶ πύου ρυθίδίιβ 
ἐδ. -- ἐκέλευε. Οἱ, ἀάη. 72, 
8. -- τῆς Περσίδος... κατ- 
ἐνόησε, ἷ. 6. ἔμαϑε. Β θη] 
οχασροναῦ ΝΘρο5, ᾿ἰίθηι Ουΐπ1}}. ΧῚ 
2, ὅ0. ΜεΙϊὰ5 ΡΙαι. Οἵ, Ατη. οἱ 
ΝΙΡΡ. 

8. 2. μετὰ τὸν ἐνιαυτόν. 
6 ἰοηρονα οὗ δάη. 187, 8 οἱ 
Κυαρρ᾽. δία, Πἰβίον. ρ. 84. Ρτο- 
Χἰληὰ ΡΟΒιθυῖονᾶ {πύλαι ηύπν ἃ ΡΠ. 
οἱ Ῥιοά. - ὅσος οὐδείς πω. 
Αὐαὶ ἐγένετο νεὶ ἦν. -- ἀξέω- 
σιν, αἴ αἴ τ Γθ πη. Οὗ, 1 84 
84. -- καὶ τοῦ Ἑλληνικοῦ 

.δουλώσειν. Ῥον διδοίῖο- 
ἢ ΘΠῚ ΡΓῸ [ἶ8: καὶ τὴν ἐλπίδα, 
ἣν ὑπετίϑει αὐτῷ, δουλ. τὸ 
Ἑλληνικόν. ΟἿ, 'δάπ, 61, 1. 
Κυιαθο, τ, 8.61, 6 ααη. 8. Καδμη. 
αν. δ. 8ῦθ0 " β. -- ὑποτιϑέναι 
εϑὺ ΒΘ ΘΓ ΓΘ, ΤΥ θὅ. --αὀἀπὸ 
τοῦ. φαίνεσθαι, οὐ. ε. 
ὅτι ξυνετὸς ἐ ἐφαένετο, οὗ πεῖ- 
ραν ἐδίδου.“ ἸΑΘΟΒ5, Πεὶῖ- 
ρὰαν διδόναι τινός 5ϊἴπ|}}1- 

ΤΗπογἀἸάϊα. ΝΟ]. 1, Εά, 1]. 

ῬΑΡΑΡΥΆΡΠΟ ἰπαυϊα5 ᾿πάϊοαῦ ὈΊοπ. 
ΗΔ]. Ρ. 194. --- ἡν : .. δηλώ- 
σας. [πἰοΡραηρὶ ἣν γὰρ ὃ Θε- 
μιστοκλῆς, βεβαιότατα. . δη- 
λώσας, καί ἰυβδουπηύ ἘπΙρδνῖῃ5 
οὐ. Βἰηϊθηΐβ. ψαϊρο ἰπηριιηῦ ἣν 
δηλώσας" β6α δουῖβιϊ Ρδυποῖρίαπι 
πο ἰία νἱἀθίασ ἃ Το. οππὶ εἶμέ 
ῬΓῸ ψϑῦρο ἢἤπὶίο ὁοραϊδυϊ, αὐ ἀ6 
ΡτδΘβθη 5 Ῥαυοῖρίο δαποίδιτη 
Θβι 84 Γ1, 1. Φύσεως ἰσχὺν δηλώ- 
σας πἶπο 4υχὶ: ΡΙΜΙΟ5ιν. Ψ. ΑῬΡΟΙ]. 
Π 25. φύσεως Θϑύ ᾿πσ θη ὶὶ, -- 
διαφερόντως τι. για. Μαιαι. 
αν. 8. 487, 4, οἱ ἀδ. οοπι ποίη 8 
γ ΡΟ ΙΙΠῚ διαφερόντως. «μᾶλ- 
λον ἑτέρου ὙΠ 29. ὅ., -- ἐς 
αὐτό. Ὅς πδϑυϊῸ υἱὰ, 14,1 
οἱ δάη, 1122, 8; ἀκα ἐς Μαμ. 
αν. 8. 518 ἃ. Κυιθο. 8. 08, 21 
ααη. 8. -- ἄξιος ϑαυμάσαι. 
Οἵ. Μαί, αν. 8. ὅ85 "». Βυίίχμ. 
8.140, 2. --- οἶκε ΐᾳ] »φυσιπῇ." 
Θ6Π0). --- καὶ οὔτε "πὺ ἔπ- 
μαϑιών. Τίαατιο γφύσει ἣν συν- 
ετός, οὐ μαϑήσει““ ΤΑΟΘΒΒ. 
ΠΙῸ δπίθπὶ βθοιπάϊπι ῬΙπάδυιπι 
Ιοηθ6 ΡῬυδοβίαϊ. --- βουλῆς. δι 
Ἰηῖς ΔΙ ΣΡ ΥδΕῖο. - γνώμων] 
»»Ἀπριτής.“ ὅ0Π01. Ἣν εχ 5υρε- 

1 
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καὶ τῶν μελλόντων ἐπὶ πλεῖστον τοῦ γενησομέ- 
: 

νου ἄριστος εἰκαστῆς. καὶ ἃ μὲν μετὰ χεῖρας ἔχοι 
χαὶ ἐξηγήσασϑαι οἷός τε" ὧν δ᾽ ἃ ἄπειρος εἴη χρῖναι 
ἱχανῶς οὐκ ἀπήλλακτο. τό τὲ ἄμεινον ἢ χεῖρον 
ἐν τῷ ἀφανεῖ ἔτι προεώρα μάλιστα" καὶ τὸ ξυμ- 
παν εἰπεῖν, φύσεως μὲν δυνάμει, μελέτης δὲ βοα- 
χύτητι κράτιστος δὴ οὗτος αὐτοσχεδιάξειν τὰ δέον- 
τα ἐγένετο. νοσήσας δὲ τελευτᾷ τὸν βίον: λέ- 
γουσι δέ τινες χαὶ ἑχούσιον φαρμάκῳ ἀποϑανεῖν 

ὅρ. 188. ὃ. 8. τοῦ γενησομένου ἴῃ τηᾶγο, Ροππίαν ἴῃ Ῥᾶν, 
Ὁ. ει1. Οἷ, ἰαπηθῃ δάη. 

γον θ5 ἰλουαπάππὶ τηθπίο. θ6 {Ππᾶᾳὰθ ἰᾶὰβ β8π6 {ρπῖϊ Ροίθϑι 
οτηπὶ ΒΘῃίθη ἃ οἵ, Νερ. Τῆθμι, θὲ. ὙὩποιηϊβίοοὶ, 4 ΘΙὴ 1, γ51885 ἵκανώ- 
1. --Ἠ καὶ τῶν μελλόντων τατον εἰπεῖν καὶ γνῶναι καὶ 
ἐὐν εἰκαστής. ύππι Κυιπερ. 
ει Ναίίπι. τῶν μελλόντων ΘὈΠῚ 
ἐπὶ πλεῖστον εἰ εἰκαστής ουτη 
τοὐὔγενησομένου προίδηϊ, ;, Π οἶδβᾷ. 
ἔδοϊυ ἢπιηο ΟΥΔΪΠ6ΠῚ τῶν μελλόν- 
τῶν εἰκαστής, ἐπὶ πλεῖστον τοῦ 
γενησομένου, οταὶ ἔα τᾶ γα 
γα πῚ οοηϊθοίον ΟΡἑΪ 185, 
γν86] δα ὑϑῆο  15515108 5646 
δνδηίιβ [ργορτ. ἴῃ ἸΙοπ ρὶβϑὶ- 
τηὰτ β5ρδίϊππι εἶπ5, αὐοὰ 
Θνθη ΡΠ ΕΥδϊ, βῖνε Ρ οϑβίο- 
τὶ ἐπι ρον 5]... ΟΟΤΤΙ,. Τὰ 
μέλλοντα ει. τὸ γενησό ξνῸΨν 
18 ἀἰβιυϊη οἷα 5ππι, τὖ τὸ ἔπειτα 
εἰ τὸ μέλλον Βορὶι. Αηΐ, ν. 612. 
Ὅε νν. ἐπὶ ΞΕΡΙΜΈΟΝ, οαπὶ Θ6ῃ. 
Ἰαποίῖβ νἱά. δά. 1, 3. -- καὶ ἅ. 
Κυιοσον καί οὐπι, ΒῈ ΡΥ ΟΥΘ ΘΟ10 
χρυ πσὶ νυ]. 56 νἱά. ΟἸα55. 1π- 
ΒΌρον πδο ἴφοία ταπιαίϊομο ἀπηλ- 
λαγμένος ἀθβ᾽ ἀθυαγοίαν. Ἐπ δῖ ν Ὲ- 
τὰ χεῖρας ἔχοι. ἔδι 'π πη δὴ ὶ- 
Ὀπ5 56εῖι1 πίθου πᾶ π185 ΒΔ ΌΘΥ 6, 
Ιάθοαιθ ἔγοαιαθπίϊ ἀ5ὰ ἰἱτὰἃ- 
οἴατο, μεταχειρίζεσϑαι. ΟΙ, 
Μαι. αν. 8. ὅδ ο. Βειίμι. 8. 
147 1η μετά οἱ ἤευθβι. δὰ Θυϊηί. 
Ιη8ι. Χ 8, 33. -- ἐξηγῆσα- 
σϑαι; ἜΧΡΙἸοατ6 οΥδιϊοη 
οἰδὶ Δ} ᾿πιθυρυθιαπίαν οχβδααὶς; 
1ΠᾺ Ἰοοῖταν. οιϊατη ἴῃ πη }} 15 
Εἰῦν]8 Ναρ. ΤΊιθπι. ο. 1 οἵ, αυϊὰ 
ἱπσθη ἔδουϊαίοβ ἀδρίησοπάδε 
βἰηϊ, δρίϊι8 νυἱάθίυῦ ΟἸδββθηϊο. 

πρᾶξαι νοοᾶί ἴῃ Ερϊῖ. ρ. 108. 
Ἀεῖβκ., εὐ Οἴοοιο ἴα οἰθπαὶ ἀϊ- 
οοπᾶϊᾳαθ βαρὶ θη ἰατῃ εἰάθμι 
ἐγῖθαϊς ἀθ Οταῖ. ΠῚ 10. --- οἷός 
τε. Ὅε οΠΊϊ550 ἣν οἵ. 5ον, ἀἴδβον. 
ΥὙΠΙ 2, 8. --- κρῖναι ... οὐκ 
ἀπήλλακτο, ΔὉ πῖ5. οοπι- 
τος ἰπαϊοαπάϊθβ ποὴ οὐδέ 
ΔΙ 16 π α5 (Ρουί.), '. δ. φοἶαθο Ῥγο- 
ὈΔΌΠΙτευ ᾿πάϊοᾶ πα] ποθὴ ἀθβεϊτατα5 
οὐδὲ [ἀου!αίθ. “ ΗΑΆΟΚ. - ἔτι 
ἴπηθθ ΟΠ νν. ἐν τῷ ἀφανεῖ, 
ἄπτπι οταὶ ἰὰ οὔβοινο. Οἵ, 
ἀν. ὙῊ 28, 4 αρυὰᾶ Κυυθρ. -- 
τὸ ξύμπαν εἰπεῖν. Οἱ. ΝΆ. 
αι. 8. 845. Βιαιίπι. 8. 140 δαῃ. 4 
οἱ ΥἿΙ 49. -- μελέτης βραχύ- 
τητι, τηραϊύαίϊοπὶβ υγενὶ- 
ιαἰ6 5. οοΙονίταιο, --- αὐτο- 
σχεδιάξειν τὰ δέοντα. δ εῖ- 
Ὀ15 οοἸουιίοῦ, αἀᾶἃθ ΟΡ᾿5 
εγδί, ΤΡ νῖτα ὀχργοβϑὶν Νθρ. 
ΤΠοτη. ὁ. 1. Ναπὶ αὐτοσχεδιά- 
ξειν ἐδ ἐχ θροῦν 56 βιδῖ- 
το εχρϑάϊν δ: ῃ 6486 δι 5ο] τη 
Δοιϊοπθὴ. ἃπΐ 50] 8 πὶ ΟΥ̓Δ ΟΠ ΘΠῚ 
βρϑοίαί, ἐ ΟΟΕῚ,,. Τὲ οχίθμιρο- 
ταὶ ἀϊοθιαὶ ἐαου!αίο δοοῖρὶ ν οἱ α6- 
ταί βὅ6Π0]., ἀθ δοίϊοπε ΔΝ γυθηὉ. 

8. 4. Ὅὲ πιονίθ ὙΠΟΠἰ βίο }15 
οἵ, Αὐἰβίοριι. Εχψι. ν. 88 54. Οἷο. 
Βυᾶϊ. ὁ. 11. Ὁῖοά. ΧΙ ὅδ. ΡΙ]υΐ. 
Τῆθπι. ὁ, 81 οἱ ᾽πὶ. 18. Νθρ. 
ΤΠ θαι. δ. 10. ψα]. Μαχ. Υ' 6. Νῖῦ. 
Ηϊϑι. αηὶ. 1 Ρ. 484.--- ἑκούσιον 



δ λεῖ ἃ ὑπέσχετο. 
γνησίᾳ ἐστὶ τῇ ᾿᾿σιανῇ ἐν τῇ ἀγορᾷ" 

σ» 
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αὐτόν, ἀδύνατον νομίσαντα εἶναι, ἐπιτελέσαι βασι- 
μνημεῖον μὲν οὖν αὐτοῦ ἐν Μα- 

ταύτης γὰρ 
ἤρχε τῆς χώρας, δόντος βασιλέως αὐτῷ Μαγνησίαν 
μὲν ἄρτον (ἢ προσέφερε πεντήκοντα τάλαντα τοῦ 
ἐνιαυτοῦ), Δάμψακον δὲ οἶνον (ἐδόκει γὰρ πολυοι- 

, » ; 3 Ἢ » ΒΩ 

νότατον τῶν τότε εἶναι), Πυοῦντα δὲ οψον. 
Ἅ 

τα δὲ 
» » 5 » - , 

ὀστᾶ φασὶ κομισϑῆναι αὐτοῦ οἱ προσήκοντες οἴκαδε 
, ἊΨ , “» 2 ΄ 

κελεύσαντος ἐχείνου, καὶ τεϑῆναι κρύφα ᾿4“ϑηναίων 

8. 6. αὐτοῦ οἷ προσήκοντες. Ραγ. 1. αὐτοῦ ὑπὸ τῶν προση- 
κύντων, υἱ αἀἴδδθηβαβ ΤἼιογ αἰ ἀἶβ οὐ δἰϊουιτη. βουϊρίογαμη {ο]]} ταν. 
ΟἿ δαῃ. 

1. 6. ἑκόντα. Οἵ, 1.144. ᾿ΠΙ| 88 ἃ], 
Κυαρο, ατ, 8. δὅ7, ὅ Δάη. 2. 

8. ὅ. μνημεῖον. ΠΟΥ͂ 11 
εβὶ μνῆμα, τάφος. Οἵ, Θυκ. εἱ 
δίανΖ. [οχ. Χρη, θεῖπάε ἴῃ μὲν 
οὖν [ΑἸΠταν ΒΊΘΡΗ. ἴῃ Τμ65. ν. μέν 
Ῥ. 712 εα. τεο -- Παγνησέίᾳ 

. τῇ Δσιανῇ. Ἐριπϑίοη ποὴ 
515 ἀρίατη, 4πππὶ ἀπᾶθ ἴῃ Αβῖα 
Μασποβῖαθ οοιη θη] θηίαν, θα 
οἰ ΠΗ τον ΠΟ ὅ6 Ἐπίδαυρον τῆς 
Πελοποννήσου, εἰπὶ ἀπδε ἴπ Ρο- 
Ἰοροιηθ50 5ἰίδα βιπίι ΕρΙ ἀδανὶ. 
Τη.6Π1|σ 6. δαίθπη Μαρποβίαπι δα 
Μαραπάγιπι 5ἰίαη. Ὑιά. θιοά, 
ΧΙ 86 οἐ Ῥβθιάο-ΤΊοηι. ΧΙΧ 588. 
Ηδηο Ὁνθ θη Τ᾽ Βοτηϊβίοο δ, ροϑβί- 
αυδ 6 Ρογβί 8 γα", ἀοιη!οἤπίατα 
5101 ὁοπβυϊμθΓγαί, --- ἐν τῇ ἀγο- 
ρᾷ. ΑΙπον Ναρ. ΤΊοηι. ο. 10, 5βοα 
οαπὰ Ἔμπο. οοηβϑηξε ΡΙαΐ ΤΠ Θηι. 
ο. 82. ϑορυϊογασα πὶ ὑσρο ποπο- 
γ]5. οδπ58. δοίυπιὶ 6δι. ΟἿ 11. 
- δόντος βασιλέως οεεἰ...Ὁ6 
Ἀγ Ό 115. ὙΠοΙηἰβίοο! ἃ τοσα Ρεν- 
ΒΥ ἀΟμαι15. σοῦ ἤπο απᾶ8 
οοησοβϑὶί ΒυΊββοη. [. ἀ6 Βθρπ. ΡΟΥΒ, 
Ῥ.- 101...“ ὉῦΚ. Ῥυδβ5 ρυδϑίογθα 
δἀάαππηὲ ααϊάαπι. νοὶ Αἴμθη, 1 28. 
5εῖι 84, 56 ρ]ϑιίαιθ ἴῃ {15 δο- 
αὐϊδϑβοιπί, αὐ διταῦ. Ρ. 6856. Ὀιοά. 
Νερ. Αά πηϊνθυβαμη ἤτΠῸ ΤΟΥΤΟΥῚ 
ἀοπμδηᾶϊ τορατη Ῥουβαγπιὶ {ΠΠι- 
βαπάστη ἱπίθυρυθίθβ Θοηΐθγαηι 
ῬΙαι. ΑἸ. 1». 128 Β εἱ Βιΐββοῃ. 

Ααά. ᾿πίουρυ. Χϑη. ΑΔ. 1 4, 9. 
-- Μαγνησίαν μὲν ΣΥλβ 
τον. Ῥτυδβροβίιοπθιι εἰς δἀάπηί 
Ῥὶοά. ΡΙΐ. 4]... οὐ ἐτε1} οἰΐατη βίγα- 
ΠΟ ΞΟ: Τετιππα8 Γϑοίθ; Π8ΤῚ 
εἰς ἄρτον εδι δὰ ρᾶπϑπι ρᾶ- 
ναπάθπι γϑὶ Ρύδ 6 6 ἀπ Π1, 
ἄρτον (ἃ ἢ αι ἃ Τὴ} ρ ἃ π 61, ΡΤῸ 
Ρᾶπο Οὗ. Εἰεηάί. δὰ Αὐτί. 
Απδ0. 1 36, ὅ οἱ δᾶ Τμιο. ὙΠ1|29, 
1. -- Λάμψακον. Ιθὶ νἱταπι 
δὲ πουίοντιμ ΟΠ πγᾶτῃ ΠΠ οὐ τ1558 νοὶ 
6Χ Ρυϊδρὶ οι ἀρρᾶγοι. --- πο- 
λυοινότατον. Οἷι, «απ. 10, 1. 
Μυοῦντα) ρπόλις (Τοπ]οα) Κα. 
ρίας ὃ »τυοὺς. “ ΚΦρΒΡ0]. Οὗ, ΠΙ 
19. -- ὄψον. »Ἐὶοά, 510. ἀἸεῖς 
Μυαπίοθπι 1ΠΠ| οοβϑίββθ εἰς ὄψον 
ἔχουσαν ϑάλατταν εὔιχϑυν."“ 
ΗΠ. Ἐτοπΐτη ὄψον ατγαθοῖβ ἰπ- 
ἰδυάιμη οδί ρίβοϊβ. Ηἴο ἰβπΊθη 
50105 Ῥΐ5665. ἰπιθ! οὶ ποραί ἄγῃ., 
οἱ σϑοίθ, Οἵ. βϑίυγζΖ. Ιμοχ. Χοη. 

8.ὃ. Τὰ δὲ στα. τ ΟἿΣ 
καδε. ο,Οὐοά ἢϊο Ἰοσίεαν, ΑἸ1ο- 
ΥΠΠῚ ΠΑΥΡΔΙΙΟΩΪ δάγουβαυὶ γροίθ 
αὐποίαί Ῥογίῃβ. Νᾷιη ἢϊ 'ρ0508 
ΤΠδπιϊβέοο  β Ῥγορί πα 05. 0588 ἰ|- 
11τ15. ἴῃ Αἀἰἰοδ πὶ Γορογίαββ6 ἰγδαϊά6- 
ταπί. Ὑιά, Ραιβ, Αἰῖς, ο. 1 [πο8 
Ιοῆσθ δὴ ἰηϊ..1 δὲ. ὕοιπ. Νβρ. 
ΤΊ ΘΠ. ο.10 ἰθίαιο ἱπέογρν. “ἦ ὈΌΚ. 
Νεροβ «ἰθοὸ οβϑβὰ Ὑποιηϊβίοο! β 
Οἰαπι ἴθ Αἰῖοα 80 8πηϊοῖβ ΒΘΡ ἃ 
6556. ἰρϑιπὶ ΤΗποΥ ἀϊά6πὶ τηθτηο- 

1 ὑγίξε 



Ω60 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟῪ ΞΎΓΓΡΑΦΗΣ Δ, ρλϑ'. 

ἐν τῇ ̓ Αττικῇ οὐ γὰρ ἐξῆν ϑάπτειν, ὡς ἐπὶ προ- 
δοσίᾳ φεύγοντος. τὰ μὲν κατὰ Παυσανίαν τὸν 
“ακεδαιμόνιον καὶ Θεμιστοκλέα τὸν ᾿4“ϑηναῖον, λαμ- 
προτάτους γενομένους τῶν καϑ' ἑαυτοὺς Ἡλλήνων, 
οὕτως ἐτελεύτησεν. 

ἀλλα ἐγκλή- ᾿ ἀν τείία ΤΟΣ “ακεδαιμόνιοι δὲ ἐπὶ μὲν τῆς πρώτης τ 

ρων καὶ πρεσβείας τοιαῦτα ἐπέταξαν τε καὶ ἀντεκελεύ- 

τα σϑησαν περὶ τῶν ἐναγῶν τῆς ἐλάσεως" ὕστερον 

“γίων, περὶ δὲ φοιτῶντες παρὰ ᾿᾿Αϑηναίους Ποτιδαίας τε ἀπαν- 
τ δη ἰστασϑαι ἐκέλευον καὶ Αἴγιναν αὐτόνομον ἀφιέ- 
᾿Αϑηναῖοι ναι καὶ μάλιστά γε πάντων καὶ ἐνδηλότατα 
κπλησίαν οἰκο ρ προὔλεγον τὸ περὶ "Μεγαρέων ὙΠ καϑελοῦσι 

μὴ ἂν γενέσϑαι πόλεμον, ἐν ᾧ εἴρητο αὐτοὺς 
΄ 

μὴ χρῆσϑαι τοῖς λιμέσι, τοῖς ἐν τῇ ᾿1ϑηναίων 
ἀρχῇ, «μηδὲ τῇ ᾿ἡττικῇ. ἀγορᾷ. οἵ δὲ ᾿4ϑηναῖοι δ᾽ 
οὔτε τἄλλα ὑπήκουον, οὔτε τὸ ψήφισμα καϑή- 
ρθουν, ἐπικαλοῦντες ἐπεργασίαν Μεγαρεῦσι τῆς 

τἶδα ρυοάί ἴ556 βου 10, αἱ εἰδὶ ΘΓ, 4. ΟΥ. οἴδηι δ υἱά. ἴῃ ἀνελεῖν. 
18} ΠΡΟ, αὐ }15 6ϑὺ 1. ἴῃ βου. αἴ58ΘἪ --- μὴ ἄν. Ὧδ6 μή νἱά. δᾶῃ. 
οΥ., ἀδοδρίῃβ οϑύ, ἰὰ Τηπογαϊάθη. Υ͂ 49, 
(οϑίδιῖ Αἰ Πυπηδί, αποᾶ ἶο ἃ οὁ0- 
Β΄ Πδ015. οἷτι5 ἀϊουϊίαύππηι 6556 πδυγαῦ, 8. ὃ. τἄλλα ὑπήκουον. 
Οἱ. ανοί. Ηἰβι. ν΄ Ρ. 591 (ἰπΐουρυ. Οἱ. δάνι. 236, 8. -- ἐπικαλέ- 
1Π ρ. 2324.) --- ἐν τῇ Δἀττικῇ. σαντες, ΘΧΡΥΟΌΡΔῚ 668. Οἵ. 
Τ)᾽6 βθραίογο ΤἼ θη ἰβίοο! 5 οἵ, ΡΙαΐ. ΠΩΥ. ΙΝ 28. 188. --ὀ ἀπεργα- 
ΤΏ Θ,. ο. 82. Ραμ. 1,8. --οὐ σίαν. Ἐδὺ Πἷο ἔδγα ἰάθη αἰατιθ 
γὰρ ἐξῆν ϑάπτειν ὁοει.,,ι4. 5ἰπιρίεχ ἐργασία. Οἵ, ἘΠΙομαι. 
Ροίῖι. Τμερ. Αἱ. Ρ. 672 Δ εβ56!.". δὰ Αὐνί. ΨῚ 17, 10 εὐ ἂς τὲ Ῥᾷυβ, 
ΘΟΤΤΙ,. -- φεύγοντος. 5᾽- 186, 8 (δὶ ἐπεργάξεσϑαι ἰ65]- 
τὴ} αὐαϊ αὐτοῦ. Φεύγοντα το-. {α), ΡΙαῦ, Ῥοεῖοὶ. ο. 80. ὉΠ]νΐοΙ.. 
ΡΘυ ΠῚ 6556 ἃ ΜΆΡΟ6}}. Π0]1 ὁθη- ἀδ Ῥβθρ]ιῖβιι. Νεραν. Ρ. 86 54. --- 
16ΘγΘ ΘΧ ψΘΡΌ 5 οἷὰβ ὃ. 88. --τκτὰ τῆς γῆς τῆς ἱερᾶς καὶ τῆς 

μὲν κατά θὁοι. Οἱ, Βυίπῃ. ἄν, ἀορίστου) Τὴν γῆν λέγει 
8. 147 ἴῃ κατα. τὴν μεταξὺ Μεγά ὧν καὶ ᾽4τ- 

πικῆς, ἥντινα ἀνέϑεσαν ταῖς 
Θδρ. 199. 8. 1, ἐπὶ μὲν ᾿Ελευσινίαις ϑεαῖς. τὴν αὐτὴν 

τῆς πρώτης πρεσβείας. Βε- δὲ λέγει καὶ «ἀόριστον. ἀόρι- 
ἀἴταν δὰ 120, 2. -- Ποτιδαί- στος δέ ἐστιν ἡ μὴ ἔχουσα ὅ ορους 
ας. Θυδηῃ οἰνδ ἀθθδη. Οὗ ς. θ4 μηδὲ σπειρομένη.“ 8610]. Αἰ 
544. --- 4ἴγιναν αὐτό νομὸν ἰζθγαίο ἁγίΐοι!ο ἀαρ]οχ ἔθυνὰθ 6 6- 
ἀφιέναι. Οἱ. ΟΥΑΘΟΝ - μά- πὰυβ ἀἰϊπιϊηροϊ 06 ]16ν σοί ν᾿ ἀ θίτιν 
λυστῶ τς προὔλεγον. Οἵ, ἄοθενθ. 9 [Π|6} Πρ θη ἃ δϑύς Ἰηααἷν 
ΡῬΙαῦ, Ῥενῖο!. ο. ῶ9, «αἱ ἴῃ Ιεραιβ οοἴθτνα ραυεϊπ ἀθαθιι5 ΕἸ δι δ᾽ 115 
ΠΟΙΏΪ ηδ 1 ῬΟΙγαήθοῃ, -- τὸ περὶ 58 γα, ἄρῸ 0 {6 Ὲ}}}1 ΕἸ Θιι8Π|] [Ὁρ- 
Μεγαρέων ψήφισμα. Ννὶά. γάς], Ρϑυιπὶ ἰθῦγὰ ἴῃ σΟῊΠ ἢἰ 5 ἴ8-- 
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γῆς τῆς ἱερᾶς χαὶ τῆς ἀορίστου χαὶ ἀνδραπό- 
δὼν ὑποδοχὴν τῶν ἀφισταμένων. τέλος δὲ ἄφι- 
χομένων τῶν τελευταίων πρέσβεων ἐκ “ακεδαί- 
«ονος, Ῥαμφίου τε καὶ Μελησίππου καὶ ᾿Ἵγησάν- 
ὅρου, χαὶ λεγόντων ἄλλο μὲν οὐδὲν ὧν πρότερον 
εἰώϑεσαν, αὐτὰ δὲ τάδε, ὅτι »»(ακεδαιμόνιοι βού- 
λονται τὴν εἰρήνην εἶναι. τὴ δ᾽ ἄν, εἰ τοὺς 
Ἕλληνας αὐτονόμους ἀφεῖτε, ποιήσαντες ἐχκλη- 
σίαν οἵ ᾿4ϑηναῖοι γνώμας σφίσιν «αὐτοῖς προὺ- 
τίϑεσαν, καὶ ἐδόκει ὅπαξ περὶ ἁπάντων βου- 
λευσαμένους ἀποκχρίνασϑαι. χαὺ παριόντες ἄλλοι 
τὲ πολλοὶ ἔλεγον, ἐπ᾽ ἀμφότερα γιγνόμενοι ταῖς 
γνώμαις, χαὶ ὡς χρὴ πολεμεῖν, καὶ ὡς μὴ ἐμπό- 
διον εἶναι τὸ ψήφισμα εἰρήνης, ἀλλὰ καϑελεῖν, 
καὶ παρελϑὼν Περικλῆς ὁ Ξανθίππου, ἀνὴρ κατ᾽ ἐ- 

Οαρ. 1839. 8. 8. ἀφεῖτε. ἀφῆτε, 
αιηα ὑπθίαν Πανὶ, ἀ6 Ῥαγίίο. Π Ὁ. 801. 1539 Α 

Τῃη φ]δυίβαιιθ 0015 188. 
Οὗ, Βαίμῃ. ατ, ὃ. 

Ο6Π8, ΠᾺ}]}15. Πἰτα εἶθ 15 ἀθβουϊρία Π6 δπυποίδίμτη 6556 ἔτιβίτα δά- 
ἢ. ἰδηηθη Ἃ115. βϑοσα. δὶά, θά. 
ΜΈΒΕΙ]. ἀρ. Εσβοῃ, οὐ αὐτὰρ. Ἐπ- 
Ογ0]: νῸ}]. ὙΙ Ρ: 217 τηδᾶ.“ Α5- 
βϑηθταν ατοί, ΗΪϊβι. ΥἹ ρ. 102 (1π- 
ἴογΡΥ. ΠΕ ρ. 872). Οἵ, Βείηρβη. 
Μεραν, ρ. 80 54. -- ἀνδραπό- 
δων. ἈΒΡραβίδθ ΒΈΡΥῸ5 ΠΟ τϑοίβ 
ἃ ΠΟΠΏ}}15 ΘΧΊ ΒΟ ΤΥ] ἀρθιηοηβί αὶ 
ατοί. ΥἹ Ρ. 188 (πέορρυ. ΠῚ ρ. 
890). - ἀφισταμένων, Πγ ξο 
ἀποφευγόντων. Οιοὰ δαίεπι 
Ῥγδθίθυθα οαθάθϑ ἈΠ ΠΟ] ΟΟΥ τ οὐ 
γαρίαβ ἀπδυῦτη τηργοίσϊοσσση Μ6- 
ΘΑΥΘηΒῖθα8 αἰοιπίαν ΘΧρτοταία 
6556, 46 60 νἱά. ατοί. Ι ρ, 108 
({πέθρρν. ΠῚ Ῥ. 818). 

8. θὲ τέλος δέ. Ηδοο πβαῖ6 
αἃ ἀφῆτε (ἀφεῖτε) αἴδοτι ΠΟΧΌΡ. 
ΤΙ Ῥ.- 446 εἃ. ἵνγαϊΖ. --ὀἑ(Ῥαμ- 
φέου. Ὅε Ἰιος ΟἸΘαΓ οὶ ραῖτο εἴ. 
πὰ, ποῖῖ, ΜοΙθβίρριιβ ἰΐθγιιπη Π 
12 ποτηϊπαίαν, Αροβαπᾶον νἱᾶθ- 
{Ὁ Αρβοβδηαναδο Ῥίον 6586. Υἱά, 
ΠῚ 91. --- ὅτι. Ὁ, αάη. 137, 4. 
ὐυπὶ ἰρίτανῦ ἴαπη ἢϊπο τποϊρίαὶ 
ΒΘΓΠΊΟ ὕΘοία5, 8] ΘΥ ΤΠ ΤΟΙ ΤΠ 
γϑοίο, 8] θυ πὶ ΟὈΠΙαΟ 5ουπη0- 

ποίδηὐ Κυπορ.. εἰ (1888. --- ποι ή- 
σαντες. Οἵ αάῃ. 67,8. ---γν ὡ- 
μας. ᾿ προὐτέϑεσαν, Βὶθὶ 
ἱρβῖβ Βθηΐϊθηϊῖὶ 5 αἀἰϊοοπάϊ 
Ροίθοβίδι θη ἔθοθν τ . ΡΙε- 
τσπαιθ γνώμας (εὐ, τὴν γνώ- 
μην) προτιϑέναι τινί ἀ8 τηδλρὶ- 
βίγαιύθι5. ἀἰοῖπιν, Οὗ, 1Π 86, 42, 
ΤΥ 14. Βοιοθιῃ, 46 Οογηϊ, Αἰμοη. 
Ῥ.- 104. --- πα ἕ, αἱ 56τη6], δβὶ 
εἴπ [τ 4116 18], 

8. 4. ἐπ᾽ ἀμφότερα ἐπέ ττ 
ταῖς γνώμαις, ἴπ αὐΓα ΤΙ 4 6 
Ῥᾶνίθιη ἀϊβοθἀοηίοβ βθηίθη- 
1118, Οὗ, δᾶ. 88, 8 οἱ Ὑ]ρ. Ῥ. 
228. -- καὶ ὡς μή. Ι. 6. καὶ 
ὡς χρὴ μή. Κυπορον" ΒΘΓΠΊΘΠ ΘΠ 
τη ρῚ5 ΓΘ ΟῚ ΕΠ τὴ ἴΌγ, δὶ ὡς ἀε6]6ὰ- 
τὰν, Ἰπαϊθαὶ Οοπίνα ΟἸα55., 4 απ 
το οομ νανῖα οΟη ΓΑυ 5 ΦΡΡοπδη- 
ἰατ, ΥἿΧ Δ06558 ρΌ556 ὡς ΓΈβροη- 
ἅει. -- τὸ ψήφισμα εβὶ τὸ 
περὶ Μεγαρέων. (θη νι »“ἰρή- 
νῆς ἰπηρθηάι5 οαπὶν. ἐμπόδιον. 
- χκαϑ'ελεῖν. Οορίία αὐτό. --- 
ἀνὴρ... πρῶτος. Υἱά. ἀφ 60 



λόγος Περι- 
κλέους, ὃς ἐν 

α᾽) λέξας περὶ εἰδὼς τοὺς 
τοῦ ἀστα- 

2602 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟῪ ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ ΔΑ, ομ΄. 

δὴ ᾿ ᾿ Ζ, 3 , , 
κεῖνον τὸν χρόνον πρῶτος ἡϑηναίων, λέγειν τὲ 

’ 

καὶ πράσσειν δυνατώτατος, παρήνει τοιάδε. 

140., Τῆς μὲν γνώμης, ὦ ᾿Αϑηναῖοι, ἀεὶ τῆς 
προοιμέῳ (ϑ. αὐτῆς ἔχομαι μὴ εἴκειν Πελοποννησίοις, καίπερ 

ἀνθρώπους οὐ τῇ αὐτῇ ὀργῇ ἀναπει- 
ϑμήτου καὶ ϑομένους τὲ πολεμεῖν καὶ ἐν τῷ ἔργῳ πράσσον- 

τας. πρὸς δὲ τὰς ξυμφορὰς καὶ τὰς γνώμας τρδι ι τῶν ἀνϑρώ- 
πων καὶ τῆς 
τύχης ἀπο- 
φαένει πρῶ- 
τον δέον 

πομένους 
δια ξυμβουλευτέω μοι ὄντα, 

ὁρῶ δὲ καὶ νῦν ὅμοια καὶ παραπλή- 
καὶ τοὺς ἀναπειϑο- 

ὅμως πολε- μένους ὑμῶν δικαιῶ τοῖς κοινῇ δόξασιν, ἣν ἄρα 
τι καὶ ΡΣ βοηϑεῖν, ἢ μηδὲ κὐξορθοῦνν μεῖν, ὅτι 

δάη. 2.. ΟΟὨΪ ΠΟΥ (Δ ΠῚΘ 5118 ,Ῥοϑί εἶ τὸ ὙἹΙ 321 αὐἰάθηι οογίιι5 
᾿ϊο Τ]10 ΤΠ 15. ῬΥῸΡΆ 115. Θϑύ. ᾿ἀφείητε 5ουῖθὶ πι8}16 Οο}. οἰΐαπι 
δαηοίδί Κυμπθρ.., 56 ἰᾷὰ ἤθῆλο ῬΓΟθ Δ Ϊέ. 

Ρίανᾷ 1ΠΘὅ. -- λέγειν τὲ οοί, 
Κνυιθσον καὶ λέγ. τ. ὁουϊϊοὶ ρο556 
δἀποίαί, δαάϊ0 τάτηθὴ 'ρ0856. Ρ0558 
Θεΐδπι 860 Ῥ6. ἃρροδίμἰοιθηι 86 - 
αἴιᾶ 6556, 4ιιοα ̓πιῦθ ΡΟ αν ΟἸΆ58., 
ἃὰι τέ πᾶθο οἰ) ΘῈρ ον Οὐ θιι5 
πθοίϊ, 

δρ. 140. 6 Ῥουὶο 5. ουαίϊο- 
ἶθὰ8 τπηϊνουβὶβ νἱὰ, Καίζθη. (6 
Ῥουῖο!, Το, Ὁ. 38 564. οὐ Ῥϑυῖοὶ, 
Ῥ- 152. Οἵ, Μίβοιι. Μιυ5. Ηδὶν. 
1839 Ρ. 28 5αᾳᾳ. .,Ηἔδηο ἰδπιά δύ 56- 
ατι6. δ Δ μἶγαν}} 8ου 01. Πίοι. 
ΒΔ]. Τασὶὸ, 6 Τῆι. [ρ. 920 Β..] 
Ααά. Ατ᾽βια, ε, ΠῚ ρ. 396.“ ὈΥΚ. 
θε αἰδβροϑίτοηθ ἢαἶπ|8. ΟΥ̓ΔΙΪΟῊ 85 
νἱὰ, δα. πιαὶ, οἱ Ῥέαιι, Μιδαάϊιαῦ, οὐἹἿι, 
ΡῬ. 24 54ᾳαᾳ. 

δ. ΓΕ τῆς γνώμης. ΠΣ 
αὐτῆς ἔχομαι, ἴῃ δἃ ἃ 6 πὶ 
Βοηΐθηςζ8 ρΡϑυβίο. Οἱ, Μϑει, 
ατ, 8. 880, 6 οἱ ὙΠΙ|Ι 81. 6 οοἵ- 

᾿ Ἰοοδίϊοπο νϑυθουύαηι νἱᾷθ δάη. τὰ 

116, 1, ἀδ τὸ οἵ, 121 8. -- τοὺς 
ἀνθρώπους πράσσοντας, 
Ποπλΐπ68 ΠΟ δοά ρθη αυά τα 
δὴ Οὐ πὶ δἀάποὶ, πα θ6|- 
Ἰὰπ| ρον ηΐ, αἰᾳὰ8 ἴῃ ἰρ50 
ΟΡΘΓΘ ἌΡ ΟΥΘ, ἱ. 6. ἴηι 6080 ΠΊΘΙῚ - 
ΟΡ η οὐάϊηθ ἀδΔ55 αἰ Μου- 
ΒΟΠΘη 6 ἄδθυ ΑΓ πὴ ο᾽ 
πλϊΐ σονϊηροῦθη Εἰ Γοὺ ἤδη- 

ἀ 6], 8415 (βιθ ζοίρϑθῃη, ψγ8}ῃΠ) 
βῖθ δίοῃ; Ζὰη Κυϊθσα 6 16- 
ἄθη ἰᾶ556η. Οἷ. ο. 120 δχευ, οἱ 
νοῦρα 18 ἀρχόμενοι γὰρ πᾶν- 
τὲς ὀξύτερον ἀντιλαμβάνονται. 
Ὀργή 1 ἀποαθ δύ ἃΡάου, 
δπῖμΐ ἱπιρΡ 15. δ 1111: : 
10. θ6 ἀναπειϑ'. ἅ8η. 82, 
οὐ Καοῃη. δὰ Χρη. ὥραις 1 ὃ, δ 
Ααα. ΠΗ 14. - πρὸς δὲ τὰς 
ξυμφοράς] πρὺς τὰ συμβαί- 
νοντα. Οἵ. ρᾷα]ο ροϑὺ οὐ ἱπίθυρυ, 
ορῖι. ΟΘ64. Β. ν. 44. -- τρεπο- 
μένου ς] μεταβαλλομένους. ἤος 
ΑἙΠ θη θη565. ἀπο α τι [ϑοῖββθ νἱα6- 
θἱπλι5 11 59. 61. --- ὅμοια καὶ 
παραπλήσια. ΒΘ ΔΝ Πἶον )6- 
τη 5. ΟἸγπίπ. ΠῚ (1Π) Ρ. 36 οἱ 
ΔΙ ῖ {(ντα. 101 ΕΎΔΏΪς. 8. 37) δέν 
ΙΒΟΟΥ, ἀρτιὰ ΒΙοοιηί. Οὗ, αάη. 22,4 
-- τοὺς ἀναπειϑομένους. 
ΝΟΙΠΑΠΣ Ῥαδ 65. ΓΘΒΡἰοἱ δὰ 605, 
αἱ ὀΘηΒιθυ αι ὡς μὴ ἐμπόδιον 
εἶναι χρὴ τὸ ψήφισμα εἰρήνης, 
ἀλλὰ καϑελεῖν, ἰῃιθυρυθιδη ιν 
τοὺς μεταπειϑομένους ΟἿ. δὔη. 
184, ἃ. δα πο ἃΠ1ἃ ροίθϑί ο580 
νουθὶ νἱβ εἶ αίαιο δηίθᾶ. --- βοη- 
Ἅεῖν. Ταδη αἱ νὶπι μαροι. Οἵ, 
Ν͵υμά. δὰ ὅορ!ι. Αηΐ, ν. 671. 
ἡμηδὲ.. τε ξοπέον ΙΕ, 
δα 6 5ἱ [ο]ϊοϊύον ααἱτ δ ηὶ 
65 β΄ Υ ἃ Πλ 118 (ρτορι. ρ 6 τ δ ἢ 6) 
ΡΥυδοπεῖδο ([4Ὁ4 15) ραν ηι 
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τας τῆς ξυνέσεως μεταποιεῖσθαι. ἐνδέχεται γὰρ 
τὰς ξυμφορὰς τῶν πραγμάτων οὐχ ἧσσον ἀμαϑῶς 

χωρῆσαι ῆ καὶ τὰς διανοίας τοῦ ἀνθρώπου" διό- 
πὲρ καὶ τὴν τύχην, ὅσα ἂν παρὰ ΠΕ, ξυμβῇ, 
εἰώθαμεν αἰτιᾶσϑαι. “ακεδαιμόνιοι δὲ πρότερόν 
τε δῆλοι ἦσαν ἐπιβουλεύοντες ἡμῖν καὶ νῦν οὐχ 
ἥκιστα. εἰρημένον γὰρ δίκας μὲν τῶν διαφορῶν 
ἀλλήλοις διδόναι καὶ δέχεσϑαι, ἔχειν δὲ ἑκατέρους 
ἃ ἔχομεν, οὔτε αὐτοὶ δίκας πω ἤτησαν, οὔτε ἡμῶν 
διδόντων δέχονται, βούλονται δὲ πολέμῳ μᾶλλον ἢ 
λόγοις τὰ ἐγκλήματα διαλύεσϑαι, καὶ ἐπιτάσσοντες 
ἤδη καὶ οὐκέτι αἰτιώμενοι πάρεισιν. Ποτιδαίας τε 

αρ. 140. 8. 8. διαφορῶν ορίϊηιαα πιριηθταᾶηδθ. Ναϊρο δεα- 
φόρων, αποά ἃ ΒΙοοτη. ἀοΐθπβιπι υθύϊπαϊς ΟἸα85. ὅ'6α νἱά. ἴῃ ϑυρρ!. 
ΘΧΒΘΠΊΡΙ. πιδὶ, ἃ ΠΟΡΪ5. ἀϊοία οὐ Κυιιθο. 

Φὰ 586. ἐνιπδίοσδγτο, Κατορ- 
ϑοῦντας ῬῦῸ θη. κατορϑοῦν- 
των (ἡμῶν) ἀϊοίιιπι 6558 5600], 
δαηοίαί, δἐ βϑηΐθης δ δα ΟΠ 65 
ΑἸθηΐθηιβο5 ΒρΘοίδΓΘ 5Β8η6 6Χ οοη- 
ἐταυὶα ἣν... σφαλλώμεϑα ἃρρᾶ- 
τοῦ; 588 οἵ. δάπ. 10,4 εὐ οορῖία ἴῃ - 
5.06} ΘΠ λι5 οἱ πα σπῖτι, ρϑνῖ- 
οἱρίαπι δὰ τοὺς ἀναπειϑομένους 
γοίεννὶ. 1)86 μεταποιεῖσϑαί τι- 
ψος οἵ. Π 51 οὐ αἄη. 1 28, 3, οιχηι 
βθηίθηιία οἵ. ΠΠ 64, 1. --- ἐνὸ ἐ- 
χεται γάρ. Εχρ!οαταν, οαν 
Ροβϑβίῃηι τοῖς κοινῇ δόξασι βοη- 
ϑοῦντές τι καὶ σφάλλεσϑαι. - 
τὰς ξυωφοράς] »τὰς ἀπο- 
βάσεις.““ ὅ6.ιοῖ. --- ἀμαϑῶς, 
ἰέα πὖὸ βοῖϊ τὶ (γε ὶ ρυδονιά θυ!) 
ΟΝ ροΒβϑβίηΐ, θηϊθ 6, ζθγθ 
ἰάθπι δία αθ Ῥάπ|0 Ροϑὲ παρὰ λ6- 
γον, ρυδοίου τϑίϊοπ θη. [ἴκὰ- 
5ῈΠῚ νΘΡΟΥ ΠῚ ἴῃ ἤδο νοοΘ απ86- 
τς νοῦ. Ηΐβυ. ΥἹ ῥ. 144 (Πρ. 891 
Ἰηίουρι.). -- τοῦ ἀνθρώπου. 
δ᾽Π Δ ΘΙ ἀὐίθπαϊ ᾿π5510 θυ. Οἵ, 
ΒΙοσηιῇ. --- τὴν τύχην. 6 νὶ 
ἔονσαμδθ, ατιϑτη βίδίαϊ Τῆπιο., νἱά. 
ἀλπάοηδηηθ. ,, 20. ΒαοανΠοι απ; 
(65. Τῆϊο, ν τὴ το! ο  ὅββι ΕΠ ΘΠ δα 
διαπᾶάριυηκίος τ. 18 οἱ ἀ6 Πίϑι. 
0. σοΟΠηγ θη. Ρ. 22. 

8, 2, Ηἶϊμο ἱποϊρίαπε τὰ κεφά- 
λαινα, οὐ Ῥυϊπηαμι ααϊά θαι ἀθπιοη- 
ϑίγαίαν τὸ δέκαιον ἀβαπθ, δὰ 141, 
1.-- πρότερον] οὔτε ἐκώλυον 
τὸ τεῖχος γενέσθαι.“ 5080]. 
ΟἿ α: 90, 5ϑὰ οεϊαπι 107, 4 οἱ 114. 

καὶ νῦν οὐχ ἥκιστα. 
Ι 80, 2 ἀάη. -- εἰρημένον. Οἵ, 
Μδμῃ. αν. 8, 864 ὀχίν, Βαίίῃι. 8. 
14δ «αη. 10. ἰηἴνα Κ᾽ 80. 89. Ενδς 
ἀαίοπὶ Ποὺ ΘΟ ΒΕ π{π|ΠῚ »»ν ταῖς 
σπονδαῖς ταῖς τριακοντούτεσι."““ 
Β0Πο]. ΟΥὗἾἉ, αἄη. 78, 4. -- δέκας 
διδόναι καὶ δέχεσϑαι. 

Οὐοπλτη ον οἷ πα τὰ αν ΓΔ 6 θ 6 η- 
αὶ τεροίοῃάϊᾳπο νοῦαῦ [ἱν. 
ΧΙ 39, ἢδο [ονλϊα οομ εἰ πϑυΐ, 
αἰ, αἀπδο ᾿ἰ{65. ἰδού οη] 5. αἰ έγῸ 
οἰίγοα 6 τηϊββὶ8. ΘΟ ΟΩΪ πο Ρο- 
ἀπουϊηΐ, ἀΥθ ἐν ο ᾿ἰοῦαθ δἰϊου τ 
οἰν τα 015. αὐρῖβαιιθ. ἃπλϊοαθ ΡΘυΠϊύ- 
ἰϑηΐαν, 6Χ 28, 2 υδὶ νὶά. άη. οὐ 
Υ 9 ἰμιο!σίταν. -- ἔχειν... 
ἃ ἔχομεν. Νοία ἐοοράδνιπι ἔον- 
τήὰϊα (οἴ. ΤΡ 65. 118. Οταί. ἀ6 
Ηδϊοη. ὃ. 26. Ροϊγῇ. Ν' 103), 
ἴα 816 ΠῸῚ βἴηθ δχοθρίϊοπὶ- 
θ015 41} 5648 Π| βαποία, Ὑἱά, 118, 
1.--- ἡμῶν διδόντων. διά. 
18, 4 οἱ ἀθ νὶ {Π|15 διδόντων 
δάη. 8, 2. 

ἐπιτάσσοντε ς 
καὶ οὐκ αἰ- 
τιώμενοι οἵ 
“Μακεδαιμό- 
νιον πάρει- 

σιν. 
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, » ᾽ γὰρ ἀπανίστασϑαι. κελεύουσι, καὶ Αἴγιναν αὐτόνο-- 
μον ἀφιέναι, καὶ τὸ Μεγαρέων ψήφισμα. καϑαιρεῖν" 
οἱ δὲ τελευταῖοι οἵδε ἥκοντες καὶ τοὺς Ἕλληνας 
προαγορεύουσιν αὐτονόμους ἀφιέναι. 
ι᾿ηδεὶς νομίσῃ περὶ βραχέος ἂν πολεμεῖν, 

ὑμῶν δὲ ἑ 
εἰ τὸ 

Μεγαρέων ψήφισμα μὴ καϑέλοιμεν, ὅπερ μάλι- 
στα προὔχονται, 

σϑαι τὸν πόλεμον" 
εἰ καϑαιρεϑείη, 

μηδ᾽ ἐν ὑμῖν αὐτοῖς αἰτίαν 
μὴ ἂν γίγνε- 

ὑπολίπησϑε, ὡς διὰ μικρὸν ἐπολεμήσατε. τὸ γὰρ 
βραχύ τι τοῦτο πᾶσαν ὑμῶν ἔχει τὴν βεβαίωσιν 
καὶ πεῖραν τῆς γνώμης. οἷς εἰ ξυγχωρήσετε, καὶ 

ἄλλο τι μεῖζον εὐθὺς ἐπιταχϑήσεσϑε ὡς φόβῳ 

8. 8. τὸ Μεγαρέων ψή- 
φισμα. 189,1 τὸ περὶ Μεγ. 
ψήφ. (Οἱ, Μαῖα), αν. 8. 842, 1. 
Κυπερ. 8.47, 7 άπ. 6 οὐ βΒιιργα 61,1. 
-- οἵ δὲ τελ. οἵδε ἥκοντες. 
8 οο]] οί. νου οτιπὶ νὰ. 
Κυαερ. Ον. 8. 60, 11 δάῃ,. 20. Οἱ. 
1Π 9ὅ οἵ ὃὲ Ὀξόλοι οὗτοι Ἴπο- 
Ἀροί. 

8. 4. βραχέος. Οἵ ἀάῃ. 14, 
8.--᾽ὅὁπερ. «παόδαιρ εϑ'είη. 
ΘΓ ΔΕΪΡΆΘΙΟΠΟΠῚ ἈΒΙ ΓΔ ΠΟΥ ἢ ἴπ 
ΘΒΌΠΟΙα 15, 48} Β0ΠῚ ὁ ἀνήρ : 
ὃν οἶσϑα, ὅτι ηλϑεν νοὶ ὅστις 
ἐστίν, ὅπερ «ἃ προὔχονται (ἰ. ε 
προβάλλονται, προ ασίξόνναι) 
τοϊαίαπι νἱἀθίιν ΡΓῸ νν. ὅπερ εἶ 
καϑαιρεϑείη, μάλιστα προῦ- 
χονται μή οοί, - Νδηϊ ΚυιιθροΥ 
ααἰϊᾷοηι ὅπερ, δἰϊδτη αἰ Ππ0 0110- 
οδία βδιιηῦ γνϑῦρθα. ΠΟΙ ΠΔΕνΊῚ 
νυ] 6556, 568 τὰ νἱχ οοποραϊᾷ ο0]- 
Ἰοσαύϊο ἸΠΟΥτι πὴ μάλ. προὔῦχ. -- 
μηδ᾽ ἐν... ὑπολίπησϑε, 
Ἴδνο ἱπ νΟ 5 ᾿ρ515 (ἴπ δῃϊ- 
Ιη15 ν 6515} οὐ ἰ τ᾿ ἢ ἃ {1 Ο ἢ 6Τὴ 
τοὶ παπαὶ 8. (ἰ, 6. Ἰηβίδεοτο 
Ρδυϊατηΐπ 1.) --- ὡς. . ἐπολε- 
μήησατε. ῬΙο Πιοο οἰϊδπι πολε- 
μήσετε 5001} 1 Ῥοίαϊν, ψυϊσαία νᾶ- 
Ιοὶ αι αὶ... 6] ] τὰ 50566- 
ΡΘΥΪΕῖ5, δὲ ἴῃ οὰ υϑβριοιταν δὰ 
θη ρῈ5. Β6}}} ἴᾷτη δχουὶ, 4110 Π00 
ΟΥ̓ΤΠΘη. ΔΠΪΠ105 [ΟΥβΙ απ. νοχδιίι- 
ΤᾺ ΠῚ οἷί, 

8, ὅ. τὸ βραχύτιταῦτο. 
θὲ ᾿ηάοῆηϊίο τὸ οὐτὴ ἀνίΐοα!ο 4 6- 
Ππῖίο οὐ Ῥυοπ οτηΐπ 8 ἀθιη οί γ Εἶν Ο’ 
Ἰπποίο νἱά. ΕὐϊίΖο!). Οπδοβί. [κπι- 
οἴδη. Ὁ. 18 οὐ ἴϑ60}. δᾶ Τμιοΐδη.. 
ΑἸοχ. ο. 806. Βεϊϊαιια ΘΧθιηΡ ] ἃ 
Τηπογάϊάθα, νοὶαῦ ὙΠ 2, 4} ἢος 
αἰ δυιιηῖ. .. ΘΙ Π1α (Ἀπ ὴ γουθἃ 
ΝΗ ὅδ. Νοὴ οριβ ἰβίίμν Ροϑί τὲ 
Ῥοπὶ διαστολήν οὑπὶ ΕΥ̓ Χ50}." 
ΚΑΌΕΑ., αὐἰ ᾿ἱπιθυργθίαίαν ἃ Ϊ 6565 
ΑΙ 5 δυν ἃ 8 αονῖη σ᾽ 65 Βοίν δ 0 ἢ- 
ἴθι. --- βεβαέωσεν (θοπἴ1ν- 
ΠῚ 8 ὁ 0 61) ΠΟ ΠΠΪΠῚ5. αΌΔῊΣ 
πεῖραν δΟ]δογοὺ οὐπὶ σὴ. γνώ- 
μῆς, ἐΧ 400 Ῥϑηᾶοὶ ὑμῶν. -- 
ἔχειν πεῖραν 8ΠΠ{8)} ἀϊουτΠι 6ϑὲ 
δίαπιο ἀρὰ ΧρηορΙ. ΡγῸ οι ἃ- 
θ6Γ6 8. Θοῃζίποτο ἀοου π 6}- 
{ἀπὶ Βοπύθη ἐᾷ 6 5. Δ ΠΊΤΗΪ Α4}]- 
4ΟΥ, ἷ. 6. ἀοοιπιθηΐο 6586, 
αι88 511 ΘοΥττη 56 θη {ἃ 5. Π]6 5.“ “ 
ΞΤΕΡΗ. Τ|65. ν. πεῖρα. δι οι 
ψου ἰαοπι ᾿Οοἷ5. Θ᾽ ΠΆ1]} 0115 ΘΟΤΊρΡΡο- 
θαίληὶ νἱᾷρ ἴῃ δᾶ, τηδὶ. --- οἷς 
Ἰ. 6, τούτοις (τοῖς “ακεδαιμο- 
γέοις) γάρ. Οἵ, ἀπ. 10,8 οἱ ΤΥ 
20, 4. “Ὥστ᾽ βθοι πᾶ θππη Ῥίοῃ. 
Ηαὶϊ. Ῥ. 1180. οοπίθοϊς Βαγο,, ἧς 
Τοῦ. ἀρ 5 οἱ ΜυΙραίο 5 ΠΗ 8 
εβί ὡς. --- καὶ ἄλλο... ἐπι- 
ταχϑήσεσϑιε. Νάπι Τΐὑ1π τὰ 
ΒΘΉΡΟΥ ἃ ΡΆΥΥ 5 ἢ ἴπ5 [ἃ ἴη1- 
Ροναπάϊ ΓἰἸουὶ ἀἰοῖ Τἅν, ΧΧΧΥ 
11. Ὅς οομηροϑιιῖοηθ. νου ον ην 
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χαὶ τοῦτο ὑπακούσαντερ" ἀπισχυρισάμενοι δὲ σα- 
φὲς ἂν καταστήσαιτε αὐτοῖς ἀπὸ τοῦ ἴσου ὑμῖν 
(ἄλλον προσφέρεσϑαι. 

141. “ὐτόϑεν δὴ διανοήϑητε ῇ ὑπακούειν, 
πρίν τι βλαβῆναι, ἢ εἰ πολεμήσομεν, ὡς ἔμοιγε 
ἄμεινον δοκεῖ εἶναι, καὶ ἐπὶ μεγάλῃ καὶ ἐπὶ 
βραχείᾳ ὁμοίως. προφάσει μὴ εἴξοντες, μηδὲ ξὺν 
φόβῳ ἕξοντες ἃ κεκτήμεθα. τὴν γὰρ αὐτὴν δύ- 
ναται δούλωσιν ἢ τε μεγίστη καὶ ἐλαχίστη δι- 
χαίωσις ἀπὸ τῶν ὁμοίων πρὸ δίκης τοῖς ἀοαι 

8. δ. καταστήσαιτε Μαὶ. 
ΒΕΚΚ. 

οἵ. Μαίῃ. αν. 8. 424, ὃ. Βυίίπι. 
ατ. 8. 184, 7. -- τοῦτο, ἰ. ε. 
τὸ βραχύ τι. -- ἀπισχυρι- 
σά μιενο Ε]- ,»ἰσχυρῶς ἅπα- 
γορεύσαντες.““ 5600]. - ἀπὸ 
τοῦ ἴσου. .. προσφέρε- 
σῶσαι, οχ θαι νοθίβοι τη 
Ροίϊπ5 (4 πᾶτη 6χ ἱπηρουΐο, 
πᾶτῃ ἰᾳ πηθπίθ δα ἀ θη υτ.) ἃ σοὺ 6 
ἴΪρΡ505 οροτίθγβ ΚΙΒΤΕΜ. 
Οἵ. άπ. 17; 8: οἱ 8, 3: 

Οἂρ. 141. 8. 1. αὐτόϑεν, 
ΐπο, 6Χ Πῖ8, ποθὶβ ν᾽ βῈΠι δϑὶ 
ναΐονο. Θθῃἴηο ἔογίαββα σγϑοίϊιι5 
ἸμΓοΓΡγθιαύιν ΠΙπα. Βίθριι. ΤῊ65. 
ν. αὐτόϑεν. ϑιρηϊδολγα ἰδπη θα 
111 0 οβίθμαθιθ βίπαει. Βο- 
ΗἰΐΖ. Ρ. 51 54. ΘΟΙηρΥδη5 ΥἹ 21, 
-- βλαβῆναι. ΔΙΙΟΙ βλαφϑῆ- 
ναι. Οἵ, οα. τηᾶδὶ. --- εὖ πολε- 
μήσομεν ... μὴ εἴξοντες 
Αἀ ραυιοὶρίατη ᾿ἐχρ!οαπάυπι δαί 
πολεμεῖν εχ πολεμήσομεν τηδπία 
τϑροίθπάσθτη; δυΐ εἰ πολεμ. τοᾶ- 
ἀθπάα νεγὈ]δ ππ πὶ Ὁ 61] ἃ πὶ ρ᾽ 6- 
βἴαν! βἰππτιβ: ἀὰὶ ὁχ διαφνσεῖ- 
σϑαι (οορίίατνο αἰϊᾳαϊα ἔδοο- 
γ6, ἴῃ δ ηΪπΠ10 [4 6} 6), αὐ 
08 εχ νομίσωμεν, ἴῃ ΔἰίθυῸ τηθτη- 
ὈΓῸ ψϑυθαπη, οαϊ ρδν (οἱ Ρ᾽απῃ τθοίθ 
δἀϊπηρδίαν, νεῖαὶ ἐνθυμεῖσϑαι 
(ς. 120), γορϑίθπάμπμη, Του πὶ 
ῬΥΟΡανσππί Κυτορ'. ΒΟΘ πη. (1855. 
ϑεα πὸ δρίᾷ νἱάδιαν ΠοίΟ Ρ6ι"- 
Ρεπάοπάϊ, οἱ δᾶ ροβίία οὐδέ τϑαυϊ- 

ἩΡ Εδρι 
[πῃ ὕα55. ἀπρ. ἴδῃ, Ρα]. 1. ἃ]. καταστήσετε, αυοᾶ ἰαθηταΣ 

Βα5. Πιπρ4., ἰδοϊ(πι8. τη,» 

ταν ρτὸ μηδέ, τ Ἱ 18. -- δύ- 
ναται, αἱ να] εἴ, οδϑί βίσῃϊε- 
οαῖ, Οἵ. Νὶρ. ν. 384. θοῦτ. δ 
20. άπ. ΝΠ ὅ8, ---δικαέωσις] 
»»μέλευσις, πρόσταξις.“ β6}ο]. 
Ρτορι. ἀξίωσις. Οἵ, ΤΥ 87. Κ 17 
1, ,.0Εσο ἱπίον ροοίϊοα ἀρὰ Τπο. 
νείοσι Πίοη. Ηδ], περὶ τῶν Θου- 
κυδ. ἐδιωμ. [Ρ. 794]. Ιρβππὶ ἰὰ- 
ΤΘη 60 ὈΪπ8 561Π|8] ἴῃ Πἰβίουϊα 
ἸΒῸΠῚ δἀηοίαί 5010... ΠΚ. 1,6- 
οἰίατ, αὐ δούλωσις, εἰΐατη ἀρυᾷ 
Ὅϊοπ. (8858. ΘΕ ΡΤ αὐ., παβαθδτῃ ριᾶ 
ΡῬορίᾷβ (οἵ, 80 Ηδ5. αἰοίᾳ ἴῃ Βίθρῃ, 
ΤΠ65. ν. πρέσβευσις). 1)6. 415 
ΒΡ ὩΠΠΟΔυΟΠἰθιι5. οἰ οἵ. ΠῚ 82. 
ὙΠῚ 66, 2. -- ἠ πὸ τῶν ὁμοί- 
ῶν. Ῥιβρυίδίαν, αὐλιπὶ ὁμοίων 
511 τη 5} Ππ1Π|, 8 πΘαΐγατα, 51 
Ππιὰ συμ οβί, ἀθ ἀπό εἴ. ἀᾶη. . 
ὁ. 17 εἰ ὅμοιοι βιη ΡΆΓΘ65, πί 
42, 4: δἴη ποῦς, πὶ ἀπὸ τῶν ὁμοί- 
ῶν ἊΣ ἰάθτη δία ἀπὸ τοῦ ἴσου 
β᾽ σηϊδορηΐ, οἵ, ἀπὸ τῶν εἰκότων 
ΥἹ 28 οἱ ἀϊσθηαϊ σοπθνα θᾶ, ἴῃ 
ααϊθι5. ἐκ οὐτῃ ΡΙ αν ΠΡ 5 αἄϊο- 
Οὐϊγ οσιτη βἰ τα ΠΠον ἱππρίταν, ΜΊΑ, 
ΜΠ. αν. 8. ὅζ4 ρ". 1384. Ηοο 
Ῥγδοίοσι Βομῖϊίζ. ἢ. 34, ᾿Πὺὰὰ 
Ἠδερβι, 46 ΟΡ. Ρ.51. Κυπορ,. (μἰο 
ΠΧ ΊΤη 6 ΡΥΟΡίοΥ Ρ] αν! θτη, ἀθ απο 
τηοᾶο αἰχίηλι5), ΟἸα55. Νόοη τηῖ- 
ΠῸ5. σΟΠ λον θυβα 8πηΐ νουθα ἀπὸ 
τῶν ὁμοίων ΠΕ 89; 8. ΑΒΟΤ 
11. -- πρὸ δέκης. 6]. Τμιιρᾷ, 
πρὸ τοῦ δικάσασϑαι. 
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9 ν »ἭὝ ᾿ » 

ἔπειτα ἅπο- ἐπιτασσομένη. τὰ δὲ τοῦ πολέμου καὶ τῶν ἔχα- 5 
δείκνυσιν, 
ὅτι σφίσιν τέθροις ὑπαρχόντων ὡς οὐκ ἀσϑενέστερα ἕξομεν, 

ἐλπίς ἔστιν γνῶτε χαϑ' ἕκαστον ἀκούοντες. αὐτουργοί τὲ γάρ 8 
ἐπικρατῆσαι 
ἀνδρῶν πε- εἶσι Πελοποννήσιοι, καὶ οὔτε ἰδίᾳ οὔτε ἐν κοινῷ 
νήτων καὶ τὰ ιατά ἐστιν αὐτοῖς ἔπειτα χγοονίων πολέμων 
οἰκεῖα ἄλ- χρή! Ἂ χϑ : λον ἢ τὰ κοι- καὶ διαποντίων ἄπειροι διὰ τὸ βραχέως αὐτοὶ 
νὰ τ στοῦ: ἐπ᾽ ἀλλήλους. ὑπὸ πενίας ἐπιφέρειν. καὶ οἵ τοιοῦ- 4 

τοι οὔτε ναῦς πληροῦντες οὔτε πεξὰς στρατιὰς 
πολλάκις ἐκπέμπειν δύνανται, ἀπὸ τῶν ἰδίων τὲ 
ἅμα ἀπόντες, καὶ ἀπὸ τῶν αὐτῶν δαπανώῶντες, 

΄, 

Ηανί, ἀθ Ρανὶ. Πρ. 282 δὲ ἤοβι. ὅν. 8. 120, 6 ὁ β΄. Οριδενυμι 
γβααϊγαπί Ηθυπι. ἀθ ἄν 110. 1 ὁ. 8 οὐ ΚΙοίΖ. δὰ Ὄδναν. Ῥ. 119. 05 
ΒΘΟΌ 5αμηιι5, 4αἷὰ 80 00 ΘΧΘΙΏΡΙΟ ἀἰδγι αἰΐθυαμα ΠῚ 80, δὶ οἵ, δά... 
του δαίθηι Ρανάσαϊαο ἄν οὐπὶ ἱπαϊοαίϊνο ἔαπθανὶ ἰαποίαθ, αποὰ 
ϑρυὰ Τίναο. ὑθρθυῖϊθαν, ΥΙ 82 πἰηλῖβ. ἱποθυτη] δϑί. 
μἷος καταστήσητε. 

ὅδρ. 141. 8. 4. 
οἴ απ. 1.-17: 

ἐς ὦ 
αὐτοῶῦς 

8. 2. ϑεαπίίαν τὸ ὠφέλιμον 
ἀδ4ὰ6 δα ὁ. 148 οχίν., αἴιὰ8 ρδΥ5 
ορροπίίαν ΟοΥϊ πε ῃϊου τ γ θυ} 5 Ὁ 
121 54. οἱ οουῃρ θοίιν ἄϊπο5 10- 
605, ποῦ δἰίθρο (141, 2 -- 
148, 2) ῬοΙΟΡΟΠηΘβ᾽ οὐ ι} ἀπ Πὴ 
9068 οἵ Ὀ6}}} γαῖῖο πηΐϊνοῦβα, {ΠῚ 
ἐπιτείχισις εὐ οἰα5565 οχίθηπαη- 
τὰν, αἰέογο (148, 8---5) ΑἸ Θηΐ θη - 
βίατη οοπάϊτϊο ἰαπάαίιν, -- τῶν 

.ὑπαρχόντων. ΕΧΒΡΘοίΘΒ5 
βονβίιδη τὰ... ὑπάρχοντα, 5εὰἀ 
ταί ποθὴ ἰδού! α τα ΡγῸ 
ἰρϑὶβ [οι] υα τ 5 αἀἰχὶι, Οἷς ΜδΈ, 
αν. 8. 2385. Νδαῖια δηΐϊμι ρυοθανὶ 
Ροίοβὺ ὀχ ρ᾽ηδιῖο Ναρπηδαηὶ Ὁ. 30. 
- ὡς. Οἷ, 4ᾶη, 10,2. 17, 3. 

8. 8. αὐτουργοί. ὍΘ α05 
᾿ς, αὐτουργούς, ὁ. 119. γεωρ- 
γούς νοοδι.“ ὈΠΚ, ϑρανιίαίαο 
αυϊά θη} ἈΡΤΟΒ ρ6. 56 νῸ5 ΘΟ ΔΗ, 
βθὰ οἱ 1,Δοοἀλοπιοηΐὶ 86 περίοι- 
κοι πο ρου πη οηΐ, οὐ λα] 00 τη 515 
οοἰοτὶ ῬοΙορ πη θβὶϊ ρυδθίου Οουίη- 
(105. Οἵ, ΠῚ 15 δὲ ἄγη. (06 Αἂὐ- 
Δα 115 τη χίμηθ οΟσἸ ἈΠ ΔἸ} 6556 
ΔΥΡ  ἐναύαν νυ, ΡΙορ. ΠΡ. ὅ90.) 
- οὔτε ἰδέᾳ ...- αὐτοῖς. 

(455. 

Οδίθυαην να]οὸ 

Αυρ. ἩΕΟΎΓΟΥ ἀπ βελο:.. 

Οὗ, ὁ. 80 οχίν. εὐ ΒΙοοηῖ, ἴῃ ἰη- 
1 Ὀν. --διαποντέων, ἰγ885- 
τ Δ ΥῚ ΠΟΥ ἢ (νο αῦ ἴῃ Ἰοηΐὰ 6 6- 
ῬΘΠΔΟΥιΠι). --- βραχέως, Ρεὺ 
ὕγθν ὑΘ6ἼΡ 8. Ηοο ΘΟΠΟΓΑΥ Τα ΠῚ 
Βα ρουϊουὶ χρόνιος, βἰουὶ ἐπ᾿ ἀλ- 
λήλους 5αροιϊουϊ διαπόντιος. 
Οδίθυ ΠΟῺ ὑπ ]6 βραχεῖς Ἰερε- 
γθίθυ, ἐπιφέρειν. ϑῖππαὶ 
απαὶ πολέμους. 

8. 4. οὔτε ναῦς ... δυ- 
νανται, θ4ᾳὰ8 πᾶν 685 60 η1- 
ΡΙθπίο5. (405 σοιηρ!θδῃ 1) 
Ὠδάποθ ἰθυγθβίσοβ οχουοϊθι8 
5606. ΘΙ ((6γ6 ΡΟΒΒἘΐ. 
᾿Ἐκπέμπειν ἰοῖϊαν οἰΐδτη δα Ῥυὶαϑ 
ΠΊΘΤῚ ὈΓ ΙΝ βρθοιαι. -- ἠπὸ τῶν 
ἰδίων... ἀπόντες. Ἐὲ ἰά- 
οἶγοο, ΔρΡΙ ΓΔ ΠῚ ῃΘΘ] β Θί68, 
πᾶ βυϑιοηιαπίαν, -- ἀπὸ τῶν 
αὐτῶν... δαπανῶντες. 
»» ϑρδυίδηὶ οἷν 68 [σοηίγα δία ἔπ πὸ 
ΑἸΠΘηΐθη5657 ἴῃ 6} 10 πο Ρ ΠΟΘ, 
868 515. 5 ηηρύϊθιι5. ΔΙ δῆσαν, “ἢ 
ἨΑΑΟΚ, Ιάρηι παπὰ αι ϊ ἀδ ο6- 
του ὴ5 ΡῬΟΙΟΡ ΟΠ 65115 ἀϊοθηάπτη, ατὶ 
ΘΟΠΙΠηΘαί αι Π1 πῃ ΘΧ ρα] οηἰθι8 568- 
οαπὶ Ῥονίαθαηΐ. Οὗ, ΠΊΟ οἱ αἱ. 

- 



ΔΟΓῸΣ ΠΕΡΙΚΛΈΟΥΣ. (1 141) ΦΘ 

» χαὶ προσέτι καὶ ϑαλάσσης εἰργόμενοι. αἵ δὲ πε- 
θιουσίαι, τοὺς πολέμους μᾶλλον ἢ αἵ βίαιοι ἐσ-- 
φοραὶ ἀνέχουσιν. σώμασί τε ἑτοιμότεροι οἵ αὖ- 
τουργοὶ τῶν ἀνθρώπων ἢ χρήμασι πολεμεῖν, τὸ 
μὲν πιστὸν ἔχοντες ἔκ τῶν κινδύνων κἂν περιγε- 
νέσϑαι, τὸ δὲ οὐ βέβαιον «ἡ οὐ προαναλώσειν, 
ἄλλως τε κἂν παρὰ δόξαν, ὅπερ εὐχός, ὃ πόλεμος αὐὖ- 

ὃ τοῖς μηκύνηται. μάχῃ μὲν γὰρ μιᾷ πρὸς ἅπαντας 
λληνας δυνατοὶ Πελοποννήσιοι καὶ οἵ ξύμμαχοι 
ἀντισχεῖν, πολεμεῖν δὲ μὴ 

ὅτ᾽ ἂν μήτε βουλευτηρίῳ ἑνὶ 
χρώμενοι παραχρῆμά τι ὀξέως ἐπιτελώσιν, 

ὄντες 

ρασκευὴν ἀδύνατοι, 

τὲς τὲ ἰσόψηφοι 

-- ϑαλάσσης εἰργόμενοι, 
τὰ ἃ υῖβ τι ὰ (60 πιουοδίαινα πηδυὶ- 
τἰπη8} ᾿6χοίαϑὶ. Οἵ, Π 8ὅ. ΠῚ 
115, ΙΠ 24. 

8. ὅ, αἵ δὲ περιουσίαι. 
Βισηϊποαηίαν ΟΡ65. ἴῃ {ποβϑανβ 
οομαϊίαθ, 465 οὐδηΐῦ ἀΘηθηϊθη- 
βῖθα8. Ψια. Π18. ---αἵ βέαιοι 
ἐσφοραί. ἈΒεβρίιοϊταν δα νουρὰ 
ΟἹ πον ιηὶ 121, ὅ οἱ ἀοβίσηδῃη- 
τὰν νἱοϊοπίδα ρΘΟππἰδΥ τ ΠῚ 
οΟΙ αὐ ὁπ 65, 4} 115 ἐπ 6 ΠΊΟΧ 
16 ΑἸπδπίδηϑ68 ἀαἰά θη ΘΔΥ ΘΙ ΧΗ. 
γιὰ. ΠΙ 19 οὐ 10] δάη, --- ἀν ἕ- 
χουσι, Βυπίϊηθηΐ, ΟΥ̓, Τιοχίο. 
εὖ Ηθτπι. δά ὅορ!. Οεαα. Ὁ]. ν. 
080. --- τὸ μὲν... περιγε- 
νέσϑαι, «ἰίοταπι 4π|4 6 πὶ 
((.ὄ 6. σΘοῦΡ ον) ὁὃχ ρϑυϊοα ! 
οὐδ ονδάθυθ ρΡο05858 Ῥϑυ- 
5Βιδβαπι Πα θη 65. --- τὸ δὲ 
ονςς προαναλώσειν, αΑ116- 
Τα ΘΓ (ἰ. 6. ΡΘοα πἰἃ 5) ΠΟ ἢ 
ὀογίαη (οαἰϑεϊ τη πί65) 56 
ποὴ δηΐθ (06}11 Γ ἢ 6 πὶ). οο0π- 
Βιπρίινοβ. Πὲ μὴ οὐ νὶἱά. 
Βυίίῃι. 8. 148 αάη. 6, ἃ. Οἵ, ὙΠΠ 
00. ΤΊ. 

8.6. μάχῃ... πολεμεῖν. 
ΒΙΠΉΠ65. ἀἰδυϊποιῖοῃο8 ῬΓΟΘΙΪ οἱ 
61} νἱά. . Ἀρυά ἈΤ, δὰ Το. Δπη.Π 
81. -- ἀντισχεῖν. Κυπθσον ἀντί- 
σχειν ϑοτίρϑιὶ, 5868 ᾿οτίβίππι 

πρὸς ὁμοίαν ἀντιπα- 

πάν- 
Ἁ 3 Ἔ ’ Ν 

καὶ οὐχ ομοφυλοι τὸ 

ἀπΐ8. ῬαΡηᾶΘ. ΘΟΠ ΘΠ ΔΙ ΟΪ 
ΘΟΠΘ ΙΘΠ ΟΥ̓ ΘΠῚ 6558 ἀἀποίαί 018 88, 
--μὴ »“πρὸς ὁμοίαν παρα- 
σκευήν, Δάνονβαβ αϊ55ἰπῖ- 
ἴθ ἀρραναύιμι. ΟἷἉ, ἤαδυι. 46 
Ῥανεο, ΠῚ Ρ.174. Καδμη. αν. 8. 865 
άπ, 8. Βιιρτὰ 91, 7. Β΄ δἴῃ ἔοτ 8 
παιπὰ απ πη ρᾶτα 8. Β.1.}}1- 
ὑρν Τιϊν, ΧΧῚ 49, 11. -- δτ᾽ ἄν. 
Οὐ, Μαιῖι. αν, 8. 024, 3. Τερο- 
ὉἾ5. Δ πηθ ΠΟίϊΟΠ 6 ΠῚ ΠΟῸῚ ῬΙΌΓΒΙ8 
ἰπίονῦῖνα δα ποία Κυαθρ. -- μήτε 
βουλευτηρίῳ ἕνὶ χρώμε- 
2 ΠΕ γα: ἐπιτελῶσι, Αὰ μήτε 
ἀοῖπαθ. τέ νυϑίθιιαν, ΟΥἉ, δᾶῃ, ὁ. 
117 οχίυ, Ναραῖῖο τὖ δα ἰοίαπι 
Θη πη οἰ ίϊ ποῖα, ἰΐα ἃ ραυιοὶ ᾽να 
Ρουθ, αὖ 1 78. 84, 85. ΙΚ 120, 
ὅ. Ουοά δαίοθπι ῬοΙΟροπηοϑὶϊ πμ6- 
Θαηίαν ΘΟ ἡ 51 11Ὸὸ ἢ} ἃ ἢ τὶ ΠΊ 
(ἰἀδηηα 6) πᾶθοτθ, 46 βεπδία 
ΟΠ ἰ τ ΠΔ ΘΟΠΙ πὶ (Βαπα68 - 
γ8 0), πὶ ΟΡΡομδίμ φαοἀδηηηο- 
ἀο ἕνὲ βουλευτηρίῳ ΔΑἰιπρπίοη- 
βίππι (1115), νἸάδιπι ἀοοϊρ᾽Θη απ. 
Ναῖὰ ατοὰ ϑοπμοθηιαπηϊβ Απίαα. 
ἴαν,, Ῥα}]. ρ. 436. Παθο ἰά6ο αἰοὶ 
ΒΟΥ 10, απἷὰ ἰΘΡῚπ|ῖ ἃ 5ίδίϊϑ 
ΘΠ ΡΥ 5. Παρ παϊ οομνθῃίιιβ 
Δ Ὰ}}} ἐποῦῖπι, ἰά ἴῃ βουλευτηρίῳ 
ἑνί ἴηοββθ ποὴ ροίοβί. Πα βοοῖθ- 
{15 Τιασοηῃΐοαθ. ἡδίθτα πηΐϊνοῦβα 
οἵ, 41|05 ὁ. 19. ᾿πθαῃί, ΘΟΠΊΠΊΘΠΊΟ - 
νανίμηι5. ΠΡ ν08. --- ἐσόψηφοι 
ὄντες. Ὅε δοριιιιαίθ βιιῆτα- 



καὶ μὴν μηδὲ 
τὴν ἐπιτείχι- 

968 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟῪ ΕΎΓΓΡΑΦΗΣ Δ, εμβ΄. : 

ἐφ᾽ ἑαυτῶν ἕκαστος σπεύδῃ" ἐξ ὧν φιλεῖ μηδὲν ἐπι- 
τελὲς γίγνεσϑαι. καὶ γὰρ οἱ μὲν ὡς μάλιστα τι- 
μωρήσασϑαί τινα βούλονται, οἵ δὲ ὡς ἥκιστα 
τὰ οἰκεῖα φϑεῖραι. χρόνιοί τὲ ξυνιόντες ἐν βφα- 
χεῖ μὲν βορίῳ σκοποῦσί τι τῶν κοινῶν, τῷ δὲ 
πλέονι τὰ οἰκεῖα πράσσουσιν. καὶ ἕκαστος οὐ πα- 
ρὰ τὴν ἑαυτοῦ ἀμέλειαν οἴεται βλάψειν, μέλειν 
δέ τινι καὶ ἄλλῳ ὑπὲρ ἑαυτοῦ τι προϊδεῖν, ὥστε 
τῷ αὐτῷ ὑπὸ ἁπάντων ἰδίᾳ δοξάσματι λανϑάνειν 
τὸ κοινὸν ἀϑρόον φϑειρόμενον. 

142. Μέγιστον δὲ τῇ τῶν χρημάτων σπάνει 

8. 6. ἐφ᾽ ἑαυτῶν αν. πὶ. 1π ΑΥ. οὐ ὅπν. ὑφ᾽ ἑαυτῶν. Ν αἰσοὸ οἱ 
Βεκκ. ἐφ᾽ ἑαυτόν. Αἱ νἱα. Μαίι. αν. 8. ὅ84 γ. ὶρ. Ρ. 618 54. 
Βρτα 1 17, Ὑαυϊραιίιπι Αἰ ουΒ᾽ 55 1Π|15 , ΘΧΘΙΏΡ]15. {πον βιπᾶοι ΒΟΙΏΝ. 
ϑγηις, ρΡ. 2ὅ2. 51 διίομι τὸ ἐφ᾽ ἑαυτόν, αἱ Κύπθρ, Θχρ θαι, ἀπδπη- 
ατῃ πὶ 050 650 βἰρηϊῆοαί, οοηίνα σΟηδΒιιθιπ Ἰ Π θυ ἢᾶδο ξουπιαῖα 10- 
αὐοπαᾶϊ δάνθυθῖα} 15 ἢἶο οὈϊδοίιπι, απο ἀἰοϊθιν, νουθὶ σπ. ἀδθθοθὶ 6556. 

σπεύδῃ. ὅΔ55. Απρ. Ψ6η. Τὶ. ἃ]. σπεύδει. βοᾷ εἰβὶ 40 δπὰπ- 
οἷαίο αἰϊαπὰθ ρϑπάθημ ἰατογᾶυτα ἴπ ΘῈ. ΒΈΒΡ ΘΗ Β1ιΠι ὑΡ ΔΉ ΒΙῸΣ (οἷ. 54. 
51, 4), οἱ τοὶ 1ηῖο τέ ρατγιίίοιϊαα μήτε, αποᾶ ἱπαι]6 δὶ, πἰὶβὶ 8110 
δπιποῖδια οχ ὅταν Ροιάθπι, οὐδίδι, 

Β᾽οτΠΊ, ΠΟ 50] τὲ ἀ6 ἴπγα 90Π1- ἰπ6} 1 σαν. -- τῷ δὲ πλεέονι. 
ΠΪΌΤΗ βυναρία ἴογθηαϊ νἱάθίην Θαρουῖαβ ἐν εἷς αυοατια οορίίδη- 
ἈΟΟΙρ᾽Θπάτιπ,. ΟΥ̓ ΠῚ 19. -- οὐχ ἅἄππ. Οἵ, Κυπερ. αν. ἃ. 68, ἴθ. Ξε 
ὁμόφυλοι. Ῥγδοίου. Ῥουΐθηβθεβ παρᾶ, ΡΥ ορίθν, σε. ΜΆΠΝ. αν. 
ΘἢΪπὶ Ρ]οΌβαθ. οἰΐατη ΠΟΠΠ}] 8. ὅ88 ςο δ΄. Κυμορ. ὃ. 69, 86 
ΡΟΡΌΪ Αφοϊϊοὶ, νϑῖαὺ Βοθοιΐ οἱ εχ δά. (: - βλάψειν] ,.τὰ κοι- 
Ῥεϊαβρὶβ οὐ, βίουί Ατοδάθβ, ἅ6-Ἤὀ ὥνα."Ὺ. β]ιοῖ. ,,ΟἿ, ἄν, ὃ. ϑ,1 
πάτο ῬοΙ]ΘηΘη565 ἈΘΠπδοὶ οοαο- άπ, 2.“ ΚΑΌΠΕΟ, -- ὑπὲρ 
γἱβ Πιδοοηϊοῖ σοηβουίθϑ οὐδπί. τ ἑαυτοῦ, Βι0 ἰΙο6ο0, πὶ ἀντέ, 

, σπεύδῃ. Οἵ. Μαιῃ. αν. 8. 802 
ἃ, ἃάῃ. 

8.1. τὰ οἰκεῖα φϑιεἶραι]} 
»»νέκ τοῦ πολεμεῖν, τῇ ἀπουσίᾳ." 
56110]. Οἵ, 8. 4. -- χρόνιοι. ὍΝ 
Μαί. αν. 8. 440, 9. Βιείίηι. 8. 
198, 6. - ξυνιόντες. Ἐς ξυλ- 
λόγους 561 ξυνόδους (Βιαπάο8- 
ψΟΡΒΔΙΩΤ πη σ᾽ θ!, Ταρϑδίζιηθ:6}}). 
Οἵ. ο. 67. 119. -- ἐν βραχεὲ 
μορέῳ. Δὰν χρόνου 6Χ 81:ρ6- 
ΥἿΟΥΘ χρόνιοι, απ τοῦ ξυνεῖναι 
ὁΧ ξυνιέναι, τηθηῖϊο τοροίθ πη. 
ΝΑΠῚ ΠΟῚ Ρ0586 ᾿ᾶθὸ να θυ ο, αὐ ηὰ- 
ῬΘΥ ποῦ ΠρΙηΟ ἱπι6} 16 χὶν, ρᾶννἃ 
ΘΟΧΡΑΡΛίΟ ΟΧ Ῥυδθροβί 6. 58 015 

Οἵ. Μαι. αν. 8. ὅδ2, Τὶ προὺ- 
δεῖν οπὶπὶ δ τϑυτπὶ ΡῈ ΙΟ γ απ 
ΘΙ ΆΤῚ ΒΡ θοἰαί. --- τῷ αὐτῷ. . 

δοξάσματι, ἀατοῖ ἀϊ6 56 106 
56] θ5ιβιἀ μοῖρ ΑἸ ϑὶομὺ ΑἹ- 
Ποὺ; ὈΠΊΠΘΒ δπἰπὶ ΤΘΓΙΠῚ ΘΟΙΏΠΉΙι- 
Πϊπ πῇ ΟἸ ΠῚ ἃ 1115 Ὁ ΘΥΤ {6 η 165 510] 
αὐϊβαθδ Ργοβρὶοϊθπ ἀπ ὁθηβ56- 
Ῥδηΐ. Ὡς ἐδέᾳ νἱά. ἀάη. 96, 2, 
ὑπὸ ἁπάντων δόξασμα 
τῷ φυγὴ ὑπὸ τῶν ᾿Αϑηναίων 
ΨΠ]Ι 64, 4 οἱ 5:π}}}1Δ, Οἱ. δάη. 
1 6, 9. --- ἀϑιρόον ἴτηρα οαπι 
φϑειρόμ. Οἵ 160, ῶ. 

Οκρ. 142. 8. 
Ο, Μαίι. 

1, μέ 
αν, 8. 130, Ὁ 
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κωλύσονται, ὅτ᾽ ἂν σχολῇ αὐτὰ ποριξόμενοι δια-- σιν μηδὲ τὸ 
μέλλωσιν. τοῦ δὲ πολέμου οἱ καιροὶ οὐ βΘΒΊΕ, οτος τὰ 
τοί. καὶ μὴν οὐδ᾽ ἡ ἐπιτείχισις οὐδὲ τὸ ναῦτι- βηϑηρου, 
χὸν αὐτῶν ἄξιον. φοβηϑῆναι. τὴν μὲν γὰρ΄ χα- ἐπὶ ὁμγ.) 
λεπὸν καὶ ἐν εἰρήνῃ πόλιν ἀντίπαλον παρασκευ-- τό γὲ βούλε- 

σϑαι αὐτοὺς 

Βυίίη, 8. 151. ΤΥ 10. δ81π6-εὐ- 
τἰσαϊο, αἰ Ρ]θυπαιιθ δἀάδίαν, 
διΐαπι ΥἹ 69 ἰερὶ ἀοοοὶ Κυπορ,, 
Ὠϊο οἱ δὰ Π 65. [Ιάθῃ ἀοίπᾶε δή 
ῬΓῸ τῇ 5ου] θη ιιηὶ ΘΟΠἸΙο. ὁ0- 
ἔδυθηβ Π͵δῶ. Εἰ σπάνει, ἀπορίᾳ, 
ἐνδείᾳ ἀἀάϊίο σοϑηϊῖνο βοΐθιο 
βἴπβ διυθοα!ο Ῥοηΐς 58η6 ἀοΟὈΪΠητι5 
ἘΧΘΠΊΡΙΪβ ἰπ 6α. παὶ, δὰ 1 52, 2. 
- κωλύσονται. Οἵ. ΜΑΙ. 
Ὅτδμιηι. 8. 494 11 4, Βιυίίπι. 8. 
118, 0. --- σχολῇ] ..,βραδέως."" 
5610]. Αἱ Ρονίιβ ἃ ΘΟ Ὑ6. -- πο- 
οιξόμενοι. Οὑο πιοάο Ποο 
ἴδουινγι ἔαθυϊηΐῦ, ἀἴβοθ ἐχ 121, 8. 
-- τοῦ δὲ... οὐ μενετοί. 
Ῥοπιοϑ1Π. ΡΠ]. 1 8. 31 οὗ δὲ τῶν 
πραγμάτων οὐ μένουσι καιροὶ 
τὴν ἡμετέραν βραδυτῆτα καὶ 
εἰρωνείαν. ἘΧααϊβίσαμπη ν οθαθιι- 
Ἰυτῃ δϑὶ μενετός. 

8. 2, καὶ μὴν οὐδέ, ει 
ΨΕΓῸ (ν801 3 χη. Ὑ6Υ᾽Ό). 56... εἴς 
αυϊάθπηι. είμαθ 5αρον δἰίοιῸ 
οὐδέ ΘοηΒα16 Βυίπι. αν, 8, 149, 
16. -- ἡ ἐπετρέχε σις. Ετο- 
ηἶτα ΟοΥητ} 1 » 1 Π]η8 1 ουδηΐ 
ἐπιτειχισμὸν τ χώρᾳ. Ὑ Ια. 10] 
84η. -- φοβηϑῆναι ΒΪο ΠΟῃ, 
αὖ ῬΙονυσηα πο, ὑἰτὴ 6 06, 50 οχΧ 
860 πδῖι1, ατιθηὶ Νίαιῃ. αν. ἃ. ὅ8ὅ 
Ὁ δάμῃ, οὐ Βαυύιῃ, 8. 140, 2. 1ΠΠπ|- 
Βίγανθυιης, {ἰὴ ασαὶ βἰ σπίῆοαι. 
ΑἸΈΘΡΌ ΠῚ ΤΆΤΏ6Ὲ ΘΧΘΠΊΡΙ απ, Πεοχίο- 
τΪ5 ΡΡΟρυὶΘ ραββῖναθ βῖο ροβίίαθ 
ἀοβι ἀθράσηιιβ, δὲ. δι φοβῆσαι 
ἡμᾶς «αὶ τὴν ἐπιτείχισιν γλᾺ}}- 
ΤῊ 5 5ΒοΥϊ ρύτιη} 6586. 

8. 8. τὴν μὲν γάρ οοι. Με- 
ΠΟΥ 116 658. ἐπιτείχισιν νά θνὶ 
ΟΡΡοπὶ φρουρέῳ 8. 4, ἀππηὶ 810], 
ν αι Δα ποῦϊ65. ἀριιὰ Χοπορμοη- 
τθπὶ (νὰ. δίανΖ, ΙΘχ. Χ 6 π,), ἰρϑιιηι 
φρούριον, αποὰ δάνδγβιιβ Ποϑίοϑ 
ΘΧδβίρυϊιν, ἀϊοδίιν ἐπιτειχίξε- 

σϑαι, οὐ ἀ6 6 οοΙθα Πιοάονιβ ΧἼΤΙ 
Ρ. ὅ48 τι5118 5. ψου ἷ5 “εκέλειαν 
φρούριον ἐποίησαν κατὰ τῆς 
“ἀττικῆς, ΤΊΝιΟΥ 414 68 οὐ 1] νθὺ- 
15 ἐπιτειχίσαι, ἐπιτείχισις, ἐπι- 
τειχισμός. Οἵ. δάη. 122, 1. Ηἰο 
ἐπιτείχισιν ἀΘθθγα ἈΙΩΡΙ ΙΒ ααἰὰ- 
ἀπ 6558, 4πᾶπὶ φρούριον, ἴπ48 
τηδηἸ βδβίαπι 68, αποα Π}π|8. ὁχ- 
βίγαοιϊο Αἰ [Π01Π1|5. οὐ ἀπ νοὶ ἴῃ 
Ῥϑοδ νοσᾶίαν, Πιῖπ8. ποη ᾿ΐθηι. Νὅ- 
πὸ 58 15. δϑὺ ἀἴδοενα φρούριον 
ποιεῖσθαι ἴθ ποθὴ 6558 ὀαϑίθι- 
Ιὰ τῷ οχϑβύίγι θυ, 868 ρυδοβὶ- 
ἀἰαπὶ ΘΟΙ ὁ ᾶ ΓΘ; ὨΔΠῚ ΡΥ δθίου- 
ααᾶπῃ αποὰ φρούριον ὭΘῃ οϑύ 
ἴάθπι αιοὰ φρουρά εἰ φρουρικόν 
(οἵ, αἀπ. Υ' 80), αὐ ργδοβιἀϊπμι 
ῬεοΙορομ μη θβϑὶϊ ἰπ Αὐϊοα οοπδβέϊίαθ- 
γΘηῦ, ΘΟ 5.610 115. Ορὰβ δὐδί, απᾶ- 
115. ἔπιε Ἰ)θοοῖθα. ϑοα αἰἢου! 8 
το" τι ρεοχίπιϊβ πόλιν ἀντίπα- 
λον. Οαὶ νἱἀδηίαν 6556 δοοιιβᾶ- 
εἶν! ργυδθαϊοαιὶ να ἰδού εἶν, ααἱ ἃ 
ΠΟΠΠ1}}15. νοοδηίαν, (αν Ὁ οι ἢ ἃ- 
γΪ5 ροίθιηνιδθ ῬΆΥΔΓΒ, ἷ. 68. 
ἰία ἰηϑύϊ 6 γ8 οὐ ρΡΆγ ΓΘ, αὖ 
ἰη4θ. οὐἰδίαν ἀγ085, αιδθ 
Ρᾶν ΕΥ ΠῚ ἃ 6 πι ἃ 6), ἤθη δοοα- 

Βα{ἶνὶ βαθί θοῦ, [τὰ τὴν μὲν (ἐπι- 
τείχισιν) ΟὈϊΘΟΙΪ ἀοοιιδαίνὶ ουηῦ, 
Ῥοίογῖβ ἰᾶπηθὶ δθο, αὐδπὶ αἰίθ- 
γα πῇ γα ΤΙ ΟΠ Θη ΘΟΤμ θη οὐαί Κυριιθρ:. 
οἱ βθαιυϊίαν ΒΟΕΙμπι, πόλιν ἀντέ- 
παλον οὈϊεοι!, τὴν ἐπιτείχισιν 
ΒῈΡΊΘΟΙ δοοιιβαίν 5 ΧΙ βυ Δ γ6, 51 
ἀπινίοῦθηι νὶβ βίδίποσο προσώπο- 
ποιίαν τῆς ἐπιτειχίσεως. Ροι- 
Ρϑύαπι οοί (155. τὴν μέν εχ- 
ΡΙϊοαῦ: απο ἃ ἃ ἃ 111 ἃ πὶ ἃ ὑ{ἴη οἵ. 
Οδιθγιη. Αγ. οορὶίανὶ ἰαθοὶ ἀθ 
αὐ θῖθ 5, 418}15. ὁοηίνα ΤΉ 558 108 
ἔποῦῖς Ἠδυδοῖθα ΠΠ 92, νοὶ 408}65 
ΡῬΙαοθηῖία οὐ Οὐθηιοια ἃ ΒομδΪ5 
οοπίτα (1105 σοηαϊίαο, ΑἸοχαηάγὶα 
1τ8}186. 410 αὐθῖθιι5. απο! ἢ οἷ5. σοπίτα 



΄ 

ὑπολαβεῖν 
κ᾿ 

τοὺς ξένους 
τῶν ναυτῶν. 

10 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦῊΗΣ Α, ρμβ΄. 

ἄσασϑαι, ἥπου δὴ ἐν πολεμίᾳ τὲ καὶ οὐχ ἧσσον 
ἐκείνοις ἡμῶν ἀντεπιτετειχισμένων. φρούριον 
δ᾽ εἰ ποιήσονται, τῆς μὲν γῆς βλάπτοιεν ἂν τι μέ- 
ρος καταδρομαῖς χαὶ αὐτομολίαις, οὐ μέντοι ἴχα-- 
νὸν γὲ ἔσται ἐπιτειχίξειν τε κωλύειν ἡμᾶς πλεύ- 
σαντας ἐς τὴν ἐκείνων. καί, ἧπερ ἰσχύομεν, ταῖς 
ναυσὶν ἀμύνεσϑαι. πλέον γὰρ ἡμεῖς ἔχομεν τοῦ 
κατὰ γῆν ἐκ τοῦ ναυτικοῦ ἐμπειρίας ῆ ἐκεῖνοι 
ἐκ τοῦ κατ᾽ ἤπειρον ἐς τὰ ναυτικά. τὸ δὲ τῆς 
ϑαλάσσης ἐπιστήμονας γενέσϑαι οὐ ῥᾳδίως αὐὖ- 
τοῖς προσγενήσεται. 

τὲς αὐτὸ εὐθὺς ἀπὸ τῶν Μηδικῶν. 

ἂρ. 142. 8. 1. 

Τιοϊηαη). --- ἧπου δή, τ 160 
τὰ ἃ σ᾽ 5 (διάϊ χαλεπόν) π- 
ἄυπι. Οἱ. ΥἹβ. Ρ. 412 54. Μαίι. 
Θ΄. 8. 604. -- οὐχ ἧσσον. 
ἀντεπιτετειχισμένων, δὶ 
ΠΟῸΒ ΠΟΙ ηἸἰ πη τ18 ΤΠ] ἢ (10 65 
δαάνουβαβ 105 ν᾽ οὶ 551ηὶ Π0- 
15 ΘΧΒΙΓῸΧΘΥΪΠ 8. Ηδθῦθα5 
1 ΠΊΘ 1. ἴῃ ἰθΙΏ 0}, ἃὐατι6 ἄντεπι- 
τετειχισομένων οοπῖθοῖς Ἀεῖβκ., 
ἂν ἀντεπιτετειχισμένων 6ο6}}" 
(οὔ. φάη. Π| 102. ΝΠ] 1.) Κυάθσονο 
αυΐάοπη οὐ ΒΟΘΙΠ}10 ἰδηρυβ 60 
ν᾽ ἀ δίιν ἀοίθπαϊ, αὐτο ΑἸΠΘηΐθη 565 

ΘΙ οΑ5.6 14 Αὐΐοδο ᾽πὶ Πα ουϊπὶ 
ἐπιτειχίσματα. ϑὅοᾷ. {Π4Δ ποὴ 
γϑοίθ ἢδὺ νοὺθ ἀθβϑίβ᾽παῦὶ ΡΟ556 
ΔΡΡᾶνοὶ ὃχ δάῃ. 1122, ΤἸίδαϊιθ 
ΟΙα585. βου ρύουθ. ΓΟΡΠ] ροϑβίθα 
ἴῃ θ6}10 (νἹά. αἄῃ, δ. 4) σδββδίδγιτη 
ἨΠΘΙΠ ΟΥΟ ΠΆΓΗ Β0Ι ΘΠ Δ 1] ΟΥ̓ᾶ- 
του ν᾽ ἀθὺ} Ἴθι 6γα ἀἰοὶ. Το ρᾶ85- 
βῖνο νἱᾶ. δᾶάῃ. ὃ. 7. 

8.4. φρούριον δ᾽ εἰ ποι- 
ἤσονται. Ὅ) 6 οοἰ]οοδίίοηο νοὺ- 
Ῥογαηι νἰὰ, δάη. 10, ῶ. -- κα- 
ταδρομαῖς καὶ αὐτομο- 
λίαις. Ἰὰ Ἰ)δορῖθα τηπηἰία δοοὶ- 
αἰι. να. ΝΠ 21. αὐτομολέαις 
ἰγδη ἔμ 5. (οὗ, δάμη, ΝΠ 18, 
2). ,υἱν 6. ααἴὰ ΠΟΒΟῚ ἰὰη0 Ἀ4 6085 

Τρ Β[πιρ1ΔῊ 1. “ΒΑΤ]. ---οὐ μέν- 
τοι... ἐκείνων, ποὺ ἰἃ- 

οὐδὲ γὰρ ὑμεῖς, 

ἐξείργασϑε. 

ιιελετῶν-- 

ἐξυνδγεϑονς 

γυϊρο ἐξείργασϑέ πώ. ϑεὰ 

πλθη (πᾶ φρούριον) 5 ὙΠ οἷ δὲ 
δ π05 ρῥΥΟΠΙθοπο05, απὸ 
τηϊ 5 ἴῃ ΠΟΥ ἢ ἄρ Υ 05 ἢ8- 
ν᾽ σδηῦθβ πιπηϊύϊοη θη 86- 
γΟΡΒ.5. 1105 ΘΧϑβίνα 8. 
ΕἸαβηιοαϊ ἐπετειχίσεις ΑἸΠΙΘπΐθη- 
βἴασα. ἴῃ ῬΘΙΟΡΟηΠ650 ρΡοβίθα Ρυ- 
[8 ΤΡ 8 ἃ]. εὐ Μεϑίμοῃο (8. Μοιμὰ- 
η8) ΓΝ 4δ [πουτηΐ.--- τὴν ἐκεί- 
νῶν. 

ες ταῖς ναυσέν. ΘΙ ΠΥ 
Π 18. τὸ ναυτικόν, ἥπερ ἰσχύ- 
οιμεν. (ἢ Η4. ὙΙ ὅ. 458. 

8. ὅ. πλέον γάρ οοί. δ εὺ- 
θὰ 59 ἴππρο: σλξον γὰρ ἐμπει- 
ίας τοῦ κατὰ γὴν ἡμεῖς ἔχομεν 

ἐκ τοῦ ναυτικοῦ.“ ΠΑΛΟΚ. 
Οοηβθπιῖν Κυιθρ. ΑἹ ΟἸαβ5. τοῦ 
κατὰ γῆν οΧ δάνουθια!! πλέον 
δα 5] Πα 6πὶ Ἠδγοάοῦϊ ν θυ} 0- 
γτη μετρέως ἔχοντες βίου Ρο- 
βῖ1ο νὰ] ρθηάοσο. [0 ταπηθῃ ἴΐα 
ἔχειν ἱπινδηβιεῖνο Ἰοστύαν οὐπὶ 516- 
ηἰϊνο, δάνουθὶα ἀυΑ Πα 8 καλῶς 
(οἴ. δάη. 86, 2), χρησίμως, με- 
τρίως ἀοοοᾶθνδ ΒοΙθηΐ. Οιπδῃία- 
ιἰ5 δάνϑυθὴῖ, ᾿πϑαρου ἢ6 [ὈΥ γᾶ πὶ 
αὐϊάοτη δἄνουθιὶ ΠΡ Θη 15, ΘΧϑηι- 
Ραμ ἤΘἢ γϑοουάδτηθν, [ἢ] 5Β0ρΡ6- 
τίουΘ ΘΧρδηδίϊοηθ Ο]455. Πιδθυθί 
ἴῃ σθηἶ. ραν υϊε, ΘΧ πλέον ΒΌΒΡΘη- 
50, 4πὶ ροβὶ τὸ πλέον οδιίο ἰῃ- 
νοηϊναν, ΙΑ. 1 118, 2 διαιθ δὰ 
1 18 οχίν. δάη. (6, 6 τὶ δόξης. 

Οὗ, δἄη. 44, 2. --- ἥπερ 

4 

ἐ- 
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πῶς δὴ ἄνδρες γεωργοὶ καὶ οὐ ϑαλάσσιοι, καὶ 
προσέτι οὐδὲ μελετῆσαι ἐασόμενοι διὰ τὸ ὑφ᾽ 
ἡμῶν πολλαῖς ναυσὶν ἀεὶ ἐφορμεῖσϑαι, ἄξιον ἄν 
τι δρῷεν; πρὸς μὲν γὰρ ὀλίγας ἐφορμούσας κἂν 
διακινδυνεύσειαν, πλήϑει τὴν ἀμαϑίαν ϑρασύνον- 
τὲς" πολλαῖς δὲ εἰργόμενοι ἡσυχάσουσι, καὶ ἐν 
τῷ μὴ μελετῶντι ἀξυνετώτεροι ἔσονται καὶ δι 
αὐτὸ καὶ ὀκνηρότεροι. τὸ δὲ ναυτικὸν τέχνης 
ἐστίν, ὥσπερ καὶ ἄλλο τι, καὶ οὐκ ἐνδέχεται, ὁτ᾽ ἂν 

τύχῃ, ἐκ παρέργου μελετᾶσϑαι, ἀλλὰ μᾶλλον μηδὲν 
ἐκείνῳ πάρεργον ἄλλο γίγνεσϑαι. 

148. Εἴ τε καὶ κινήσαντες τῶν Ὀλυμπίασιν 
ἢ Δελφοῖς χρημάτων μισϑῷ μείζονι. πειρῶντο 
ἡμῶν ὑπολαβεῖν τοὺς ξένους τῶν ναυτῶν, μὴ ὃν- 
τῶν μὲν ἡμῶν ἀντιπάλων ἐσβάντων αὐτῶν τε καὶ 

πώ αὐδηινὶβ ΡῈ 856. Δριϊββι πηιπὶ οὐ. Αι. θη. 8]. Τὸ. αι. Η. 
Βδρ. 4]. Α Βεκκ. ἀοθίππι γθϑιϊταθγιιης ΒΟΘΠ μη... οἱ Ο]455.,) 4ιοα ἴβοι!8 
Θχοϊάθγ φούιουϊ. 

8η.1 ὅ, 1 εχίν.) --- τοῦ 68ὲ πειι- 
ἰγαπι, οὐ αὶ τὸ ναυσυτιΐόν νὶ 
ἴῃ β' πρ]ανὶ ταυΐουθ οβὺ γ65 πανᾶ- 
15, ἴα τὸ κατὰ γῆν εἰ τὸ κατ᾽ 
ἤπειρον τ65 ἐθυγοβεν 8. 

ΣΌΥΕ ϑαλάσσιοι. Ο΄. δάη. 
ὁ. 1. -- οὐδὲ... ἐασόμενοι. 
Βοίυίαηίαν γερὰ Οὐ  ΠΙΠ  ΟΥ ΙΠῚ 
121, 4. Ῥε ἐασόμενοι νἱὰ, δάπ. 
δα κωλύσονται 8.1, -- ἐφορ- 
μεῖσϑαι. ἢοο νϑυθηπη, τὖ ραα- 
ἴο απίᾷ ἀντεπιτειχίξεσδϑαι, πο- 
λεμεῖσϑαι (εἴ. «ἄη. 87, 1), ἄρ- 
χεσϑαι 118. ΠΙ 86, τυραννεῦύε- 
σθαι 18 «]ϊὰ. τἀ48 ἃ ΜΑΠΝ. αν. 
ξ. 490 Θῃημ τη θ δ 015. 

ὃ. 8. πρὸς μὲν ... δια- 
κινδυνεύσειαν. ἘΧΘΙΏΡ]υπ) 
οχϑίαι ΠΠ 88 βᾳῃᾳ. --- ἐν τῶ μὴ 
μελετῶντι. Οἵ. ΄ρ. ρΡ. 888. 
δία. αν, 8. 670. Ξαρια 1 86. 90. 

8, 9, ὥσπερ καὶ ἄλλο αι, 
Οἱ. Μ1Π|. αν. 8. 6116... --- ὅτ᾽ 
ἂν τύχῃ. βὶ ἔοτϑ ἔεγαΐί, ΡῈ. 
οσοοδ βίο τη. οι Κυιορ,, ὅν. 8. 
ὅ0, 4 αἅι. 2. -- ἐκ παρέργου, 

Βα βίον 5 Ορουΐβ, πϑρθη- 
Ὀεὶ. -- ἀλλὰ μάλλον. ϑίπιαϊ 
πα] δεῖ. ΟἿ, Μδι. αν. 8. 684, 8. 

δρ.- 148. 8. 1. ΕΓ τε κοΐ 
οθι. Βεβροπᾶοθι Ῥϑιῖοϊοβ δὰ δᾶ, 
4π88 Θουϊηιμι! 121, 8 ἀϊχογδηί. -- 
κινήσαντες τῶν... χρη- 
μάτων ἄἀδφηϊίνιβ δϑί Ρδγίζτι- 
ντ5, αὖ ΝἹ 70. αὶ Τα Υ ,γκενεῖν“, 
Ἰπη οἷν :διἴατα ΑἸ1Ό1 αἰεὶ. ΡργῸ Ρ 6- 
δπαπῖα 5 βδόταβ, ν6}: δὰ οοΥ- 
ὑπτὰ πϑὰτπ βοροβὶίδϑ, δ8ὑ- 
ἰτϑοίαθ, Δα οσ 6, οὐ δὰ 4105 
π85 οοηνογίοσο, Οὗ Π| 24.“ 
Αἀά. Κοηῃν οἷο. δα Αρρὶ. ΠῚ ρ. 145. 
--- Δελφοῖς. Θυοὰ πος 5'πθ 
ἐν ἀἰοίιιπι εβί, ρυοχί πιο βπροτῖο- 
ΤΘ Ὀλυμπίασιν Θχοιβαίισ, αὐ 
᾿Ισϑμοὶ καὶ Νεμέᾳ 5οτϊρϑὶυ [.Υ8. 
6 θοη. ΑὙἸβίορῃ. 8.68; πᾶτῃ Δ|10] 
πῸῚ ἰάθη δι ἰῃ Ζελφοῖς, αποᾶ ἱπ 
Μαραθῶνι (ιχι μ ὉῚ νἱά. δάηῃ. 
Ααὰ, Κυιοσ. 8. 460, 1 δάη. 
4. - ἩΓΕ ΠΝ θινὰ- 
ΟΠ ΠηδΔ6 Ρ Οὐ 551ΠΊῈ11Ὶ ρυο τ οθο]ο. Οἵ. 
ὙΠ] 4. --- ὑπολαβεῖν τοὺς 
ξένους. τ᾿ ν. Οἵ, «ἄη. 121, 8. 
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τῶν μετοίκων δεινὸν ἂν ἦν νῦν δὲ τόδε τε ὑπάρ- 
χει, καί, ὅπερ κράτιστον, κυβερνήτας ἔχομεν πο- 
λίτας καὶ τὴν ἄλλην ὑπηρεσίαν πλείους καὶ ἀμεί- 

ψοὺυς ἢ πᾶσα ἡ ἄλλη. Ἑλλαᾶς. καὶ. “ἐπὶ τῷ κινδύνῳ 8 
οὐδεὶς ὧν δέξαιτο τῶν ξένων “τήν τε αὑτοῦ φεύ- 

7ειν, χαὶ μετὰ τῆς ἥσσονος ἅμα ἐλπίδος ὀλίγων 

ἡμερῶν ἕνεκα μεγάλου μισϑοῦ δόσεως ἐκείνοις ξυν- 
αγωνίξεσϑαι. 

εἶς ὌΘΕΣ Καὶ τὰ μὲν Πελοποννησίων ἔμοιγε τοιαῦτα καὶ 3 
ναι. χρῆναι παραπλήσια δοκεῖ εἶναι. τὰ δὲ ἡμέτερα τούτων τε, 
δὲ σφᾶς ἐς τὴν Πεῖο Υπερ ἐκείνοις ἐμεμψάμην, ἀπηλλάχϑαι. καὶ ἄλλω 

Οδρ. 148. 8. 2. αὑτοῦ. ὅκ55. Δυρ, ΟἹ. Ρα]. αν, αὐτοῦ. Οἵ, 
ἈΠ 1 

-- τῶν μετοίκων. Ὅς [ἰ5 πδηιὶ δᾶ ρΡΔΥΔΡΎΔΡΙΟ, δἰϊδτηβὶ ρ6- 
νά. Ηδθγπη. Απίϊᾳ. αν, 8. 116 δὲ. τϑρυϊηὶ δὰ ἢοβίβθβ ὑγδηβίαρ θυ ἢ, 
4] 101 οἰϊαηέαν, Ὀ᾿βυ ποι ηΐν ἃ 
ξένοις, αΕἸΚ 90. 6 ΤΩ ἴα 80- 
γα οἵ. δάμη. Π| 18, 7. --- τόδε] 
ἜΤΟΣ ἀντιπάλους ἡμᾶς αὐτοὺς 
μετὰ δῶν μετοίκων εἶναι αὖ- 
τοῖς." 5980]. ΟΥ. 88 8. ὅ δάη. 
-- τὴν ἄλλην ὑπηρεσίαν. 
ΟΥ, Μαιή!. αν. 8. 429. Βιυιίηι, 8. 
192, 2, Ὑπηρεσίαι. εὖ ὑπηρέται 
π1040 5ιηΐ οαμοἐϊ «αἱ ργδθίθυ οἷα5- 
5ΙΑΥΙῸ5 (ἐπιβάτας) πᾶν θιι5 νθπὴ- 
ἴα, Π1040., 5] νοσαθαϊαμη δησὰ- 
Βι1π5 ναῖθέ, ὑϑηιΐρθβ, τ ΒΟΠΠαΠ ΙΒ 
Ῥίδοθί, διϊδη δια 501. (Μιηϊ- 
5101 ΘΙ Τὴ, τι 65. ΠΟΠΠᾺΠ}1 γὸ - 
ἴχαπὲ ρτορυὶθ 6556, νὶχ ἈΠ} ἔαθυῖηι,) 
Οἵ, Βορθοκῃ. Οδθοοι. οἷν. Αἴπθη. 
1. Ρ. 888 εἰ ἰπίογρι. δὰ ΥἹ 
51, Ηΐο 8 ϑαυρθιίουθβ ναῦται 
5011 5.1 η1 γϑηηΐσο5 (οἵ, ΥἹ 81 τοῖς 
ϑρανέταις τῶν ναυτῶν οἱ ἁἄῃ. 
ΤΥ 9, 1), διριβίϊου. βἰσαϊ βοδίῖο 
οϑδύ βιυθιϊοϊθηα; 8᾽η ὑθΘη]ϊρῸ5. οἱ 
41 ρτορυῖθ πδαίαθ ἀϊοιηίαν, ἰἃ- 
ἰἰον, φυοά τηΐπ115. πιδι  δϑιι πὶ ΟΧ 
δαϊθοῖο ἄλλην; Ιὰ δηΐπὶ ρμοίεϑβί 
αἰοίιηι 6558 αν ἴῃ γν. παῖδας καὶ 
γυναῖκας καὶ τὴν ἄλλην κατα- 
σκευήν 1114, δὲ νὶὰ, ἀἄη, Ο6- 
ὑθῦαση ἃὰ ἤθο αὐοαιθ βρθοίαί 
πολίτας, ἀυὺ οορ! ἀπά τπὶ σοτία ἀθ 
οἰκείᾳ ὑπηρεσίᾳ ΑἸ θη δἰ πὶ; 

ΑἸΠΘΠΘη565 ἰδ Ρᾶγ65 ἴον, δ᾽ τθνἃ 
{Ππὰ πθ νϑυὶβίμῖ!θ. ααἰάθηη 6558 
ἀθοϊαγαίαυ. --- πλείους καὶ 
ἀμείνους. Οἵ. Μαιᾶᾷι, αν. 8. 
484, 2. 

. ἢ. ἐπὶ τῷ κινδύνῳ. 
Αὐτ 6 (ἰπιρ ἢ 4655) ροτὶ- 
σαϊατῃ (Κυιο. οὶ ἀδν 6 6- 
ΓΔ ἢ 1), δὰ αὖ Ρ γα] απὶ ἃ ἃ 6- 
αὖ, σϊο ἤθη οὐδβίανε τέ ροϑί τήν 
Ῥοβίτατη 6Χ δ. 6,16 ᾿ἰφαθί. --- 
δέξαιτο, νεἰῖι. Οὗ, Ῥυκ. δα 
94. “-- τὴν αὑτοῦ φεύ- 
γειν) ,,Τὸ τὴν πατρίδα φεύ- 
γειν δηλοῖ, τι σύμμαχοι καὶ 
ὑπήκοοί εἰσιν αὐτὼν. καὶ δῆ- 
λον ὅτι, ἐὰν τοῖς Λακεδαιμο- 
νίοις διὰ μείζονα μισϑὸν προσ- 
χωρήσωσι, διωχϑήσονται ὑπὸ 
τῶν ἀστῶν ἕκαστος." 5610]. 
ΟἿ, δάη. 121, 8. -- ὀλέγων. 
δόσεως] ἣ Ἶ, ἕνεκα δόσεως με- 
γάλου μισϑοῦ ὀλίγων ἡμερῶν. 
Τιο5. σϑηϊεῖνὶ οορα αι ϑαην αὖ 1Π 
18. 1Υ 10. ὙΠΙ 48. αν Ρδιιοὶ 
αἴθ. σομπθη] οὐ Θηθ, ἀθ 60 οἵ, 
δα. πλαὶ, 

ὃ. 8. τοιαῦτα καὶ πα- 
ραπλήσια. σὲ, δάῃ. 22, 4. -- 
ὥὦνπερ ἑκεένοις ἐμεμψα- 
μην. ἤδρο, βῖνε ὥνπερ ΡΘΥ αἱ- 
{Δ Ο ἸΟΠΘηῚ ΕΠ τππὶ οδύ ρῸ ἅπερ, 
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πόννησον 
πλεῖν τὴν 
ξαυτῶν 
ἀφέντας. 

4 οὐκ ἀπὸ τοῦ ἴσου μεγάλα ἔχειν. ἤν τ᾽ ἐπὶ τὴν 
χώραν ἡμῶν πεξῇ ἴωσιν; ἡμεῖς ἐπὶ τὴν ἐχείνων πλευ- 
σούμεϑα᾽ καὶ οὐκέτι ἐκ τοῦ ὁμοίου ἔσται Π|ελο- 
ποννήσου μέρος τι τμηϑῆναι καὶ τὴν ̓ Δττικὴν ὃ ἅπε- 
σαν. οἵ μὲν γὰρ οὐχ, ἕξουσιν ἄλλην ἀντιλαβεῖν 
ἀμαχεί, ἡμῖν δέ ἐστι γῆ πολλὴ καὶ ἐν νήσοις καὶ 
κατ᾽ ἤπειρον. μέγα γὰρ τὸ τῆς ϑαλάσσης κράτος. 

3 σκέψασϑε δέ εἰ μὲν γὰρ ἤμεν νησιῶται, τίνες 
ἂν “ἀληπτότεροι ἦσαν; καὶ ψὺν χρὴ ὃ τι ἐγγύτατα 
τούτου διανοηθέντας τὴν μὲν γῆν καὶ οἰκίας ἀφεῖ- 
ναι: τῆς δὲ ϑαλάσσης καὶ “πόλεως φυλακὴν ἔχειν, 
καὶ Πελοποννησίοις ὑπὲρ αὐτῶν ὀργισϑέντας πολλῷ 
πλείοσι μὴ διαμάχεσϑαι (σρατήσαντές τὲ γὰρ αὖϑις 
οὐκ ἐλάσσοσι μαχούμεϑα, καὶ ἣν σφαλώμεν, τὰ τῶν 
ξυμμάχων, ὅϑεν ἰσχύομεν, προσαπόλλυται" οὐ γὰρ 
ἡσυχάσουσι μὴ ἱκανῶν ἡμῶν ὄντων ἐπ’ αὐτοὺς 
στρατεύειν) τήν τε ὀλόφυρσιν μὴ οἰχιῶν καὶ γῆς 

8. ὅ. μὲν γαρ. Ὅλ55. Αυρ. ΟΙ. ὕξβη. Ὁ. 4. μέν 51π6 γάρ 
Ὁ. 1, Μυϊδο οὐ Βεκκ, γάρ 5ῖπθ μέν. Βοβροπᾶδηϊς ἰηΐον 88. εἰ μὲν 

ον καὶ νῦν. Οἱ, ΥἹρ. Ρ. ὅ87. 60; 11: 

βῖνθ δϑύ σϑηϊίνγιβ οδιιβᾶθ, γθοίθ 58 
Βαθθπί, Ψιά. Μαῦῃ. ἀν. 8. 8568 
οἱ 8. 984, 8. , Κσαορ, 8. 46, 7 ἀ6π, 
8. --αὖκ ἀπὸ τοῦ ἴσου μ ε- 
γάλα, ῬΓΟΡΓ. 0 6Χ ἅθ4τ0 
ΤῈ ἃ 8. ἃ, ἷ. 6. ΙΟη 6.6 πηδίογᾶ. 

8. 4. ἦν τε. Οἰαθβοπίυβ, αυδ8 
βίην ἄλλα μεγάλα, Ηἰ5 οϑιεπαϊ 8Γ- 
Ὀϊραύπ5. αἰζογαπι ρανίθπιὶ Πἷἶ5 γ6- 
ΒΡομπἀθηίθπι Ῥτορίου. ΡΥ ΟΧΊΠΙΔΠῚ 
ΕΧΡ ΘΒ ΠΟ πθτὴ ΘΗΪββα ΠῚ 6558. οἵ 
ἀδμ Ἁγ οἰἷτι5 αποά Βοαα αΓ, οαρὶ- 
δ νϑυθὶβ πολλὰ δὲ καὶ ἀλλα 
ἀιοἀδημηηοάο ἱπάϊοαν! οχἰβεϊπιδύ, 
ϑοᾶ 'δθο δὶ ΠΊΘη5 6586. Του - 
αἸα15,. ραΐδηιιβ. ΘᾺ ΠῚ ἥν τε γάρ 
5ΟΡΙΡ τσ ΠῚ [πϊ556. Οαοά πη 
ΠῸΠ ἔδοουϊί, αὐ Κταθο, τέ 5ἰτη- 
ΡΠ ΙΘοπὶ ΟΡ αΪδῃὶ ΟΘΠΒ ΘΒ. 6586. 
-- οὐκέτι. Οἵ. δάη. 9, 2. 
ἐκ τοῦ ὁμοίου. Προς ἘΝ 
αἰσοπϊ σοπὰβ δανθυθῖα! 6 (οἵ. ΨΊ 
18. 81 οἱ δᾶηῃ. [81, 2), ἰἴὸ δᾶ- 
ἀροίναη. ΟΥ̓, Μαιῇ. ατ. 8. ὅ14 

Τυον ἀϊάϊς ΝΟ]. 1. Ἐὰ, Π. 

Ρ. 1584 οι 11 8. ΙΊ11, ἀ6 Τιδυϊηὶβ 
Βδ8οῇ. δά, Το. ΗΙ5;. 1 ὅτ. θεῖηάα 
βιρον ἀμαχεί ποπ ἴῃ ἀμαχί τηὰ- 
ἰᾷη640 οἵ, Βιυιίμη. αν, ἃ. 119, 88 οἱ 
Κυαερ,. 

8. ὅ, ἀληπτότεροι. Οἵ. 81, 
5.--:ὅ τι ἐγγύτατα τούτου 
διανοηϑέντας. ρτορτ. ἅϊ6- 
561 τηδο!!οΒύὺ πᾶ 6 ἀθη- 
Κοηᾶ, ἴ. 6. 4φὰ8πὶ ΡτΟΧὶ πα 
αὰ ἰδίαι ΥὙ6 ΠῚ Οορ ἰδέ 016 
ἀοοράθητ65. Οἷ, ΠῚ 40, -- τὴν 
μὲν γῆν .οεἴ. ΟΥ̓ ἘΠ .18..2, 
οἰκίαι 5υπὶ ν1}Π186, αϑαϊ οἶα ραρο- 
τη. Οἵ, Π 18, 14, Μεὶ ;:ᾶάθο 
ΑΥΓΟ] 0. ΠΟ δέ οριιβ. Οδίογατα 
ἀθ δὸ πὸ} ἰΐθγαίο οἵ, ψόθμη. δᾶ. 
Ῥρηοβίῃ, ΟἸγ πίῃ. Π ὃ. 9 εε1 84. 
π-- πολλῶ πλείοσι. Οἷ, 81. 1 
άπ, --- ὅϑεν ἰσχύομεν. Οϊ. 
Η 18, 2. 1122, 1, -- οὐ γὰρ 
ἡσυχάσουσι, 56 ἀοδβοϊοηΐξ, --α 
ὀλόφυρσιν.... ποιεῖσϑαι. 
Οὗ, δά, δὰ νυν. μάϑησιν ποιεῖ- 

18 
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ποιεῖσϑαι, ἀλλὰ τῶν σωμάτων" 
ἄνδρας, ἀλλ᾽ οὗ ἄνδρες. ταῦτα κτῶνται. 

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΙΡΑΦῊΣ Α, ρμό΄. 

οὐ γὰρ τάδε τοὺς 
καὶ εἰ ἤμην 

πείσειν ὑμᾶς, αὐτοὺς ἂν ἐξελθόντας ἐκέλευον αὐτὰ 

δῃῶσαι, καὶ δεῖξαι Πελοποννησίοις, ὅτι τούτων γε 
“ ἐ΄-Ὁ ς ’ 
ἕνεχα ὀύχ υπακουσεσϑε. 

144. Πολλὰ δὲ καὶ ἄλλα ἔχω ἐς ἐλπίδα τοῦ 
περιέσεσϑαι,. ἣν ἔϑέλητε ἀρχήν τὲ μὴ ἐπικτᾶσϑαι 

τῶν ἕπεται ἡ ἅμα πολεμοῦντες. καὶ κινδύνους αὐϑαιρέτους μὴ 

προστίϑεσϑαι" μᾶλλον γὰρ πεφόβημαι τὰς οἱ- 
τῆς πόλεως χείας ἡμῶν ἁμαρτίας Ἂ τὰς τῶν ἐναντίων διανοίας. 

ἀλλ᾽ ἐκεῖνα μὲν καὶ ἐν ἄλλῳ λόγῳ ἅμα τοῖς ἔργοις καὶ τῶν 
πατέρων δεῖ “ἴ 
ἀποδοῦναι. ὃ ηλωϑήσεται" νῦν δὲ τούτοις ἀποκρινάμενοι ἀπο- 

πέμψωμεν, Μεγαρέας μὲν ὅτι ἐάσομεν ἀγορᾷ καὶ λι-- 
ιέσι χρῆσϑαι, ἣν. καὶ “4ακεδαιμόνιοι ξενηλασίας 
μὴ ποιῶσι μήτε ἡμῶν μήτε τῶν ἡμετέρων ξυμμάχων 

ταῦτα. 1π βθρίβηι:. ρββϑβίταϊβ πη] γἢἶβ τάδε. ρα νἱά, Εδϑο. 

ῬὮΏΪΟΙ,. 1 2 Ρ. 182. Ῥοῦτγ. 1 ρ. 118 εἰ δάηῃ. 

σϑαι 68, 2. Ιηῆπη. οοἤδογοί οἰ1ΠῚ 
ή. --- τῶν σωμάτων] οἴ8 8 

ἀνδρῶν.“ Ξ6Π0]. -- τάδε. 
ταῦτα. ἰ. 6. οἰκέαι καὶ γῆ. 
Αἰΐοπᾶθ δαΐθη ἤᾶθο ῬΥΟΠΏΟΠΊΪΠἃ 
εοπίτα σοπδαρίπαϊποιῃ (οἴ, Βαιίμι. 
(τ. 8. 127,1. Ρ.) 46 δαάριῃ γὸ ρο- 
βἰία δα νδυϊοἰαίθμη βϑυπι 5 οἷῆ- 
οἰοπάδηι. ψΜ|ὰ, 54. οἱ Κυιθο, αν, 
8. 51, 7 δάη. 8. πηι 5επίθη- 
ΠΗ ΟΠ ΧΕΙ αὖ- 
τὰ δῃῶσαι. Ἰὰ ρᾶννᾷ εχ ρᾶν- 
16 ἴδοογα ΑἰΠθηθηβθ5. Ὑ]ά, 
114. 

(ἀρ. 144. 8. 1, ἀρχὴν μὴ 
ἐπικτᾶσϑαι ἅμα πολε- 
μοῦντες. Ρτγο Πὶ5 Π θό, 1 ἀρ- 
χὴν μὴ ἐπικτᾶσϑαι ἐν τῶ πο- 
λέμῳ οἱ ἀρυὰ Αὐ᾽ϑιϊά, παρὰ τὸν 
πόλεμον. Οἵ. Μαι, ὅτ. 8. ὅθ 
αάπη, 2. Καθ. 8. 66, 10. ,.4ἐνέτ- 
τεται Σικελίαν καὶ ᾿Ιταλίαν, 
τ « ἧς ἐπεϑύμουν κρατῆσαι.“ ὅ6})0]. 
Οἵ, ΥἹ 10. 90. --- προστέϑ' ε- 
σϑαι. Νοὴ δάᾶοτο (προστιϑέ- 
ναι), 868 «αἀϑοίβοοθτθ, ϑϑἰθὶ 

ἵπροποτο. Οἱ, ο. 78. -- πε- 
φόβημαι. (υυπιὶ φοβεῖν 5ὶ: 
ΡοΥουγοίδ ον; εἰπε πάϊ πο- 
0 Ῥγοριῖθ ρουΐδθοιο ραβϑὶνὶ οχ- 
Ῥυϊπιεπὰδ οϑὲ, ἀυδηα δ ηι δα πὶ 
Υἱ βϑθρίιβ ἀἰοὶἑαν φοβοῦμαι. Πε- 
φόβημαι 11 89 015,.}} 17. 1ν 114 
οἱ ΔΙΑ αοἰΪ65. --- τὰς οἰκείας 
ἡμῶν ἁμαρτέας. Ὅδ οο]1ο- 
οαιΐοπα νουθουιπὶ οἵ, Κυαοσ, δ. 
8. 41, δ ἀάη. 1.1 82, 4. 191, 8. 10 
δῦ, 1. 

δι 9. ἐν ἄλλῳ λόγῳ. ἽΝ 
μ 18, ὃ 544. 601 θῶ. -- τούτοις 
ἀποκρινάμενοι ἀποπὲμς- 
ψωμὲεν. Οἵ, «ἀη. 11,2 εχίν. 
εἰ ὙΠ ΒΡ νος Μεγαρέας 
μὲν ὅτι. Οἵ, δἄη. 10, 2. 
ξενηλασέας. γιά. δι. ἀπ- 
εἶα. αν. 8. 38, 7 οὐ 405 ᾿ἶὸ δη- 
ἰοϑίϑίασ, ΟΥἉ, Π 89 εὐ ϑομοθη). 
Απιᾳ. Τρ, 277. ποιῶσι. 
Οὐπὶ δοιῖνο οοηηρᾶγα Ρ] ἃι οἰ ομηὶ 
ἀϊοθη αὶ Θ6Π 05 ταφὰς ποιεῖν Με- 
ὯΘΧ, Ὁ. 1 οὐ σηΐϊη 5 οουλπ πομ- 
πὰς ποιεῖν Υ] ὅ8. Οἵ, δάη. ς. 
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(οὔτε γὰρ ἐκεῖνο κωλύει ἐν ταῖς σπονδαῖς οὔτε τόδε), 
τάς τε πόλεις ὅτι αὐτονόμους ἀφήσομεν, εἰ καὶ αὐ- 
τονόμους ἔχοντες ἐσπεισάμεϑα, καὶ ὅτ᾽ ἂν κἀκεῖνοι 
ταῖς αὑτῶν ἀποδῶσι πόλεσι κὴ σφίσι, τοῖς 4«- 

κεδαιμονίοις, ἐπιτηδείως αὐτονομεῖσϑαι, ἀλλὰ αὐ- 
τοῖς ἑκάστοις, ὡς βούλονται" δίχας δὲ ὅτι ἐθϑέ- 

λομεν δοῦναι “κατὰ τὰς ξυνϑήκας, πολέμου δὲ 
οὐκ ἄρξομεν, ἀρχομένους δὲ ἀμυνούμεϑα. ταῦτα 

Οᾶρ. 144. 8. 38. κωλύει ἐν ταῖς σπονδαῖς. Ἔν Ῥίοη. Ηαὶ. 
Ἷ, ἴῃ δάη. ἃ, για: ἱπρ θαϊτηθηΐο οϑὲ ἔοθάουῖθα8 βεῦνϑη- 
418. ϑυβρθοοία δβὲ ἰϑὶίαν Ρτδθροβίίϊο; πη κωλύειν τινί ἀϊοαίαν υἱ 
ἐμποδίζειν τινί, 46 αὰτὸ νἱά. Με, αν. 8. 8938, 4 φάη. 3, οὐ πονῖὶ- 
ταῦϊ ἱπιροᾶϊέ...... οσοηδιθέπαο ἀρὰ γι. 5Θουη π1ὴ Ἰεχίο. [μ41, 
Αὐάδοίον νοῖθα πιαίαι ΟΡ. δὰ γρϑον. Ρ. 30. Οὐδέν οκοϊάϊπβ6 οοπϊϊοῖς 
Ναΐπη. Ρ.20, κωλύεται ρτο κωλύει ἐν ποϑοῖο ατ}5 Ρτοροβυῖε, Οἵ, ἀπ, 

τάς τε ΠΠῸΤῚ πι55. ἀποάεοϊη), ἴπ ααϊθι15. ΟΡΕΪΠΙΙ. γαυϊρο οὐ Βεκκ. 
τὰς δέ. μέν οἱ τέ ἰηίεῖ 88 Ἰεβροπάθηϊ οἴαα ΠΟ 70. ΠΙ 46. ΤΥ͂ 
92. 69. 

αὑτῶν Βεῖκ. [Ιη ρ]ευίβαιθ οοἂα, αὐτῶν. ΟἿ άπ. 17, 1. ψυϊσο 
ἑαυτῶν. 

67. -- κωλύει. Κωλύεται ἰπ- ρᾷ καὶ λιμέσι χρῆσϑαι τοὺς 
τογργείϑιυσ Ὀίοη. ΗδΙ. περὶ τῶν 
Θουκ. ἰδιωι. Ρ. 97, κώλυμα 
ἐστιν, ἐμπόδιόν ἐστι φἱοτίαυθ 
τροθηίίογο. Οἵ, Ραῦβ. ΤΥ 2ὅ, ὃ 
δὲ ἴθὶ 516 061. Ἃο 6] 16 ν ΘοΠιραγαί 
ἐπικωλύει ὟΙ 117, δὶ ἐαπηθη δοιῖ- 
ὙυΠΊ 51η6 ΘΟΙΠΊΡ]ΘΠΊΘη10 510 αἷ- 
ΟἴΕΠῚ 6556 ΘΧ᾿β ϊηυὶ ροίοϑβί, Κυπιθ- 
σοὺ Αν, ἂν. 468. ϑ6α ποη {Ππ4 
᾿ππροαϊτηθπίο οϑύ ἴῃ ἔοοθαεο- 
τιθ 5, γ γα δπί 1}1π4 πὴ} 6- 
αἰ οηέο 6οϑἱὲ [θά θυῖθα5. δας 
Ππὰ4 ἱπιροάϊίαν (νοίδίατ) 
ἔοοάεονῖθι 5 ἀϊσοοπάπτη νἱἀοίαγ. 
ΒοΘἢΠηῖτι5 ᾿οτταν » αἱ ΔΙΓΘΓ 8 ΠῚ 56ῃ- 
θη 18 ΠΊ οἴβοῖδς, ἐχεῖνο εἰ τόδε 
ϑοοιιβδενγο5 6556 νᾺΠῈ δὲ οὐ κωλύει 
- ΕῚ .᾿ ’ 

1Δ6πὶ ναΐουο αποὰ οὐδὲν κωλύει, 
αὐ ἰοσιαν οὐ κωλύει ἴῃ Ατ, ἂν, 
Ἰ, ἃ. 864 ουπὶ ἰπῆη. Οὗ, οἰϊαπὶ 
βουῖρί. ἀἴβογ. Οδίθυιυ πη. πο ψεγο- 
ΤῸ, 6 411158. ΔΙΊ] Θοίδ ΕΠ αοεἸ]ονὶ 
Ἱπιδιρ τοι δι, ΟΠ πὶ ψοθοταπι ἐν 
ταῖς σπονδαῖς, [ἘΠ ΡΟΓΘ 
Ῥδοῖβ, 408} ἡ οἰ πη 5. Νδηι ἴα 
ϑοσορίδ ἤᾶθο ργοῦβιβ ἰΙδησθηΐ οἱ 
ἱπαθ! 18 51Π|: 41 ΠΠ| ΘΠ Ἶ ΠῚ θ6Π] (επὶ- 
Ροῖο τὸ Μεγαρέας μὴ ἐᾶν ἀγο- 

᾿᾿Αϑηναίους͵ δαυῦ τὸ ξενηλασίαν 
ποιεῖν τοὺς “ακεδαιμονίους 
το τηϊη 8 ΟὈβίαγα [οθάθυῖθ8 
Ὁ ΤΘΡΙΈ 6 παϊ ροβϑὶί, σαν Ρ8οῖ5 
ΣΝ πη πίϊο Πεαυ Ααά, 58. 
-- καὶ ὅτ᾽ ἄν. Καί πιαῖϊε ἱπι- 
Ραρηδηΐ θοῦν. εὐ ΟοὉ. νἹά. Κυπορ. 
- σφέσι, τοῖς Λακεδ., ἐπι- 
τηδείως. ἴἷἴπ οοά. Αὑρ. Ποσ 
ΘΧΡΙΙοδίαν ὀλιγαρχικῶς. ΘΕΣΤ 
19. θ6 ἃρροβίϊοπμο τοῖς “ακεδ, 
οἵ ΠΊ2Ο.ῚΝ 114. Ὁ 05.3]. εἰ ἀπ. 
129. Κυαορ, 6τ. 8. ὅ0, 8 δάῃ. 2. 
Ιάθπι ἀοϊπάθ ΡΓο αὐτοῖς ἕκά- - 
στοις (ἸΪρ515 βἴπϑ}}15 500 115 
Θοπνθηϊοπί6γ) αὐτοῖς ἕκα- 
στοις ἰδ ο ΘΠ π1ΠῚ ἐΡΕΡΊΟΆΙΟΣ: Βεᾷ 
υἱὰ. Ναιίπη. -- δέκας... ξυν- 
ϑήκας. Οἵ. δάπ. 78, 4 οἱ 140, 
2. -- ἀρχομένους. Μα115 ἄρ- 
χοντας νοὶ ἄρξαντας, βἰσαι τη 040 
Ιερίπηιβ δοίίναιη. Οἱ, Ὀίοη. ΠΑ]. 
Αι. Ρ.-. 1866 ἀρξάντων ἐκεί- 
νῶν παρασπονδεῖν ἀμύνεσϑαι 
τοὺς ἄρξαντας, 5ιρτα 149. ὅ3. 
18. 81. Κυβίον, 46 γεν}. τιθα. 128. 
Κυιυρο, αν, 8. δ2, 8 «αῃ. 8. Ἅ9- 
χεσϑαι πολέμου ἰάταθη ῥτὸ ἄρ- 

18 



96 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟῪ ΞΥΓΤΡΑΦῊΣ Α, ρμε΄. 

γὰρ δίκαια καὶ πρέποντα ἅμα τῇϑε τῇ πόλει ἀπο- 
κρίνασϑαι. εἰδέναι δὲ χρή, ὅτι ἀνάγκη πολεμεῖν" 
ἥν δὲ ἑχούσιοι μᾶλλον δεχώμεθα, ἡσσον ἔγκει- 
σομένους τοὺς ἐναντίους ἕξομεν" ἔκ τὲ τῶν με- 
γίστων κινδύνων ὅτι καὶ πόλει καὶ ἰδιώτῃ μέ- 
)γισται τιμαὶ περιγίγνονται. οἱ γοῦν πατέρες ἡμῶν 
ὑποστάντες Μήδους, καὶ οὐκ ἀπὸ τοσῶνδε ὁρ- 
μώμενοι, ἀλλὰ καὶ τὰ ὑπάρχοντα ἐκλιπόντες, 
γνώμη τε πλείονι ἢ τύχῃ καὶ τόλμῃ μεέξονι ῆ 
δυνάμει τόν τὲ βάρβαρον ἀπεώσαντο, καὶ ἐς τά- 
δὲ προήγαγον αὐτά. ὧν δὺ χρὴ λείπεσϑαι, ἀλλὰ 
τούς τὲ ἐχϑροὺς παντὶ τρόπῳ ἀμύνεσθαι, καὶ 
τοῖς ἐπιγιγνομένοις πειράσϑαι αὐτὰ μὴ ἐλάσσω πα- 
ραδοῦναι.“"“ 

ἐπίλογοι. 

οἵ μὲν οὖν ι : ΡΙ ὰ ἘᾺΝ 
᾿Αϑηναῖοι 145. Ὁ μὲν Περικλῆς τοιαῦτα εἶπεν. οἵ δὲ 
τοῖς Λακε- ᾿4ϑηναῖοι νομίσαντες ἄριστα σφίσι παραινεῖν αὐὖ- 

δαιμονίοις τῇ ΣΝ Περικλέους τὸν ἐψηφίσαντο ἃ ἐκέλευεν, καὶ τοῖς “ακεδαιμο 
γνώμῃ ἀπε- νίοις ἀπεκρίναντο τῇ ἐκείνου γνώμῃ. καϑ' ἕκα- 
πρέψαντο. σγῴτε, ὡς ἔφρασεν, καὶ τὸ ξύμπαν οὐδὲν κελευό- 

΄ ᾿ Ἁ 

μενοι ποιήσειν, δίκῃ δὲ κατὰ τὰς ξυνϑήκας ἕτοιμοι ᾿ 

αὐτά. Ῥοτίιδ: χϑυν 50Υ] 0510 οἰΐατη Μϑηδηᾶ. ἢϊβί. 
Ρ. 807 εἰ 816. Ἤτιοπὶ πβύτὴ ὀχ] ὶ- 
Θαγ6 βίπα οὶ ΒΟθΌΚἢ., Τηβουϊρί. ΤΡ. 
818. Οἵ. θιπά: ἴπ Βίθριι. Τ]65. ν. 
ἄρχω Ῥ- 2151 5ᾳ. )ὸ ῥανεῖ ]}5 δὲ 

ὙΠ Ὲ οἵ πάη. 68; 1: 
ἐδ, Ξ:- δεχώμεθα. 5΄᾽τηὰ! 

ααα] πολεμεῖν. Οὐ, δἄη. 148, 2. 
- περιγέγνονται. Ἔκ περι- 
ουσίας συμβαίνουσιν ἰπηίογρτο- 
ἰατν ΠυκΚα85. βοάπηάδτγο νοὶ 
(ΓοἸ το 61) οΟὔνθηῖγο [ιαὐϊπα 
ἀϊχονῖβ. Οἵ. Π 89. 87. ΓΥ 78. 

8. 4. ὁρμώμενοι. Οἵ, δἄπ. 
14, ὃ. -- τὰ ὑπάρχ. ἐκλιπ. 
Ῥδυϊο ]1ον 1. ἃ. --- γνώμῃ. . 
δυνάμει) ,᾿ Ἐπὶ πλέον ἐνταῦ- 
ὅα τῶν ἄλλων ἡ Γοργέξιος ἐλή- 
φϑὴ παρίσωσις, καὶ ἔστιν 
οὐκ ἄχαρις διὰ τὴν ζα εἶαν 
πλοκὴν τοῦ ὀνόματος.“ ὅ6})0]. 
Θϑηίθητία Πα γαίην 1 74, 18 ἴηι, 
-- ἐς τάδε προήγαγον 

τὰ ἢ ουῖα πὶ δὰ 
ἰδηύατῃ τὴ ᾿ἰ πα ἴῃ 6 πὶ Ρτο- 
νοχούαπί. Οἱ τῦ, ὍΠΩΣ θὲ 8. 
8 “προαγαγεῖν αὐτὴν (τὴν ἀρ- 
χὴν) ἐς τόδε, ἀη46 Δρραγεί, αυϊά 
᾿ΐο οὐ ἤῃ 115, αυιαθ βθαππηΐαν, 5ὶ- 
σηϊῆοοι αὐτά, αυοὰ, ἢϊο αὐϊάρυα 
ἔουβίιαη σθίογαβ δὰ τὰ ὑπάρχοντα, 
Βρᾷ ΥἹ 18, 6, αὶ πα] πη} ΠΟΠΊΘ 
δηίθοοᾶϊι, οϑὺ οὐπηΐῃο τάδε (τὰ 
πράγματα). ἈΑδᾷ. 1| 806 εὐ ροτ- 
Ῥοπᾶθ δρᾶ ΟἸοουοηθη ατοαὰα 
ἴα 6 δἰϊᾳιοίθβ βἰσπϊποανο πο ο 
ἱπιροτΐατη, Ὑιᾶ. Νδοροῖβ, 
Ῥγδθο, δἰ. 5001}, Ρ, 124, 

ὅαρ. 148, τὸ ξύμπαν. ΟἿ. 
Μαι. ἀν. 8. 388. Κτυαορ. ἅν, 8. 
46, 8 δᾶη. 8: 1Π-. 68. 92. 1106. -- 
δίκῃ. «διαλύεσθαι. Ουδο 
ΡΓΟΡίου ὟΝ γΟΒΡΟΠβιτη ΑἸΠΘηΙθη- 
βίῃ ροβίθα βϑηβουϊην Τιδοθᾶδο- 
ΓΟ ἢ, σοσηοβοο5 εχ ΥΠ 18. -- 



ΨΗΦΙΣΜΑ ΑΘΗΝΑΙΩΝ. (1 146.) ΘΝ 

εἶναι διαλύεσϑαι περὶ τῶν ἐγκλημάτων ἐπὶ ἴσῃ καὶ 
ὁμοίᾳ. καὶ οἵ μὲν ἀπεχώρησαν ἐπ᾽ οἴκου, καὶ οὐκέτι 
ὕστερον ἐπρεσβεύοντο. 

1460. Αἰτίαι δὲ αὗται καὶ διαφοραὶ ἐγένοντο “ἡ μὴν ἀλλὰ 
ἀμφοτέροις πρὸ τοῦ πολέμου, ἀρξάμεναι εὐϑὺς γνυντο Σ 
ἀπὸ τῶν ἐν Ἐπιδάμνῳ καὶ Κερκύρᾳ" ἐπεμίγνυν- φότεροι. 
το δὲ ὅμως ἐν αὐταῖς, καὶ παρ᾽ ἀλλήλους ἐφοί- 
τῶν, ἀκηρύκτως μέν, ἀνυπόπτως δὲ οὔ. σπονδῶν 
γὰρ ξύγχυσις τὰ γιγνόμενα ἦν καὶ πρόφασις τοῦ 
πολεμεῖν. 

περὶ τῶν ἐ κλημάτων. 5.- διαφοραί. ἐπ ἐν Δα 28, 4. 
Ρτὰ 140, 2 τὰ ἐγκλήματα. Οἵ. -- ἐν Ἔπιδ. καὶ Κερκ. αἴ ς; 
δάῃ. 78, 4. ΞΚΙΤΔΠ ΠΟΥ αἰαὶ νοῦθα 24 564. -- ἐπεμέγνυντο. { 
εὐ δρυὰ ἀταθοοβ εἰ ἀρὰ Τιαϊΐποα δοίνυπι 2, 2. --- ὅμως. 1. 6. καΐέ- 
τηθάο οὐπὶ δοοιβαίϊνο ταὶ, τηοᾶο περ οὐσῶν αἰτιῶν καὶ διαφο- 
Θυπὶ ΡΥΆΘΡ. περί οἱ ἃ 6 ἱππρτπέαν. ρῶν. --- ἀκηρύκτως »νάνευ 
-- ἐπὶ ἴσῃ καὶ ὁμοίᾳ. Οὐ. κηρυκείου (οἴ. ο. 58), ὡς πρὸς 
ϑᾶπ, 27, 1. -- οὐκέτι... ἕλους δῆ θεν. οἵ γὰρ πρὸς 
ἐπρεσβεύοντο. Ουοπιοᾶο Π8θο ἐχθροὺς, ἃ ἀπιόντες ἀσφαλείας 
ΘΟΠΟΙπᾶδ βἰηΐ οὰπὶ Π 12, 46 δὸ ΠΡΟ ὁσάκις (ὅσοι Βυϊά, ἴῃ 
νἱά, βα. τηδὶ. ἀπκηρυκτεί) ἠβούλοντο, μετὰ 

κηρυκείου ἀπήεσαν.““ 5680), ΟΥ̓́, 
αρ. 146. Αἰτέαι... κιαὶὀ ΩΠ1, 

Ι 
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ΒΙΒΙΠΟΤΉΒΟΑ ΘσΒΑΒΟΑ 
ΨΙΒΕΟΒΝΌΜ ΘΟΟσΤΟΒΌΜ ΟΡΕΒΑ 

ΒἘΕΟΟΘΟΝΙΤΑ ἘΠῚ ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΙΠΚ ΙΝΘΤΒΌΟΤΑ 
ΟΥΒΑΝΤΙΒΌΒ 

ΕΗ. ΑΘΟΒΘϑ ετνυαΑι. Οη. ΕΗ. Πότ. 

ΒΙΡΒΙΑΕΒ ΙΝ ΑΕΠΙΒΟΝ Β. α, ΤΕΌΒΝΒΒΙ. 

Βοαοαυίοπα πλοιάριον. ῬΙΘΙ56. 
Ἐτγβοβίθηθη βἰηᾶ δ15 7δίζί: 

ΑΘΒΟΒΪΠ15 ογϑίϊο ἴπ Οὐθϑιρβοηύθμ, ποὐῖβ ᾿πϑέγ. 1. ΗΠ. Βυοηιὶ. 8. ταδὶ. 1820, 
ΑΘΒΟΒΥΎΠ ΟΠοΘρμοσδθ, 1{Ππϑὲν. ἢν ΗΠ. Κιαιδοη, 8. τηϑῖ. 

ΑΙρδΙλθΙηΠΟ, 1Παβίν. Πς ΠΗ. Κιαικδοτι. ἘΠ. 11. 64. δ, ηρον. 8. ταὶ. 1868. 
ΑΠΘΔΟΓΘΟΠΟΪΒ οδΥπΐηδ, βδρρῃὺβ οὐ Ἐτίππϑθ ἵγαρτηθηΐδ, δαποίεας, 1Ππδύν. 

Ε. 4. οοδῖμς. 8, 1ηΠ51. 1820}: (ΝΣ 
Αὐἰβίορ δ η15 ΝῸ 65. ΕΔ. 1] βέγ. ρυδ θῇ. οβὲ 37} 8. Τριεϊ. Ἐά. Π.8. τιαΐ.1868. 
ΘοΙθοῦπ5 ΟΡ  ϑηητηδῦππι ΘἸΔΘΟΟΓΠΠΙ, πόνο οταϊπθ οοπο. δὖ Θοιαημηθηῦ, 

1πϑγ. ἔν. Ψασοῦς. 8. ταδὶ. 1826. 
ῬΘΙΠΟΒ ΠΘΠ15 οοποΐομθϑ, σθο. δ δχριῖο, 7. ϑαιρρο. ἢ (θοπέ, Ραϊ. 

ἘΔ, 11. 8. τιδὶ. Ξ- 
ΕΓ 15 ἘΡΒΕΒΕΠΪΒΟ, 64, Ῥἤωρφᾷ οἱ Κιοίχ. 1.1, 1 οὐ ΠΙ. ϑ'ϑοῦ. ἘΞΗ͂Ν 

Πρρ.1. οἱ ΟἸγπεμίβοδο 1--1Π1.} 

ΕἰηζΖοϑὶη 

Ἔν ΡΣ ἘΠ βου ς 
ἜΞΡΕ ΕΓ πα ΒΒ: Π|:. 1 ς 
Ἔε  ΑΠΠΥοΙδοπᾶ. ἘΠ 1]. 
“- ΗργδοΙά86. ἘΔ. 11. 
ΒΞ Ὁ ΠΟΙ τίη ἘΘ ΤΙΣ ὗἶας 
ἘΞ ΤΟ ΘΕΙ͂Ν ἘΠ. ΤΙ. 
-. ΗἨρσουϊ]οβ ἔσο... ον δὲ νὰ 
ΕΣ ΟΡ ΠΘΙΤΑΡΗΙΟ Ὁ ἐντον εὐ) δι, 0 τὴς 
δ ἐγ ν  ΡΥΣΙ ον 
- ἸΙρΙΗροπῖα Ταυτίοα 

ΓΡΒΙρ μα απ8θ 68 Αὐϊᾶς 

ΘΝ, ΤῈ γόδτυ ὧἱ 

. 

Ηθ5]0Α1 οατταΐηδ, Γθο 68. οὖ 1]Ππβέγ. Ὁ, ἀοριμίηφ. Εᾶ. Τ|. 8. παῖ. 1848. 
ΕἸηΖοῖη: 

- ἐπ προ ΠΟΘ ΕΣ 
δοπΐαμη ΗδΥοῦΪ5.. 

-- - Οροζγϑἃ οὗ αἰ685. 

ἘϊηΣθῖη: 

ΡΟΣ πη. 7..5- 6 τ΄ ςς ἴῶν ν λέκο 
ϑθοῖ, 1. Πρ. 7--ἸὉ ,, - 

- οὔ θο.. ΠΙ|. 110. 18---18 
“προ ΤΥ. 110-199 

ΗΟοΠΊΘΥΪ οουϑιηθῃ, ἔταρταθηΐδ ἐξ γίτα Ἡδβῖοαι δ ἰς 
Βοπιοτὶ ΠΙα5, σατίϑίαξ. Ι6οξ. δὰϊ, ϑριίζηον. ϑδιϑοῦ, 1--͵ , 8, τιϑ]. 1882--36, 

1880. 

1840 

“"" 

Ἧ 

ΞΡ ΠΩΣ ΞΕ ΓΤ ἰτ Ἴ 1: 

11} 
Ὀῖ6 οἰηζῖρθ Αυβραθθ ἀδγ Πίαβ,. νειὰ ἅδη Κυϊἰβοθθα ᾿Αρραταὶ νοι είδηαϊε 
δηίηᾷ!ι. 

1 γδῖδθ οἱ ΑΘΒΟΠἾΠΙ5 οὐδίϊομθβ Β6]ϑοῖβδϑ, 688, 7. ᾿ Βτεηιῖ. 
ταδὶ. 

ΡΙΠάΔΥΪ οαγτοΐπα Θαπι ἀορουγαι ἑδτιπι ἔγαρτη., γατὶϑῦ. θοῦ. δᾶϊ, δὲ φοτη- 
τηϑηΐ. 1ΠΠπϑ8ὲγ, Ζ.. δοθῆ, ἘΠώ, 1Π| σαν. ϑοληοϊαρεσίη. Ὑο]. 1. 1843... 

γο]. 1|. δ'ροῖ, 1. Π|. (Οοτητη θη, ἰπ ΟἸγιαρ. οὗ Ῥγίμ.) 1840, 47. 

Πγϑῖδθ ογδίϊομϑβ βοϊθοίβθ, δᾶ. 7. 7. δηέπι. 

(ἃ 15 Νρτρ) 
ΡΙΔίΟΠἾ5 ορϑτα οπιηΐδ, τϑοθηβαΐξ, Ρτοϊβροπιθπῖβ δὲ ΘοταπιϑαἐδΥῖΒ ἴα: 

Βίχτιχιῦ α΄, δέαϊίδαιπι. Χ γ011, (21 βού 68). 8, ταδὶ, 
ΘΟΙΡ].. ἘΝ τς ΟῚ 

ΕἸπΖοῖπ: 

-- οὄἀροϊορία βοογεαίί5 οἕ Οὐἰίο, ἘΔ, 1Υ, 1868 
ΕΟ τε ΘΗ κοῦ: ἘΠ ΠῚ  150Ὁ“ .. 

8. τηϑδὶ. 1820, 
ἘΘΡ τῶς 

1896 ---ΘΙ, 

131: 

24 
221. 



ῬΙαίοπὶβ ορϑύϑ οἰππῖϑδ δᾶ, α. δεαιίδαιπι, "ἡ Ὁ 
Βυταροβίαμη ο, πᾶ. Εὰ. 1ΠΠ. 1862... .- . 0. «τω νὸν το 
αοτρίαβ. ἘΔ. Π1. 1861]... ἀν νας ὑχνυνδν, ἡγοι. ...-- λυ! 
Ῥτοΐδροταβ ὁ. ἱπᾶ, ἘΔ. ΠΤ. ἃ, Αγοφοῖοι. 1865. . .Ὶ . πτ 18 
ῬοΙλύα βῖνα ἀθ σϑρυθιῖοα τὶ ἄθοθη. 2 Υ0]1, ΕἘᾶ. Πι, , 215 

Εἰηζοῖη: 

ὙῸ 1. Το τ ΒΟ δν ἀρ Ύ ὑσν ν ΕΝ 
ΚΕΝ δὲ ὙΠΟ 1 Πύθιος τον τ σονς Στ ΤῸ ἘΠ τὲ 
- ὋῬΡμαδράσυβ. Εά, Π, 1857 Ε .ω.- 24 
-. Μομοχϑηῦβ, [γ815, ΗΙΡΡΙ85 αἰοταῦθ, Τό. πὰ, Π. 1861 οὐδ τ 9 ἢ 
ΦΕΙ τ ΤΙ ΟΊ ΗΣ Οαντηϊᾶθβ, ΑἸ ΒΠΘΒ Ε, ΤΙ  ΡΙ, 171, 807... νι Φ 
ΣΕ ἘΞΕΙ, Οὐδέ ]αβ οὔτι ἱπᾶ: 1835. . ο΄. παύσει: 0 

Ἐπιηγάθιηαβ. 1886  , . .- -- 21 
Μϑῃο οἱ ΕΠ ΡΟ ᾿ὐθιιααθ Ἰποουὶ βουϊρίοσῖβ Τμοαξορ, Ἐτδβίδθ 

ἘΡΕΝ ΠΠΡ, 890 δα τα ΤΣ τ ν Ὁ ἩΤΩΣ 1:12 
Δ τ νθ.. Ὁ ΠΣ ΠΥ ΡΥ ἐκ ἈΦ Ύ ΚΝ ἡκρας πλ  Ρ γΡφφ'ὺ,.. 

ἘΣ εἰ ΠΗ δα δ σε: 1899... ὦ ιν ο ἀοηνοο τς ἔαρ ΜΠ πλτ ἐν νην ο ἡ λοι τ ΠΕΣ 
δ’ τ ΘΟ βίαι 1.840 δ τὰ ὗν δε ΤΊ τ ἢ ας ὁ ἰοῦγτο ΒΓΕ 
-- - ῬΡοο ουΒ οὖ ᾿ποοΡΙΣ δαοίονῖβ ᾿Μίποϑ, 1841 ΦΉΣ τὶς οτος δον Δ ΕΒΌΖΌ 
ἘΠ’ ΡῬΗ δι 1842... 2: Ἀν ΤΟΝ εἰ ον τα 27 
--  Τ7Τιθρθβ, 0]. 1. 110. ΤΕ Ύσν, ἀΒαθηπενξ ἕὰ κυρ ταλϑς ἐ ἐν Ὁ ΠΣΟΘΊΘΑΒΙ 
--- ψο]. 11. 1,10. Υ---ἹΠ]. 1850. ΟὕΈΘΙ, οτος λμι  ΟΚ δ᾽ 

ο]. ΠΙ|Ι. 1.10. ΙΧ---ΧΊ, οὖ ΕΡΙΠομῖ5. 1860. Ἐν  τρν 
ΒΌΡΠΟΟΙ 5 ἩΒΕΟΝΑΊΩΡ, γθ0. οὗ ἜΠΡΉΝΤΝ 4. Ἡξωπάονιδ. ἃ γοΙ!. 8, τηϑὶ. ι 

1847---ὁ05 : ᾿ ᾿ ἘΝ ὙΑΣ  λον-...... 
ΕἰηζΖοὶη: 

- - Ῥμιηοοίοίοθ, Ἑά. Π]. ΡῈ ΖΦ ΡΝ . -- 12 
Ἐτθος  ὉΡαΙ ΡΒ υϑητπηι, Βα. ΕἾ, Ὁ νὴ δ ουςδ. ΠΟ Αἰ δα ἀπ} ἘΠ ΣΉΝ 
εις τ απ ΟΟοπδῆθ, Ὁ8: 8. 1ΠῚ τ ρου, τονε χε ἀπ ΞΟ 

ιν γ Ὑτν 9) τ ἈΜΜῈ ον, τ ΡρρΨροΨΕοἜἘΕ[ΠΕῤ ΠἔΠοΨσΠΕΨἘΠησΠ[ιἐἜἘόῃ5τ το το τς 
- Ὁ δοῖτα. ΕΠ, 1Π|.᾿. ΑΚ ΎΥΝ ἀν Ν ἡ γε, γ ὦ ΜΝ ε ον. πι 12 
ἘΞ ΠΛ Ή ΣΧ ἘΠ 7|: ων ΤΥ γεν Ὁ τ εν -- 12 
ἘΎΞΕ ΠῚ ΟΠ μΤ5.6;, ΕΠ ΠΡ 0 Ὁ ΣΕ ἐτοςς, νεθε εηλμενν - Τῷ 
ΤΙπογ αἰ αἿ5. ἀ6 6110 Ῥοϊοροηπεδίαοῦ Τἴρτὶ ΥΠΙ, ὀχρίδῃ, Ε. Ε. Ρορρο. 

ΦἼΝΟΪ]ς. .8. τοϑ]...1843:-:- 1Ὲ856 2 «τούς νιν τ τος ΕΗ ΘΕ - 
ἘΠ ΖΘΙη: ᾿ 

ΞΕ τ ΡΠ ἐρς Α Ρ Ρχ -..-- 
τ τα ΚΙ ἢ ΡΟ ΡΥ μεικμο ,. ...:.- 
το ΊΕΡΟἢ [παν υ ἢ ὃ τ τ ἀντ᾿ τ τς 
ΒΕ ϑεεο ἐγ ρ, ΤΎ ὐ ς ρα στον τὰς ον λυ ον δε πηγ ἡ ν  Σ 
ἘΣ ΤΣ ον ἘΦ) ἘΓ ἀγδο ἐμ γώενρῆς ἐν υρλρε ἐδ αν ὠοθ υ  ανν ΟἹ 
ἐπ ἘΣ σΘΝ, Ἢ ΜΉ τ Ἐν ΠΥ0Ὴ πὸ πὰ πω. 1" 
ἀν τη, ὙΠ Το ον πέταξε μὰς Φ ΟΣ ὥς, τε δος αν λυ ΣΡ ΤῸΝ 
“ἐδ το ΣΉ ΨΜΗ: : ᾿ -- -ἃἸῦὸ 

1πα1665 οὗ ἀθ Ηἰβέοτία Τμαογᾶϊᾶοα οοταπιοηξδίϊο --- 290 
ΧΡΘΠΟΡΠΟΙΤ5 Ογγορϑοᾶϊδ, σοτητηθηῦ. ᾿πϑύγ. Κ᾿. 4. Βογηεθηιαπη, 8. ταδὶ. 1838, -- [ὅ 

ΜριμουδΌ 118 (ΒΟ ΝΕ ἐπῖθῈ 1Παϑέγν. ἢν. Αἄλμπον. 8. τααὶ, 1858, 
τῆλε ς α ΚΟ ΤΉ ΆΟΣ οι τ 

ἈΑΒΑΌΔΒ15 (ὀχροάϊιϊο ἜΣ ταΐῃν. ), Π]αθέν. ΓᾺ Κάλπεν. 1852. 19 
Εἰηζεὶη ἃ 18.299: 

ϑαοῖ, 1. 1.10. 1---ΟἸ͵Υ΄.. 
ΕΠ  ὙὝΞΞΥΠΙ: 

- ὈΟδθϑοοπομΐοσαβ, γ66. οὐ ΘσΧρίδη. ζ.. βυοϊέοηϑαοῖί, 8. ταδὶ. 1841 1Ὁ 
-  ΑΡΘΑΣΒῸΒ ΣΧ; Θϑ. ὙδοῦπΒ. 8. 181, 1843 5 0... ποτὰ . 12 
- ΉΪΕΣΟ ὋΣ 686. τϑδ. 8, ΠΗ Ρ4.. ὦ.. .π 7 

- ἨδΙΙθπῖοα, ϑ'ϑοῖ, 1. (110. 1. 11.), οχ δϑϑδᾶ, τθο. 8. μα, ἢ τυ νονν 
Βθοΐ, Π. (10. ΠΙ --- Ὑ11.), οὃχ οδᾷ, σϑο, 8. τπηδὶ. 180ὁ5. , 1 18 

Τὴιίου ἀον. Ῥγύοββο θϑῆπάθῃ βιοῃ: 
ῬΙμᾶδνὶ οαγταΐηα οαἂᾶ, Ζ.. δίρδοη οὐ Εν ἢ. ϑομποϊάριοῖα. ϑϑοί, 11, Εἶδϑο. Π1].: 

Οοτηταθηΐαγῖιβ ἴθ Οἀγταῖπα Νοιηθα οὐ ϑυμιηῖα πὸ πὸπ ἴῃ ἐγαριπθπΐα 80 
Ἑ. δε ιοιίδοι οοπἔθϑοίαβ. : 



ΤῊΗΠΟΥ ὮΙ 
9ῈΕ 

ΒΕΠῸ ΡΒΕΠΟΡΟΝΝΈΒΙΑΟΘΟ 

ΠΙΡΕῚΙ ΟΟΤΟ. 

ΑΡ 

ΟΡΤΙΜΟΝΌΜ ΤΙΒΝΟΝΙΌΜ ΕἸἾΡΕΜ ἘΕΠΙΤΟΒ 

ἘΧΡΙΑΝΑΥῚΤ 

ἘΒΝΕΒΤΟΒΝ ΕΕΙΡΘΕΒΙΟΚ ῬΟΡΡΟ, 

γΟΙ 1. ΒΕΟΤ' ΤΙ. 

ἘΘΙΤ. ΑἸΤΈΒΑ ΑΥΟΤᾺ ἘΤ ἘΜΈΝΘΑΤΑ. 

Ἐ5 

ΓΠΙΡΒΙΑΙ 

ΙΝ ΑΒΡΙΒΟΒ 8. αὶ ΤΕΌΒΝΒΕΙ. 

ΜΟΟΟΘΟΙΧΥ͂Ι, 



Ο ΠΡΒΙΔΕ: 



ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΙΡΑΦΗΣ 8. 

1. Πρῶτον ἔτος τοῦ πολέμου. Κεφ. α΄ --- ες΄. 
Α, Θέρος. Κεφ. α΄ --- β΄. 
1. ἀρχὴ τοῦ πολέμου. οἵ Θηβαῖοι Πλάταιαν καταλαβεῖν 

πειρῶνται. α΄ --- ς΄. 
2. Παρασκευὴ καὶ προϑυμία τῶν τε Πακεδαιμονίων καὶ τῶν 

᾿Αϑηναίων, ἜΣΠΡ τῆς Ἑλλάδος πρὸς ἑκατέρους, ξύμμαχοι 
ξκατέρων. ζ΄ -- 

8. Πρώτη τὸ ἐς τὴν ᾿ἀττικὴν ἡγουμένου ᾿Δρχιδάμου. 
ξ -- κδ΄. ν 

α)Ἱ “ακεδαιμόνιοι παρασκευάξονται ὡς ἐσβολὴν ποιη- 
σόμενοι. ι΄ ---ἰβ 

(γος ᾿Δρχιδάμου. ια΄.) 
β) ᾿Δἀντιπαρασκευὴ ᾿Αϑηναίων, ἅμα δὲ καὶ (ιε7) παρ- 

ἔκβασις περὶ τῆς παλαιᾶς καταστάσεως τῆς ᾿Δττικῆς͵ : Ξορξ- 
γ) Ἡ ἐσβολὴ αὐτή, ἐν ἡ οἵ Πελοποννήσιοι μέχρι 4χαρ- 

νῶν προχωροῦντες τέμνουσι τῆς γῆς. τη ᾿-αχβ-. 
δ) ᾿4ϑηναίων ναυτικὸν ἐς Πελοπόννησον ἀποστειλάν- 

τῶν οἵ Πελοποννήσιοι ἀναχωροῦσι. Ἀγ. 
ε) Ζ4ιατάγματα ᾿ϑηναίων περὶ τοῦ λοιποῦ πολέμου. κδ' 

4. Ϊμικτά τινα. κε΄ --- 1β΄. 

α) ᾿Αϑηναῖοι τὴν Πελοπόννησον περιπλέοντες ἐς [7ε- 
ϑώνην καὶ Φειὰν ἀποβαίνουσι. με. 

) Στρατεία ᾿Αϑηναίων ἐς “Δοκχρίδα. Ἐξ. 
Υγ) «Αἰγινῆται ἐκ τῆς νήσου ἐκπίπτουσιν. κζ΄. 
δ) Ἔλκλειψις ἡλίου. κη΄. 
ε) ᾿4ϑηναῖοι Σιτάλκῃ Ὀδρυσῶν βοσιλεῖ ξυμμαχίαν 

ποιοῦνται. κϑ'΄. 
5) ᾿ἀϑηναῖοι Σόλλιον καὶ Ἄστακον αἷροῦσι, καὶ Κε- 

φαλληνίαν προσάγονται. .Σ 
ξ) ᾿Ἐσβολὴ ᾿4ϑηναίων ἐς τὴν Μεγαρίδα. λα΄. 
ῃ) ᾿ἀταλάντη ὑπ᾽ ᾿Αϑηναίων τειχίξεται. 1β΄. 

Β. Χειμών. Κεφ. λγ΄ τᾷ. 

ἽΝ Κορένϑιοι ἘΕὔαρχον͵ ἐς Ἄστακον κατάγουσι, καὶ ἐς Κε- 
φαλληνίαν ἀποβάντες νικῶνται. λγ΄. 

2. Ταφαὶ δημόσιαι ἐν ᾿ϑήναις τῶν ἐν τῷ  πράθμῷ ἀποϑα- 
νόντων μετὰ τοῦ ἐπιταφίου λόγου. 2δ᾽ -- ες 

α) 4ἴ ταφαὶ͵ αὐταί. λδ΄. 
β) Ὁ λόγος ὃ ἐπιτάφιος τοῦ Περικλέους. λε΄ -ττμς΄. 

Τπυογαϊαϊς ΨΟ]. 1. 2, ΕΑ. 11. 1 



Ὡ ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥῪ ΞΥΓΓΡΑΦῊΗΣ Β. 

Π. Ζ“εύτερον ἔτος τοῦ πολέμου. Κεφ. μζ΄ --- ο΄. 

Α, Θέρος. Κεφ. μζ΄ -- ξη΄. 
ἽΝ “Μοιμὸς ἐν τῇ ᾿Δἀττικῇ καὶ δευτέρα ἐσβολὴ Πελοποννη- 

σίων. μζ΄ --- νζ΄. 
α) Περὶ τοῦ λοιμοῦ τοῦ ἐν τῇ ᾿Δττικῇ. μζ΄ --- νδ΄. 
β) Οἵ “Πελοποννήσιοι τὴν ᾿Δττικὴν Ὑ γε το. ἕω κυ: 

στρατείαν ἐς τὴν Πελοπόννησον ποιουμένων. νε΄, 
γ) Χρόνος τῆς νόσου καὶ τῆς ἐσβολῆς. ὙΠ 

2. Στρατεία λγνωνος καὶ Κλεοπόμπου. ἐπὶ Χαλκιδέας καὲ 
Ποτέδαιαν. νη. 

8. ΖΔιάϑεσις ᾿4ϑηναίων καὶ πολιτεία Περικλέους. ν᾽ -- ξε΄. 

«) ᾿ἡϑηναῖοι πρὸς «Πακεδαιμονίους πραάσσουσι περὶ 
διαλλαγῆς, καὶ Περικλεῖ ὀργίξονται. νϑ'΄. 

β) Λόγος Περικλέους. ξ΄ - ξδ΄ 
γ) Περικλέους ζημία, λοιπὸς βώος, εὐφυΐα καὶ δύνα- 

μὶς ἡ ἐν τῇ πόλει. ἕε΄. 

4, Στρατεία Πακεδαιμονίων ἐς Ζάκυνϑον. ἕς΄. 
ὅ. Πρέσβεις Πακεδαιμονίων ὡς βασιλέα πορευόμενοι ξυλ- 

ληφϑέντες ἀποϑνήσκουσι. ἕξζ΄. 

6. Στρατεία ᾿Δἀμπρακιωτῶν ἐπὶ Ἄργος τὸ ᾿ἀμφιλοχικόν. ξη΄. 
Β. χειμών. Κεφ. ξϑ΄. ο΄ 
ΕῚ ᾿4ϑηναῖοι ἔς τε Ναύποίτον ναῦς͵ πέμπουσι καὶ ἐπὶ Κα- 

οέας καὶ Λυκίας, ὅπου πλήσσονται. ξϑ'΄. 

ῷ. Ποτιδαίας ἅλωσις. ο΄. 

1Π, Τρέτον ἔτος τοῦ πολέμου. Κεφ. οα΄ ---ογ΄. 
Α, Θέρος. Κεφ. οα΄-- πβ΄. 
1, Στρατεία Πελοποννησίων ἐπὶ Πλάταιαν. οα΄ -- οη΄. 

α) Πλαταιῆς πρὸς ᾿Αρχίδαμον μάτην πράσσουσι περὶ 
ξυμβάσεων. οα΄ --- οδ΄. 

β) ΤΑΈΡΌΧΕΣ τῆς πόλεως. οε΄ --οη΄. 

2. ᾿ἀϑηναίων ἐπὶ Χαλκιδέας καὶ Βοττιαίους στρατευσάν- 
τῶν ἧσσα ἐπὶ Σπαρτώλῳ. οϑ΄. 

8. ᾿Δμπρακιωτῶν καὶ ὁμόρων τινῶν φύλων καὶ Κνήμου 4α- 
κεδαιμονίου στρατεία ἐπὶ Ἀκαρνανίαν. π--π 

τς Ὁ κατὰ ϑαάλασσαν πόλεμος ὃ ἐν τῷ Ἀρεβδρε κόλπῳ. 

πγ΄ - β΄. 
α) Πρώτη ναυμαχία Κνήμου καὶ Φορμίωνος. πγ΄. πδ΄. 
β) Δευτέρα ναυμαχία. πε -- 

(μόγος Βρασίδου καὶ Κνήμου. πζ΄. “όγος Φορμέω- 
νος πϑ'΄.) 

Β. Χειμών. Κεφ. Ἠγ΄ ---ογ΄. 
1, Στόλος Πελοποννησίων ἐπὶ τὸν Πειραιᾶ καὶ Σαλαμῖνα. 

γ΄. δ΄. 
2. Σιτάλκου Ὀδρύσου στρατεία ἐπὶ Περδίκκαν ακεδόνων 

βασιλέα. πε΄ πτρα. 
(Παρέκβασις περὶ τῆς Ὀδρυσῶν ἀρχῆς Ἠξζ΄. καὶ 
περὶ τῆς Μακεδονίας. Ἀ9΄΄. }) 

8. Τὰ Φορμίωνι πεπραγμένα. ρβ΄. ογ΄. 

-----.»».-..“Χ 5 



Ὡς τ ἐς τὰν ὌΨ. τι Ὶ 

ἐξὸν τυ δ δὲ 

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ 

ἜἼΡΡΡ ἈΦ ἘΣ ΚΒ 

--........-.---“.--. 

« 

1. “ἄρχεται δὲ ὁ πόλεμος ἐνθένδε ἤδη ᾿4ϑη- 
ναίων καὶ Πελοποννησίων χαὶ τῶν ἑκατέροις πυμ- 
μάχων, ἐν ᾧ οὔτε ἐπεἐμίγνυντο ἔτι ἀκηρυκτεὶ παρ 
ἀλλήλους Σ καταστάντες τὲ ξυνεχῶς ἐπολέμουν᾽ 
γέγραπται δὲ ἑξῆς ὡς ἕκαστα ἐγίγνετο κατὰ ἁΔέρος 
καὶ χειμῶνα. 

ὕΔρ. 1. ἀκηρυλτεί. ᾿ἀκηρυκτέ ΡΥ. τιᾶπ. Ρα]., 566. 6Ἱ., Ὸ. Τδὰγ. 
ΒΕεΚΚ. ἴδε Βαυίίπι. τ. τπᾶχ, ΠῚ ρ. 844. Μαυϊραίυτα ἀοἴεπαιι Κυαερ., 
τοβϑίϊταϊν οἰἰατη Βορῆτη. (Οἵ, ΕἸχ. 
τὶς Βαυίίτη. αν. 8, 119, 82. 

110. Π, οαΡ.1. Τῶν... ξυμ- 
μάχων. Ὅ6 Ηἰ5 νἱά. ὁ. 9:5--- 
ἐπεμέγνυντο.... παρ᾽ ἀλ- 
λήλους. ΟΥ, δἄη.1 18, ὅ οἱ ἴη- 
ἔγτα 4, 8. θὲ ἀκηρυκτεί νἱὰ. 1 
146 δαη. --- καταστάντες. Οἔ, 
Ῥᾳιβ. ΕἸ1α0.1 28, 2. Β68Π0].: ἀρ- 
χὴν τοῦ πολέμου ποιήσαντες. 
δίπλα] ἀπαϊτὶ ροίεβι ἐς πόλεμον, 
αἸδτηα πδτη ἢΠ0Ο ΠῸΠ ΟΡτὶ5 ν᾽ θίιγ 
ἸπιονῬ  εῖθιι5 841 49, ὃ. --- ξυ»- 
ἐἑχῶς ἐπολέμουν. Ηδθο ηἰϑὶ 
ἂθ Ὀ6|1ο ἀβεεππὶ Νιοῖαθ ρᾷοα ἢπὶ- 
10 ΒΟΥ 1 γθοὺθ ΠῚ Ῥοίτιϊβ56 οβίθπ- 
ἄοτα βίαᾶοὶ {Π]ν. ὅγιηρ. δὰ Ὄχρ]ΐο. 
Τπυο, ρΡ. 66 34. Αἱ ΟἸαββθη. Ῥ. 
ΧΧΧΙΠ 54ᾳ., ἱ ἐν ᾧ ποη δᾶ πο- 
λέμῳ τεΐετδτηιβ, 5εα ᾧ ΠΟΘΙ ΡΠ 
6586 οἱ ἰθιηροτγα ἰοίᾶ ζοντηθϊα ἐχ- 
Ῥυϊαὶ (ἀπίοτ ψϑομθη ὕὍπι- 

ἴῃ Βίθρῃ. ΤΠ68. ἢ. ν, ΝΙΗΪ ἀροοτ- 

Βίᾶηάδη, ἴπ ἡ 6] ΟΠ τὴ ΕΔ1|]6) 
Ῥαΐοτητιβ, ΠῸῚ σΟΠ ἸΠ ΔΤ Πδ ΠΓΆΤΗ 
6} δ᾽ σα! Ποανὶ, 864 1ὰ ἀἰβοθγηῖ ἃ 
ΒΌΡΘΙΪΟΤΘ βίδία τυ τη ἱπίου Ρδοοῖη 
εὐ θ6ΙΙασα ἀπο ΔΙ Ι Γαίαν. - έ- 
γραπται ... ἐγίγνετο. Οἱ 
δάη. 17, 8. -- κατὰ ϑέρος 
καὶ χειμῶνα. ἤδιο ἀεβοτῖ- 
ΡῬίοη 6 πὶ νἱΐαρογαῦ Ὠΐοπ. Ηδ]. ρ. 
418 εἰ 826 Ξ5ᾳᾳ. Οἵ. Τδοπ. Ρτο- 
ΟΥΤΊη. ΤΡ. 184 εἰ Ῥοχορ. δὰ 
ἈρΡδίποη. ΠῚ ῥ. 290. Ποΐθμπαϊν 'ρ58 
δυοίον Ὑ 20. Οὗ ἀθς Τῇυο. Πϊβί. 
ΘΟΙΙΠΘΠί, Ρ. 44. ἨΗϊοιηβ ΤμποΥ- 
αἸάδα αυδίπον νἀ δίαν 6556 τηθη- 
βίατη; νἱὰ, ] 21; δοβίδβ οἱ δυίι- 
Τηπὶ Ρϑυίθτη εὐ Ψ8Ὶ ΘΟΙΩΡ οὐ Γ 
(οἷ. 1. ἀ. Ρ. 41 54. οἱ δᾶῃ. "Π 81. 
Υ 40), δίᾳιιο ΕἸΑΡ ΒΘ οἸΐοπα τηθηβ8 
ἰποῖριι, Οὗ ΙΚ 117 54ᾳ. Υ 19 5α. 

1 

ἀρχὴ͵ τοῦ πο- 
λέμου. 



4 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥῪ ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ Β, β΄. 

τῷ πέμπτῳ Τέσσα καὶ δέκα ἔτη ἐνέμειναν 1 
καὶ δεκάτῳ 2. Ὁ5 μὲν γὰρ Ἶ ς 
ΠΣ τῶν τρία. δὲ τριακοντούτεις σπονδαί, αἵ ἐγένοντο μετὰ Εὐ- 

τα φμν ἐλ ας βοίας ἅλωσιν: τῷ δὲ πέμπτῳ καὶ δεκάτῳ ἔτει, 
ονῦοῶ 

βαῖοι ἐς Πιώ. ἐπὶ Χρυσίδος ἐν λργει τότε πεντήκοντα δυοῖν 

ταιαν ἐσέρ- δέοντα ἔτη ἱερωμένης, καὶ Αἰὐνησίου ἐφόρου ἐν 
Σπάρτῃ, καὶ Πυϑοϑώρου ἔτι δύο μῆνας ἄρχον- 

χονται ὡς 
προσποιησό- 

μενοι. τος ᾿᾿ϑηναίοις Ἢ μετὰ τὴν ἐν 1Τ]οτιδαίᾳ μάχην 
μηνὶ ἕκτῳ καὶ ἅμα ἦρι ἀρχομένῳ Θηβαίων ἄν- 

Ὅς αυδίμαονυ ἃηηὶ {δ ΟΥ 15 
Αταθοουιη τιηϊνουβὶβ οἵ. [ΙᾺἀθΙου, 
ΟἼτγΟΠΟΪ. 1 Ρ. 2341 544. 

Ορ. 2. 8.1. γάρ. Ηξρο ρᾶν- 
εἰσι ἃ 5: Πού ΘΧΡΙΙΟΔΥΙ Βΐηο νοὺ- 
ρᾶ ἄρχεται δὲ ὁ πόλεμος ἐνϑῚ)έν- 
δὲ ἤδη. --- αἵ... ἅλωσιν. Οἵ, 
! 1 115 εὐ ἀβ ᾿υθου!ο ΟἸλΪ880 
δάῃ. 1 12, 

ἴῃ δίαα. ἰδί, Ρ. 2321---228, Ουἱ 
ἔανϑῃί ἊΝ οἰββθηῦ. όοθηι. Ε'. Η, 0. 
Μῦ]]ον.,, 46 ἐθῖιρ. αὰ0 θ611. ΡΘΙΟΡ. 
ταλταπι ΘΘΡΘΙΊ, “ΝΟΪ5. οἵ οΌ 
νεῦρα ἅμα’ ἦρι ἀρχομένῳ (οἴ. 
αᾶπ. ὁ. 1) οἱ οὐ θὰ, αὐυδ8 ἃ (ο6ε|}. 
δα ο. 19 ἀϊδραίδία 5ιηΐ, τρεῖς τὸ- 
4αϊνὶ ν᾽ θέαν, αὐ ΘΧ τ οτητι5 ΕἼΔΡΠΙ6- 
ΒΟ Ιοη. βἰσηϊποθίιν απο ΘοΡΘρῚΘ 

-- τῷ δὲ... ἔτει. ΘΟΥΠντπδίαν νΘροὶ5 Υ 20 αὐτόδε- 
Οοπβοπῦς Χορ, Ηϊβί. θτ. Π 8, 9. κα ἐτῶν διελθόντων. Δίαυδ 
Ἐδι δαίθῃ 8ππηιῖ5 0)]. ΤΙ ΧΧΧΎΤ Νιερυμυίαβ Ηἰβί. δπί. Π Ῥ. ὅ8 
Ῥυΐπηαβ, ἃ. πν. 481. -- ἐπὶ Χρυ- 
σΥδοδ τος ἱερωμένης] ἢ 
Χρυσὶ ἱέρεια (Ἥρας, νἱά. Ιν 
188) ἣν ἐν ̓ ά4ργει. (Τοιαρ μι 
ῬΥΟΡΥΙΘ ἤαϊύ ἸμοΓ ΑΥΡῸΒ5 οὐ Μγοο- 
ΠΑΡΌΠ. Ρ 8.1 1η88, Οἵ. Βύγαν, Ψ1Π 
ΡῬ. 8085. Ῥαυβ. ἴῃ Οουϊηίῃ. ο. 17. 
Πμβακ. Ῥοῖορ. ΠΡ. 591 54. Οὐ. 
Ῥρὶορ. Πρ. 396. ὅ'οὰ [Ἄργος τῷ 
ΠΟ ἰδ} ΥΡΘΠῚ αἰ οἰν 1 δίθ τη 
νΕ], 5ὶ τηᾶνὶβ, τὴν 4ργείαν 5᾽5η]- 
Βοάί. ΟΡτδοίον ἸΥ.1953.. οἵ, Ὑ. 68. 
θ6. ΥΙ 105. δἃο ἄς Ροοιῖβ 1681. Ρ6- 
ἴορ. ΠΡ. 866, οἱ ἐν “ακεδαίμονι 
Ὗ 18 εἰ δάῃ. "Ὁ 118)) ἠρέϑμουν 
δὲ τοὺς χρόνους οἵ 'Δργεῖοι ἀπὸ 
τῶν ἱερειῶν.“ 610], ΟΥ, 4105 
ἰαπάαι 66}. -- ἐφόρου. ἔφο- 
ρον ἐπώνυμον ραίοι ἀϊοῖ; πϑπὶ 
80 ἰδ Ἰωαρράδοπιοπο Βα Υ θ8ἢ- 
(ὰ} ΔΠηϊ. -- ἔτι δύο μῆνας 
ἄρχοντος. Θυσ ΑἸ δα θη βὶ- 
ΠῚ ΔΥΟΠΟΙ 65. τππηθτᾶ 588 Ηθοᾶ- 
τΟΠ ΆΘΟη6. ΠΊΘη56 ἰηθαηίθ μὰ πὸ 
δάῖδ586 νἱἀθαδηΐαν (οὗ, Τά 6]6ν. ΟἾγο- 
Ὧ0]. 1 ρ. 387), 5ὶ δύο τγϑοίθ βουϊ- 
Ῥύμμι 6ϑΐ, ἱπηρ δία ἴῃ Ῥ]αίαθαβ Μα- 
ΠΥΘΙ οΠΘ. δχρυηίο ἴϑοίιβ θβί. ϑὅοᾷ 
ΡτῸ {ΠῸ δύο ἰεσοηάιμη 6856 δ΄ (ἰ. 
6. τέσσαρας) ἈΝ βέπἀου Κύιιθρ;, 

5864.) Π6 τρεῖς ται] γοίανρ, Αὐ- 
ὁΠμοηέοβ Μαῖϊο πΊθη56 ἔπιπ τ ΠΟ 8 
ΒΌΒΟΘΡΙ5586. βυβρίοδίιν, Δοθιηθ- 
11ὰ5 δαύθιῃ (,»Θ 0 ἀϊδ "6}}. ῬεΙορ. 
ἱποθρ θυ 6), ἀαππὶ ππηο ἀϊθηι ἔὰ- 
ῖ588β6α ΕἸΆΡΠΘΡΟΙ. 21 -- 22 νεἰϊί, 
Κυυθοθνῖ οΟΠϊδοίπγτδτη. ΠΟ ἀ6}06- 
Ὀαύ ργόθᾶγθ, ᾳιοα 6Χχ ἢ80 οομρα- 
18 016 ΠῸῚ ῬΙΌΓΘ5. 48 Τὴ {685 ΤΏ 6} - 
5685 οὐ Ῥϑιοὶ ἀ165 ᾿ἰμ θυ θοῦ θββθηΐ. 
Εὐχθαπίθ τθη56. ὑθ1ὴ ΘΥ̓ΘΉἾΒΒ6 ΘΧ 
4, ἃ οοῃμϑίαί. Ῥίθπι Ν᾽ οϑιηθίἶιιβ, αὐ 
πιοᾶο ἀϊκίπηιδ, ΕἸΑΡΒ ΟΡ]. 21,22 
(Μασ. 80,31) να]ῦ 6556, Αι Πθβίθ- 
τἰοηΐβ ἀἴθηὰ αἰταατῃ (46 ΑΡ.}}} 
ἀὰϊ ἀπὸ, ἀποθιβ ψοὶ ὑυθτι5 ἀϊθθιβ 
Ῥοϑβίθυιοσθὴ ΒΟΘΟΚΙ, ἀθ ογὙ0}, ᾿ὰπ. 
Ῥ. 78, Αἰ οβίθυϊοηθ ΘΧ Όμ.0 8ο- 
οἰα15586. οἰϊδηὶ ΜΟυ 56} ἴῃ 5ὰρ- 
Ρίθῃμ. ΑηπᾺ]. ΡΆ1]|Ο], --- ἀρ γθν- 
τος ᾿4ϑηναίοις. Οἵ. δάῃ. 
98, 8. -- ἐν Ποτιδαέᾳ. ΟἿ. Ι 
02 54. -- Θηβαέων ἄνδρες 
οοῦ, ται ππίνουβα πδυγαίΐομθ οἷ, 
Ἡρφνυοάοί, ΝΠ 288, Ῥοιηοβί. ος 
Νρδᾶρυ, ὃ... 98 584ᾳ4ᾳ. (ἀθ. ουϊὰβ οἱ 
Τὸν αἰ 15. ἀἰβουθρϑι }}5. οἵ, ατού, 
Ηϊβο. ΝῚ ρΡ. 158 544. ἱμέθυρυ, ΠῚ 
Ρ.408. δο 51οἸ]ον, Βοιίναρ σὰν Εν - 
κᾶν, ἀθ8 Τῆιο, ΠΑ]. 1868 μ, 4). 

»Φ. ὡνμι μὰ και »- 
Ἀνκρύς ἐν “ἐγεοσαις: δυο νξετι τος 

ΜΝ 



ᾧϑ 

ἘΤΟΣ Α. ΘΕΡΟΣ, (1 3.) Ἴ 

δὃρες ὀλίγῳ πλείους τριακοσίων (ἡγοῦντο δὲ αὐ- 
τῶν βοιωταρχοῦντες Πυϑαάγγελός τε ὁ Φυλείδου 
καὶ “ιέμπορος ὁ ̓ Ὀνητορίδου) ἐσῆλϑον περὶ πρώ- 
τον ὕπνον ξὺν ὅπλοις ἐς Πλάταιαν τῆς Βοιωτίας, 
οὖσαν ᾿᾿ϑηναίων ξυμμαχίδα. ἐπηγάγοντο δὲ καὶ 
ἀνέῳξαν τὰς πύλας Πλαταιῶν ἄνδρες Ναυκλείδης 

τὲ χαὶ οἵ μετ᾽ αὐτοῦ, βουλόμενοι ἰδίας ἕνεκα 
δυνάμεως ἄνδρας τε τῶν πολιτῶν τοὺς σφίσιν 
ὑπεναντίους διαφϑεῖραι, καὶ τὴν πόλιν Θηβαίοις 
προσποιῆσαι. ἔπραξαν δὲ ταῦτα δι Βὐρυμάχου 
τοῦ Δεοντιάδου, “ἀνδρὸς Θηβαίων ϑυνατωτάτου. 
προϊδόντες γὰρ οἵ Θηβαῖοι, ὅτι. ἔσοιτο ὁ πόλε- 
(ος; ἐβούλοντο τὴν Πλάταιαν, ἀεὶ σφίσι διάφο- 
θοὸν οὖσαν, ἔτι ἐν εἰρήνῃ τὲ καὶ τοῦ πολέμου 
μήπω φανεροῦ καϑεστῶτος προκαταλαβεῖν. ἡ καὶ 

“, 

ῥᾷον ἔλαϑον ἐσελθόντες, φυλακῆς οὐ προκαϑε- 
στηκυίας. ϑέμενοι δὲ ἐς τὴν ἀγορὰν τὰ ὅπλα 

ὕδρ. 2. 8. 8. ἐβούλοντο ΟἹ. Νεη. 1. Τ᾿ Τὰν, Ὑψα]6Ὸ εὐ ΒΘΕΚ. 
ἠβούλοντο οοπίτα ΤΠιοΥνἰα 5 ΘΟ: Βαθ ἀἸηθη,) ἃ απ ἴῃ Ποὺ ΨΘΡΌΟ 
ἴῃ 05. ΠἰὈγῚ85. Τη55. ΠῸῚ τϑοραϊίπν ηἶδὶ ἶο, 11 5. εὐ ὟΙ 79. 

θιοά. ΧΙ 41. Αδθη. Ῥο!ίονο. ὁ. ῶ. 
Τηδοη. Ργορυπιη. ὁ. 4. -- ὀλίγῳ 
πλείους τριακοσέων. Οπᾶ- 
ἀτϊ πσθπίο5 Θοηΐγα σΘίθυΟΥΠ 50} 1- 
Ῥίονιιπι ἰθϑιϊηηΐα ΟΟΠΊΠΊΘΙ Οὐ ΐ 
Ηετγοἀοίυβ. --- Φυλεέδου. Φιλ- 
λίδου Ἰεσὶ ναὶ ὈΙπα, ἴῃ Βίβρῃ. 
ΤΙΗΘ5. ν. Φιλλίδας. ΟΥ, Χρη. δὶ], 
Υ 4,2. -- βοιωταρχοῦντες. 
Αἀαὶ Ροιθιδί ἐκ Θηβῶν. Οὐ αν 
91 οἱ [Ὁ] δάῃ. --- περὶ πρῶτον 
ὕπνον. Ῥαθιϊαηῖον εὐτελές νο- 
αὐ ῬΟ]]. 1 10. ΟἿ. ἀπὸ πρώτου 
ὕπνου ΥΠ48 εὐ ἰδ] ᾿πίορΡυ. --- 
ξυμμαχέίδα. )6 οὐἱβίπε [αῖιι5 
Βοοϊείαι5 οἱ. ΠῚ δ. 

8. 2. ἐπηγάγοντο. ΠῚ θὅ 
ἐπεκαλέσαντο. θεὲ ομΐββο αὖ- 
τοὺς νἱᾷ, Βαυιίη). αν, ἃ. 180, ὅ οἱ 
ἰηΐτα 8, 2. 11, 4, -- Πλαταιῶν 
ἄνδρες. οἵ πρῶτοι καὶ χρή- 
μασι καὶ γένει ἰδῖα, -- ἐδέας 
ἕνεκα δυνάμεως. Ῥϊοά. κα- 
ταλῦσαι τὴν δημοκρατίαν βου- 
λόμενοι. --- Θηβαίοις προσ- 

ποιῆσαι, ΤΠΟΡΔἢ15 δαϊπη- 
5.6 γ 6. Οποπιοάο ἰϊαεο ἱπιε} Ἰρ εα- 
ἀα βἰηί, οχ ΠῚ 65 ὁοβποβοῖἑαν, 
Ωτᾶγε ΤηΪπτι5 γθοίθ ΠΠρτς ὑπὸ τὴν 
τῶν Θηβαίων τάξειν συντέλει- 
αν πᾶ 46 ξυντελέσι Βοροίο- 
γαΠ οἵ, ΤΥ 76 δάη, προσποιεῖν, 
δαϊπῃ ρα γ 6, ΘΟΠΟΙἰᾶτον 50- 
οἴπτη ἔϑοογθ, ἰδρίτηιιβ ἰϑῖὴ 1 58. 
Οὗ. «ἄη.1 8, 

8. 8. Λεοντιάδου. [5 Τ|- 
Ῥδηῖβ ἀρὰ ὙΠΘΓΙΉΟΡΥ 5. ρυδοίο- 
οἴπβ ἕπου, Μιὰ. Ἠδγοαοί. 1. ἃ. 
ΤΠϑοηὐδα65. τηΐηοῦ, ΠΘΡΟΒ. ἢυΐᾳβ, 
ΤῆΘρα5. Ῥηοθθιάδθ ρυοαϊαϊι. 
διάφορον. Οἴ. ΗΠ] 61 εἰ 6. πιαὶ. 
- μήπω ΒΟΥΪρίαη δβϑί, αποὰ 
Πᾶθο οὐηηϊᾷ 6 πιθηΐθ ΤΠΘΟΆΠΟΥΙΠι 
αἀἰοίὰ διηϊ. -- φυλακῆς οὐ 
προκμαϑεστηκυέας. Ν οι δπ- 
ἰθροβὶυϊβ ν᾽ρὶ} 85 Το. Απηῃ. 
1. 80. 

, "Ὕ 

8. 4, ϑέμενοι ... τὰ ὅ- 
πλα; 4 ἀὰπὶ νΘΥῸ ΔΥΙΪ8 ρΡ0- 



ὅδ }, 

θ ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ Β, γ΄. 

τοῖς μὲν ἐπαγομένοις οὐκ ἐπείϑοντο, ὥστ᾽ εὐϑὺς 
ἔργου ἔχεσϑαι καὶ ἰέναι ἐς τὰς οἰκίας τῶν ἐχϑρῶν, 
γνώμην δὲ ἐποιοῦντο κηρύγμασί τε χρήσασϑαι 
ἐπιτηδείοις καὶ ἐς ξύμβασιν μᾶλλον καὶ φιλίαν τὴν 
πόλιν ἀγαγεῖν, (καὶ ἀνεῖπεν ὁ κήρυξ, εἴ τις βούλεται 
κατὰ τὰ πάτρια τῶν πάντων Βοιωτῶν ξυμμαχεῖν, 
τίϑεσϑαι παρ᾽ αὐτοὺς τὰ ὅπλα,) νομίξοντες σφίσι 
ῥαδίως τούτῳ τῷ τρόπῳ προσχωρήσειν τὴν πόλιν. 

ὉΠ ΈΝΕ ὃ. Οἱ δὲ Πλαταιῆς, ὡς ἤσϑοντο ἔνδον τε ὄν- 
ἊΣ ΄ ΄, ΄ Ε΄ ἀν ας Τα τους Θηβαίους καὶ ἐξαπιναίως. χατειλημμέ- 

χῆς ΕΣ γήσαν δὴν τὴν πόλιν, καταδείσαντες καὶ νομίσαντες 

ἐρρίδεγες, πολλῷ πλείους σεληλυϑέναι, (οὐ γὰρ ἑώρων ἐν 
καὶ τοὺς ΠΡ ἐπείηῖο- τῇ νυκτί.) πρὸς ξύμβασιν ἐχώρησαν, 

σιν 

8. 4. ἐπαγομένοις. 
Βεα νὶἱά. δαη. 

σ. ( Ε 3) ἴδπν. Τρ. ἐπαγαγομένοις. 

κήρυξ. ῬΑ], εἰ ΒΕΚΚ. κῆρυξ Ηἷο οὐ ο. 6. ΟἿ, 5. 1 29. 

5115 ἴῃ ἔογυτο οοῃ δύ 1556 η 0, 
ΟΥἿΝ 44. 08. 9858. ΥΠ]| 28. 98 εἱ 
η4. Χϑη. πὰρ. ει θῖ5 βύδίαυ- 
ΘΛ βίρηϑ δ δυᾶ δηΐδ 86 
ῬΟΠΟΥΘ Οτδθοδηι [ουηλ] τὴ οχ- 
Ρυθβϑιυῖν. ΧΧΧΙῚ 42, αὐ πη ἃ ἃ πὲ8 
ἴρ505 ἀδθροῆϑῦο ὕυτι. ΤΥ 40, 
14. Αὐπηὰ (ΟἸΓρΡ605 οἱ Πᾶβίᾳ8) ΠῸῚ 
ἰᾶτη οὐαΐηθ οοπιροβὶία (,,Ρ 1164“) 
αυδπὶ 51Π1}0]}10] 6 Ῥοβὶία Πυγηϊ 
(στουπαρα ““) νἀ θυὶ ἢϊο δίαπθ 4]1- 
Ὀὶ οορσ δηθὰ 6588 οἱ ὃχ [ἡν]] δί- 
απ Οὐγεϊ ᾿Ἰπουρυθίδι οηΐθιι5. ἃΡ - 
Ρᾶγθί, οὐ οοπίταᾶ ἄγη. δαηοίανϊ 
ατού. Ηἰδί ΝἹ τ. 18 (Ἰπίθυρυ. ΠῚ 
Ῥ. 402) οϑιηαιιθ ΘΧρ] δ ΟΠ 6 Γὴ 
ἀοίεπαϊ. ΝῚ τ. ὅ14 5ᾳᾳ. ες ἐς 
οὗ, δάη, Κὶ 96. -- ἐπαγομένοις. 
ΘΜ] 6. ἴῃ ῬΥΔΘΒΘΏ 5. ῬΔΥΠΟΙΡΙΟ 
Π ὅ οὗ προδιδόντες, Π4 τῶν 
διαβαλλόντων ἕνα, ΠΙ 40 οἵ 
διαφεύγοντες. ΟἿ, Βοβμδοῦ, δᾶ 
Ἐπὰν. τ. ν. 740 οἱ δὰ Ῥοοί, θυοο], 
Ῥ. 228. 280 οἱ αὐ 4} 106 ΘΧρ ἰοδί, 
Βοθορη. δὰ ΡΙυί, Αρ. 17,1." 
158. ---- ὥστε. Οἵ, Μαιΐ. ὅν. 
8. 6581 δάη. 2. Βαυιίι. 8. 140, 4 
ο 101]. 1ΠΠ 81 4]. ἀρυὰ Κυιθρ. --- 
ἔργου ἔχεσϑαι. Οἱ 149 ἜΧΙΣ, 
-- γνώμην ἐποιοῦντο, ᾿ἱ. 6. 

ἐγίγνωσκον, ἐδόκει αὐτοῖς. Οἱ, 
ὙΠῸ ΤΩ εὐ δάῃ, 1 128, ἵ. -- καὶ 
ἀνεῖπεν. Εἰ ΟΣ ΣΣ Ηδθοο, δηΐθ 
αυδο ἀρυὰ Κύιορ. ΘΕ Βοϑμηι. Ραη- 
οἴπτη Ἰδοϊέαν, ἴῃ ᾿ΠίοΓΡ ΟΒ᾽ ΟΠ 6 ΠῚ 
τϑαϊσαπαδ δὐδηΐ, φαοά νομίξοντες 
Ῥανε οὶ ρίαπι. ΟὐπΠὶ γνώμην ἐποι- 
οὔντο ἰ᾿ἰᾳιοί ἀθθθῦθ ἱπηρ. ΟΣ 
Ῥᾶυ]ο Ροδβί, --- κατὰ τὰ πα- 
τρια τῶν πάντων Βοιωτῶν, 
ΟΧ Ῥδιυγὶὶθ ἀηἷνθῦν8β0 Υὰ ΠῚ 
Βοοροίοτιπι ἰηϑύϊθα15, ἷἱ. 6. 
ἴΐὰ αὖ ΘΟ ΠΟΙ] Βοδοίου ΠῚ 115. ἰὸ- 
Βῖθα5, αᾶ 8 ἃ πηδῖον θ 5. 1Π 06} 605 
βᾶηοίδθ ββδϑϑηΐ, δἀβουϊ θουθίαν. οἔ, 
ΤΠ 00. 06. -- τέϑεσϑαι παρ᾽ 
αὐτοὺς τὰ ὅπλα, ατηϊᾶ σα Τὴ 
ἰρβὶβ σοπίπηρ  Υ δῖ, ΡΥΟΡΥ. 588 
ἴα χίᾶ ἐρ5ουαπι ΦΥ͂ ἃ ΡΟΝ 6- 
τού, Ηιο ὑοϑρὶοὶυ θόχορ. ΠΕΡ. 
442. ῬΥὸ αὐτούς Κτπορ. ΒΟΥ 51 
αὑτούς. ὕὍτταπι ρυδοϑίοί, ἀἰοὶ νὶχ 
Ροιοθύ, Οἷ᾽, δάῃ. 117. ---τνομ ἕ- 
ξοντες. ἴτ᾽ πο5 βυρουίοτα ἀϊ- 
51 ΧΊΠΠ15... ΠΟΠΊΪ ἃ {ἰν 11η} ἃρρδιού 
τθοιθ δὰ Τηδθαπο5. τοδί. 851, 
αποᾶὰ Βοοιηι. ἔθοϊί, ραποίαπι Ρο- 
Ὠἶταν Ροϑί ἀγαγεῖν, ἴῃ νομέξον - 
τες ἀυυοῦ ΟΥΓαν ἰγδηβιψιι5. ἃ 68 - 
ἀποθδίονο δὰ ΤῊ θη 05. 



γτλύρυλᾷ ὐς ΝΝ ο ὐδονοο ως ξ 5 

ΕΤΟΣ ΔΑ. ΘΕΡΟΣ. (1 83.) γι 

λόγους δεξάμενοι ἡσύχαξον, ἄλλως τε καὶ ἐπει- 
4 ϑὴ ἐς οὐδένα οὐδὲν ἐνεωτέριξον. πράσσοντες δέ 
πῶς ταῦτα κατενόησαν οὐ πολλοὺς τοὺς Θη- 
βαίους ὄντας, καὶ ἐνόμισαν ἐπιϑέμενοι ῥᾳϑίως 
κρατῆσαι τῷ γὰρ πλήϑει τῶν Πλαταιῶν οὐ 

3 βουλομένῳ ἣν . τῶν Ἐ ὠμώσι ἀφίστασϑαι. ἐδό- 
κει οὖν ἐπιχειρητέα εἶναι, ξυνελέγοντο διο- 
ρύσσοντες τοὺς κοινοὺς ον παρ᾽ ἀλλήλους, 
ὅπως μὴ διὰ τῶν ὁδῶν φανεροὶ ὦσιν ἰόντες" 
ἁμάξας τε ἄνευ τῶν ὑποξυγίων ἐς τὰς ὁδοὺς 
χαϑίστασαν, ἵν᾽ ἀντὶ τείχους ῃ; καὶ τάλλα ἐξήρτυον, 
ῃ ἕκαστον ἐφαίνετο πρὸς τὰ παρόντα ξύμφορον 

4 ἔσεσϑαι. ἐπεὶ δὲ ὡς ἐκ τῶν δυνατῶν ἕτοιμα ἣν, 

3. 8. 3, Πλαταιῶν. Τίὰ Βεκκ,. ἷσ οὐ ΑἸ181 οοπμβίδηίθυ, 
ΠΗ ΠΟΥ εἶτι5 ΠΠ|ΡΥΪβ τη55. ἰθρὶ δχ 5]]θπιῖο δᾶ. βίβν, οὐ οὶ ΠῸΠ 
Ῥοίοδί, 4αππὶ ΘΟΠ ΓΛ ἢ δχ 5ἰἰθπιϊο δά. τηδὶ. δὲ δορά ηι, 48] “δοϑά. 
πο. δ τὰ. μα γα :, η 6 ]]1σ τιν. 15 Πλαταιέων. Πλαταιῶν 
Ραϊ. πἴο δι ἢ 4. 12 (θὲ ὕι55. δοοοά!), ἭΠ 35. 238. 24, ἂὐ ἴῃ Ρῥ]ατῖ- 
Ὀὰπ5 ΠΟΥ 1 3. 6. 68.ἁὈ. Πλαταιέων ἴῃ οτηηϊθι5 1 71. Ο΄, ΙΒοοΥ. 
Ῥδη. 8. 109. ΤΙποοηδίαπιϊατη. αἰ θη ἴῃ τἈ}]1ῦ0 5. θη Πἰπη5 56 άπ] ἔπ- 
σἰοπατιπι 6558 ἀουπίηιιβ 'π δα. πη]. 54, δ ὃ. 6 οἱ ἀθ βϑηϊνὶ5 Ροϑβύ 
ΕΠ ΕΝ πο οοηίγδοιίϊ5 νἱὰ. δάη. 1 1ὅ, 8. Οαοηΐδιηῃ πξόττη ἴῃ 15 
Β.Π]ὰ5 δϑὺ αἰ ρ μι ποη σι αὐ δηΐα τθοβ δῖα ἸᾺ 068, δὲ “Πειραιεύς οοη- 
ϑίδηῖον ΘΟΠΙΓΔ ἢ ἀρὰ Αὐοο5. νἱἀδίαν, βίτας Πυϑαέως δυίεῃ Υ̓ ὅϑ8 
Π66 Ῥγούβιιβ οουίαπι δὲ οἱ Πουϊοιπὶ οχἰβιπανὶ ροίοβί, ἴῃ ἢδο δαἀϊθπθ 
ξ. Ρᾳ]. εὐ Βοιεκ. ποϊαϊπλιβ γθοθάθγο, 

Οδρ. 9, 8.1. ἐνεωτέρ ι- τοίχους, ἀοιηοτιπὶ Ὀδυϊθίοϑ. 
ΣΟ], »οἵ Θηβαῖοι δηλονότι.“ Ἰάοπι ποδίτα δείδίθ [υυἱοιϊδθ οἴ 
5601. ΟΥ, Κιπες, αν. 8. ὅ1, ὅ «4101 ἴδοίαπη δ5ξ6 δἀποίδαί ατοί. 
8άη, 8. Ηἶϊβι. ΥἿΙ ῥ. 168. ϑἴμι! Ρ]δίδθα- 

γα ἀοηιο5 οοπέϊηδ5 ἔμϊ556. ΟΧ 
115. ἀρρᾶγθί. Οὗ Βθοὶς. Ομδυῖο!. 
ΠΡ. 82. -- παρ᾽ ἀλλήλους 
ἴπη 6 ΘΠ] ξυνελέγοντο. Οὗ, Ἀθη. 
Τδοῖ, ---ὀὁδοὺς. »διόδους καὶ 

8. 3. πράσσοντες δέ πως 
ταῦτα, ἀαὰπ πὰ 60 4ὰ οα 81η- 
το 0 ΔΡΘΥΓΘΗ Ϊ. --- κρατῆσαι. 
Οἵ δάη. Ἵ 8Ι1, 06. Αὰ ἐπιϑέμε- 
φοι Ρούαϊ. ααἰάοπι δαάϊ αὐτοῖς. Σὰ 
564 δβϑὺ οπηηΐπο ἱπηρ οί ἔδοίο. ὀύμας." ἜΡΩΣ Ταρί. -- ἵν᾽ π: ὉΡ προσέβαλον : οχίτ, θα. τ ΔἊἥἤἥ: .» ΘΙ ΠῚ ΠΟ 5βίτη ἀπ οϑύ. 1η66}}1- 
Ἐπ οὐδ μμένῳ ἦν! ὍΝ Μάϊ; 566 οἰιπὶ 5 .60]}!. τοῦτο, τὸ καϑι- 

στάναι ἁμάξας.“ ΣΟΥ τ Αὖ- 
ΤΣ Βοος εὐ ρυχβ ΠΥ ἐρῖῦρος {ἰβοϊοβίυβ. Μαίῃ. αν. 8. 808, 1. 

δρυὰ Κυιιθρ'. δία; οἱ ἀθ 1,8 {1π15 ΠΝΤΠ ΟΡ τ ΌΚΟΒΟΣ 561 5[π|}}| ἴπ 
Ρυδοϑίθν 1105. ἱπίθυρν, 4] δύ, Τρ’. ὙΡ ΤΕΥ λον ἑ 
ο. 84 εἰ Το. Απῃ. 1 59. ΔΕΟΑΝ 8. 4. ἐπεὶ... ἕτοιμα ἦν. 
ΘΙ ἐπιχειρητέα. Οὐ. Βιμα ον 1110, ὅ6. 98 51. Ὁ ΟἹ. 

δάη. 1118, 3.-- τοὺς κοινοὺς ΒΚτυδσ. ὅτ, 8. 61, ὅ δάη. θ εἰ ἄμ. 
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φυλάξαντες ἔτι νύκτα καὶ αὐτὸ τὸ περίορϑρον 
ἐχώρουν ἐκ τῶν οἰχιῶν ἐπ᾽ αὐτούς, ὅπως μὴ κα- 
τὰ φῶς ϑαρσαλεωτέροις οὖσι προσφέρωνται, χαὶ 
σφίσιν ἐκ τοῦ ἴσου γίγνωνται, ἀλλ᾽ ἐν νυκτὶ φο- 
βερώτεροι. ὄντες ἥσσους ὦσι τῆς σφετέρας ἐμ- 
πειρίας τῆς κατὰ τὴν πόλιν. ᾿προσέβαλόν τε εὐ- 
ϑὺς καὶ ἐς χεῖρας ἤεσαν κατὰ τάχος. 

σσ Θη- ; 
ΡΝ 4. Οἱ δ᾽ ὡς ἔγνωσαν ἠπατημένοι, ξυνεστρέ- 1 
ὀλίγοι ἐκφεύ- φοντό τε ἕν σφίσιν αὐτοῖς, καὶ τὰς προσβολάς, 

γουσιν. δ προσπίπτοιεν, ἀπεωθϑοῦντο. καὶ δὶς μὲν ἢ τρὶς 5 
ἀπεκρούσαντο᾽ 
προσβαλόντων, 

Ε ἣν ; μὰ » 

ἔπειτα πολλῷ ϑορυβῳ αὐτῶν τὲ 
χαὶ τῶν γυναικῶν χαὶ τῶν οἶκε- 

ῳ [7 5. τιν » Ξ ῳ » . ᾿ἮΘ 
τῶν αἀμὰ ἅἃπο τῶν οἰχιῶν κραυγῇ τὲ καὶ ὁλολυ- 
γῇ χρωμένων : λίϑοις τε καὶ χεράμῳ βαλλόντων. 
καὶ ὑετοῦ ἅμα διὰ νυχτὸς πολλοῦ ἐπιγενομένου, 

4, 8. 2. προσβαλόντων. ΒεἰκΕ. 6. Βερ. οὐ ΤΠθοι. προσ- 
ἀὐπλονα παπᾷ ἀτθϊ6 οὐ Ῥτδθβθηθα γρωμένων Ἢ βαλλόντων. ϑεᾷ 
Δα εϑὺ Ππῖι8. ῬΔΥ ΓΙ ΟἾΡῚΙ ταῖϊο δία δου 486 ΒΘΑ.ΠΠ τ: 
γοοίθ ἀἴοαβ αππιτὰ τη Ρ ούιτη ἔθοϊβ5θπί. 

17. 46. Ὅε νϑιδὶβ ὡς ἐκ τῶν 
δυνατῶν νὶά. Μαίίῃ. αν. 8. 628, 
1 ε. Κυυθο. 8. 68, 17, δάη. 9. -- 
φυλάξαντες, οὐδελγαπιίθβ, 
υὐ ΨΠ 88; τηρήσαντες 1Π| 22. ἴῃ 
τε ἀἰββοπίίαπι Πιοᾶ. εἰ Ρβθιᾶο- 
Ῥοπλοϑίῃ, --- καὶ αὐτό. Κατ 
αὐτό Ἰερὶ νας Βο55. ἴῃ ϑυρρὶ. 
γ0].  Νον. Δῆπα]. Ῥ}110]. Ὁ. 216, 
οαϊ δἄἀνεογβαίαν ΟἸαββθη. --- τὸ 
περίορϑρον (τὸ περὶ ὅρ- 
ϑρον}), ἰηβίδηβ Αἰ πα Πὰ τὴ, 
σα σθπ δββεὶ ὄρϑρος. βαϑύς, αἱ 
Ρ]αίο Ἰοᾳυΐθιν ΟΥῖς, 1,6. ΘΟΤΤΙῚ,, 
-- ἐκ τοῦ ἴσου γίγνωνται. 
Αὐάὰὶ οἵ Θηβαῖοι οἱ εἴ, ἀἄη. 1148, 
4,--φοβερώτεροι. ἨἩϊς ε5ί 
εἰτπηϊα ἰογ 65, τὸ ΒορΠ. Απΐ. ν. 
188 (υὉ] νἱὰ. Νδι.) οὐ αἰϊθὶ. 8ι:- 
γΔΠο ἔμφοβος, ἤοτιιῖάο]ο- 
5118, ἔθανία!, οἱ δοιῖνε οἱ ρ885- 
βῖνθ ἀϊοιηίαν. ---ο ἥσσους ὦσι 
ὶ, 6, ἡσσῶνται. 

ὕᾶρ. 4. 8. 1. ξυνεστρέ- 
φοντο, οΟΠ ΟΡ δηταν (8. 

ςοῦντο. 

Δ Πὶς 

Οὗ, ΟἸαββθῃ. 

ογάϊη 88 ἀδθηβαθαπηῖ)} Οἱ, 8. 
ὅ. ΤῊ 68. ΝῊ 80 Αἱ. οἱ ἀθ σφίσιν 
αὐτοῖς «ἀη. ΙΝ 3ὅ. --- ἀπεω- 

Ὀς ἱπηρογίθοιο νἱά. 
αάη, 1 184,1. 

8. 2. κραυγῇ τε καὶ ὁλο- 
λυγῇῆ.- Κραυγή ἃ Μοοιῖαβ ἰἢ ν. 
πεκραγμός τηδῖο νοοϑίιν Ἑλλη- 
νικόν. Οὗ, αν. [μοχ. Χρϑηῃ. δὲ 
Βίθρι, ΤῊΘ5, 
Ιαΐτι5, δϑέ οἰδηοῦ 
Οἵ, ΒΙοοπιῖ. 61ο55. Αθβοι. ΤῆρΌ. 
ν. 284 εἰ εα. τηαὶ. -- κεράμῳ 
οοΟἸ]ροῦνο ἀἰοίαπι, αἱ ΠῚ 74. Κ᾽ 48, 
πλίνϑος Π| 230. 1.7 90 (διε ξ 
ῬΕΏΣΞΉΝΝ,. 1189. 10η}} ἄμπελος 
ΙΓ 90. 100, κάχληξ ΤΡ 26, δᾷάς 
ΨΙ 88, καρπός Π 18, ἐπϑλξις Π 
18. ὙἹ 28, χάλιξ 198. Οἵ. Βυϊίίη,, 
αν. 8. 122, 8, Κέραμον οὐτὰ ρ]ι- 
γα] λίϑοις Β᾽Π} 160 απ σαη Ρδι15. 
(νά. οα. ταὶ.) οἱ Ἠετγοαΐδη. (ντά. 
ϑίδριι, ΤΊν65,). 6 Ἰνδεϊηῖβ οἵ, ον, 
εἰ ΚυῖιΖ. δὰ 84], Τρ, 57, οὰην τοία 
βοηΐθηϊα [ἧἦν. Υ 21. 10. 11. -- 
ἐπιγενομένου. Ὄπ ἰοπηροβία- 

Ὀλολυγή, αἱ α]ὰ- 
[πα ὶ ΠΑ  ΌΤη.. 
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ἐφοβήϑησαν καὶ τραπόμενοι ἔφυγον διὰ τῆς πό- 
λεως, ἄπειροι μὲν ὄντες οὗ πλείους ἐν σκότῳ χαὶ 
πηλῷ τῶν ϑιόϑων, ῃ χρὴ σωϑῆναι, (καὶ γὰρ τε- 
λευτῶντος τοῦ μηνὸς τὰ γιγνόμενα ἦν.) ἐμπεί- 
θους δὲ ἔχοντες τοὺς διώκοντας τοὺ μὴ ἐκφεύγειν, 

8. ὥστε διεφϑείροντο πολλοί. τῶν τε “Πλαταιῶν τις 
τὰς πύλας, ἢ ἐσήλϑον, καὶ αἵπερ ἦσαν ἀνεωγμέ- 
ναι μόναι, ἔχλῃσε στυρακίῳ ἀκοντίου ἀντὶ βαλά- 

νου χρησάμενος ἐς τὸν μοχλόν, ὥστε μηδὲ ταύ- 

σκότῳ. (]. Ψεπ. σκότει. Οἵ, Ρίειβ. δᾶ Μοον. ρ. 84 54. Σπότει 
ὙΠ1|,42 σκότους Π|28. (πᾶτε Εἰο αποαι ἔογβί απ Ρτδοίεσαβ σκότει, 
απ Πα Δ] Αἰ θυῖπ] πο ἀρδίθυτιβ οϑί, Οἵ, Ἠοϊπὰ, δὰ ΡΙαι. Ρ]ιδθάοῃ. 
9. 110 εὐ Καδηη. δὰ Χρη. Οοίημ. ΙΝ 8, 1. 

πολλοί Τ᾿. Τδο, ἀδβη. Τδοῖ, Βεκκ, Ὑαϊρο οὗ πολλοί. Αἱ νἱά. 
Ηδακ. ΟἸαββθηΐνβ «υϊάθπι 84 Δτιϊου!ατη τπθηάτιπὶ ἢΪ8. νου ἷβ σθηθγᾶ- 

᾿ πη ῬΡΔΘΠ1, τᾶ ἀοίη ας 5ἰ Πρ α! αιῖτη ΧΡ ἸΙσθηδαιν, οθηβαί; 584 ρῥτο- 
χἰπηᾷ ΠΟ ἰἰβ ρΥ 0 }}15 οὐ πὶ διιρουϊουῖναϑ ἰπποίαᾷ βαηΐ, αὖ τθοίθ Π806- 
ἈΠΙῸΡ ῬΥῸ ΘΧρΙἀπϑίϊοπα. 

8. 8. τῶν τε Ο858. Απρ, 
τῶν δὲς... Οἵ, 58.,:1:.17.,.4. 

τῖθτι5 51 δ᾽ 10 ἱπρν θη 0115 5860 6 ἰ6- 
δἰζαν, ἰΐθτη ἀθ 4|115. οα! ατηϊίατὶτι5 
(οἴ. 49,8), ἀ6 ααῖθι5 ἀϊοίπηι ἰπίου- 
ἄστη δι Γι, 5ῸΡ ΘΛ ΘΠ 6, 188, 
2. -- ἄπειροι... .οἵ πλείους. 
Οὐ, Βαυιίπι. αν. 8. 140 δάη,6.--- πη- 
λῷ. Ἠῖϊπο νἱοθοβ Ρ]αίαθαναηι ἰὰρὶ- 
ἀϊθιυι5 τὰπο βίγαίοβ ποπ διῖββϑ 601- 
Ἰϊσὶὶ ΜαΘηΒΟΠον 46 Ἀφ. Ρ]δίβθθη- 
51ΠΠῚ, --- χρή. ὶα, 44η. 1 91, 1, 
-- τελευτῶντος τοῦ μην 6ς] 
»»τοῦ κατὰ σελήνην λέγει μη- 
νός" τουτέστιν ἐν συνόδῳ (ἰπ- 
του! πη ἶ 0)... β0Πο]. ΟΥ, ἸάοΙον 
ΟΠ ΡΟ ἢ]. 1 Ὁ. 280 δὲ ἰηἴνα δάῃ. 6. 
28. Ἔνην καὶ νέαν [τἴ558. 6Χ 
ἱερομηνίας ψοσάθιο ΠῚ 86 ο0]16- 
δἷν οάννε}}]., βεά μος διριηθη- 
τατη Ρᾶγαπὶ βυΠηιπ οϑί, Οὐ τθὲ 
δάη, »Ἱελευτῶντος τοῦ μηνός, αἱ 
φϑένοντος, ΕἾΠ1] πἰβὶ τη θη 56 ΠῚ 6Χο- 
ἀπίρυη, αἴι0, 4 απ ᾿πΠ 8765 θϑϑϑηΐ 
ΤΏΘΏ568, ΠΟΧ Οθβουγα ογδί, β᾽ ση]ῇ - 
οαἴ- αὖ ΘΙ αν Ἰτητπὶ ἀΐθθτιβ 91-99. ̓ 
ΝΟΈΜ. Τοίο Δαοτη ᾿οῸ Θπαηῃοῖδίο 
πηαχὶπιθ γεῦρα ἐν σκότῳ {ΠΠπ|5τύδπι- 
ταν, τ ἧ. 516 ἴτον ὍΤΩ 8. 3: (ἱ. δάῃ. 
[1452, 4. -- τοῦ μὴ ἐκφεύ- 
γειν. ὕτ ἢϊς τη δηϊῖνα5, 4αθηι- 

ΟΙ. νη. ΠῚ ἜΚ ψαϊρο οὐ ΒΕΚΚ. 

δαϊηοάιπιὶ 4101] (οἴ, δἄη. 1 4 
ΘΧίν.), 48. ΘΟΠ51110 ἀροὶρὶ Ροββιϊ, 
ἰπ ρθη τι οϑὺ τῇ Υ, διώκοντας, 
ἀυδπατιατη δππιποϊαίτμτη 5ῖο ᾿η16}16- 
οἴμπι ἰαποιιοί. Τὸ μή Ιεσοπάστῃ 
οοπῖθοιέ Ποῦτ., αὐ οἴβοίιβ ποίϊο 
ΟΥγαίυσ ; αἰιᾶτη νἱτη 860 τοῦ μή 
γΘΥθ15 οοπηραγαίο Τ᾿ γβῖαθ ααΘἀδ1 
Θηπηοϊαίο 50 1ο0 Κυιθο.; βρὰ 
εἴἴθοίιβ ροβίθα ἀοπιαπι. ψοἷ5 
ὥστε διεφϑ'. πολλ. Ξἰσηϊβοαίαν, 
ΟἸαββϑηΐαβ ἰοῖταν αἱ θυ κὰ8 ἱπῆηϊ- 
ἄνατη. πδοιϊς. οαπὶ ἐμπείρους, αἰ 
γ να νδ]θδηὶ τοῦ κωλύειν (μὴ) 
ἐκφεύγειν, οἰϊατη ΠοΟ ἰΠ5] ΘΠΊΘΥ, 

8. 8. στυρακίῳ χροη- 
σάμενος ἐς τὸν μοχλόν. 
1.. δ: χρησάμενος καὶ ἐμβαλὼν 
(αὐτό). Ἐπιρμαβὶ5. ἴῃ ῬτΆΘΡΟΒΙ- 
ἰἰοηθ ἐς Ῥοβίιαβ. βχθηρία τπϑ1{6- 
ἰἴοτα δαηοίανίμηιι5 168, 1, Θὅ, 2. 
87, 2, ᾿π5ο]δη 5. βθαπείαν Π 49. 
ΠῚ παρά νἱά. αἄη. 113, ἀ6 ὑπο 
Π 16, ἀδ αἰϊϊ5. αἰ10], γαῖαν 1 ΤΙΟΘΑ͂Σ 
Οἵ, Βαζίηι. ΓΕ 161 ΙΝ 8. ΣτυΣ 
ράκιόν ἐστιν ὁ καλούμενος σαυ- 
ρωτὴρ (ἀρὰ Ποιη, εἰἶδπι οὐρέα- 
χος) τῶν δοράτων.“ ὅ6}ο].,,Βά- 
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τῃ ἔτι ἔξοδον εἶναι. διωκόμενοί τὲ κατὰ τὴν πό- 4 
λιν οἵ μέν τινες αὐτῶν ἐπὶ τὸ τεῖχος ἀναβάντες 
ἔρριψαν ἐς τὸ ἔξω σφᾶς αὐτούς, καὶ διεφϑάρησαν 
οἵ πλείους. οἵ δὲ κατὰ πύλας ἐρήμους γυναικὸς 
δούσης πέλεκυν λαϑόντες καὶ διακόψαντες τὸν 

μοχλὸν ἐξῆλϑον οὐ πολλοί, (αἴσϑησις γὰρ ταχεῖα 
ἐπεγένετο,) ἄλλοι δὲ ἄλλῃ τῆς πόλεως σποράδην 
ἀπώλλυντο. τὸ δὲ πλεῖστον καὶ ὅσον μάλιστα 
ἣν ,δυνεστραμμένον ἐσπίπτουσιν ἐς οἴκημα μέγα, 
ὃ ἬΝ 'τοῦ τείχους, καὶ αἵ πλησίον ϑύραι ἄνεῳγ- 
μέναι ἔτυχον αὐτοῦ, οἰόμενοι πύλας τὰς ϑύρας 

»ν , ’ ᾿" Ἢ » ΄ Ἁ 

τοῦ οἰκηματος εἶναι καὶ ἄντικρυς δίοδον ἐς τὸ 

λανος ε6β{ ᾿πϑύγ απ] ἢ πη} οἰδτιά 6η- 
αἱ, Γδρυὰσπη γον [ου]πάγιβ ἔδυ - 
ΤΌ, ΟΠ ΠΙΘΒΒΌΟΙΖο ΚΟΚΟΗΠΎ, 
641. θο] 011}, απο μι μοχλόν 
ἸΠΊΠΪ5511Π}, ἷ. 6. ῬΘΓ ἸἸσμπ ἡ δοιὶ 
51Π}}16, αποά οἰϊδ ἀϊοῖταν ΟὉ 6 Χ 
οὐ 568 [δρυὰ Ηοηι. ὀχεύς], ἱρ-" 
51 μοχλὸὺν ροδίϊθι5 αἰῆροθδί, 
αὖ Πἰδὶ δχίνδοίο θὸ [0ρ6 βαλανά- 
γρας 561 ἀλειδός γον ἢ] ΠῸΠ 
Ῥοββοί βοῦᾶ, 60 ἴδηι ΔΡΟΡΙ, “΄ 
ΟΟΤΤΙ,. εὐ ΟΒΟΝΟν. ἴῃ [μθοί. 
Ῥιδυί, Μια. δβαυῦ. οἱ Οτὐοὶ], δᾶ 
Αδη.Ρο]ονο. ὁ. 18 οἱ Κοθοηὶ, ᾿θ]ά. 
Ῥ. 1604, Βιονίίον Ῥαυὶ, Ἐγκυκλ. 
σαιδ᾽ ἴῃ ἴδ ἢ τιἃ. 

8.4. οἱ μέν τινες. 6 
δίῃ. ὅτ, 8. 288. ---λαϑόντες 
καὶ διακόψαντες, οἴδτι οἱ 
(1. 6. οἱ φυϊάθι) οἴξοίο 
νϑοίθ. 

8. ὅ. τὸ δὲ πλεῖστον ... 
ἐσπίπτουσι. Ὧε πουίεῖα νἱά. 
δᾶη. 45,1. Οἵ, Μαδίῃ. αν. 8. 802. 
-- οἴκημα. οἰκίαν Ὀϊοᾶ. Οἱ. 
δᾶη. 1 184. --- ὃ ἦν τοῦ τεί- 
χους. Οὗ «ἀη. 1184. Αἱ Ηδε- 
δῖ ΤΠποαθγαί. Τῆπο. Ὁ. δ2 ἀἰοῖέ 
ν δέου πὶ σοηβιιθίμ! 6 ΠῚ [τι|1558, 
τ ἃ ΠΠΠΥ]5 δοάϊποῖὶα δἰ 8 {π|ηῚ 
αἰδβίατθηΐ, βίοι ρυδοοθρουῖῦ ΡΏΪ]Ὸ 
τη οῃδηΐοιβ. |1}). Υ ῥ. 80 οἀ, Ῥανυ. 
Αἰαᾳαδ οἰϊαπιβὶ ΒΙοομηῖ, σΟΙΡ ΑΓ - 
ψουῖς νουθα Πὶν, ΧΟ ἄπο οΧ ον- 
Ρἰάδη15, ΔΌΟΓΙ ΠῚ οὐδ ἃ 6- 
αἰ οΐα ἱπηοία πτὰτὸ (Νε- 
4πἰπη1), οὐ Ἀοπδθ ἀποαπθ. ο0η- 

᾿πποίᾶ ποθ ηΐθιι5. δρϑαϊῆοῖα 6556 
ἰάθη 1ἷν. 1 44 ἰοβίθιαν, Ρ]δίδοὶβ 
ἰδ 16) 5ρδίϊππι ᾿πίθυ ταπ τη οἱ 
ἀοτηι5 γα οὐαὶ 6558, 4110 ἸΠΥΘΡΙΟΥ 
ΤΥ 5 αἀποογθίαν, οχ ΠῚ 716 οου- 
βίασθ, ἕπᾶτγο βίοι Ὀιά, πλησίον 
Ροβί τεέχους ἰγαυβρομοηάτηι 66 ῃ- 
οί. (τᾶπη σΟΠΙΘοίΓΆ ΠῚ ΔΠ1Ρ16- 
ΟΥΘΓΘΏΛ1, δὶ δὲ, 4αϑηλν}5 Ρ᾽ΘΡδ6- 
αι ἀοηιυβ ἃ ὨΠγῸ ὈΔΕΠα] ΠῚ 
ἀἰβίαγθηί, ὑηϑ Αἰίθσανθ, ῬΌΡ]1οα 
τη Χῖ 6, ἰΐα δχϑίγιϊ ροϑϑοί, αἱ 
ὉΠ 15 Ῥᾶνῖ65. οἷτιβ 'ρ086 ὨἸαλτ5. 65- 
56. (απο Ρ] αἰδοῖ ἔπἶββα νοὶ Ῥγο- 
ΡῬίθΡ ΘΡγΟ ΘΠ, 4] ἀθί μα 6 ΠΆΡΡΑΙΌΡ, 
ΘΟὨΪἰ οἱ ΡΟΒ56 αὐἀά! Κυαθρ:. ) δἰ νοῦς 
"81 184 ἐς οἴκημα οὐ μέγα, ὃ 
ἣἦν τοῦ ἱεροῦ, ἐσελϑών Ηϊ5 65- 
5θηΐ 5: ΠΉΠΠΟΥ δ, ατιᾶ πῇ τι ατἰοατιδ τη 
ἢϊο παι (8 ἢ ἀτιπη 6856 νυ β᾽ ΠῚ 1]6 δἰτ. 
-- καὶ αἵ πλησίον ϑύραι 
νων αὐτοῦ. Ὅδ οομηροβί( μη 
ψουθογιτι νἱὰ. δίῃ, αν, 8. 472, 
8:. Βυίίμι. 8. 148, 7.. ὉΠ 62. Ζ.- 
72... .74.,..8..- 102; δ. ΠΑ ΠΒΗΡ 
αποατιὸ τὴν Ιοαὰὶϊ οοηδβίαι. ΟΥ̓ 
Δυμπηρί. 8. 8056. Κιυρῆη. δᾶ 
Οῖο. τῳ ν ἢ 8. αἱ. 41 πλησί- 
ον ϑύραι ἘΝ Ρτορίηαιδο 
(ΤΉ θα ἢ15. Τρ  Θη.1}}011.8) ἰδ ἢ 8 6. 
αυδθ ἴῃ δάγουβα δροαϊῇοὶϊ τηῖγο 
᾿ὰηοιἱ Ρᾶγίθ θυδηΐ, -- πύλας] 
»πύλαι τοῦ τείχους, ϑύραι τοῦ 
οἴκου.“ 860]. Οποὰ ἀἰβου θη 
{8 6 ὨΘη οὐδῷ Μὲ ΒΟΥ ΔίΓ. νά, 
εα. γγδὶ. --- μβφηνον τὸ 
ἄντικρυς ἐνταῦϑα μὲν ἐξ ἐναν- 
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6 ἔξω. ὁρῶντες δὲ οἱ Πλαταιῆς [αὐτοὺς]- ἀπειλημ- 
μένους ἐβουλεύοντο, εἴτε κατακαύσωσιν, ὥσπερ 
ἔχουσιν, ἐμπρήσαντες τὸ οἴκημα, εἴτε τι ἄλλο 
χρήσωνται. τέλος δὲ οὗτοί, τε χαὶ ὅσοι ἄλλοι 
τῶν Θηβαίων περιῆσαν κατὰ τὴν πόλιν πλανώ- 
(ξνοι ξυνέβησαν. τοῖς Πλαταιεῦσι παραδοῦναι 
σφᾶς αὐτοὺς καὶ τὰ ὅπλα χρήσασϑαι δ τι ἂν 
βούλωνται. οἵ μὲν δὴ ἐν τῇ Πλαταίᾳ οὕτως 
ἐπεπράγεσαν. 

1: 5. Οἱ δ᾽ ἄλλοι Θηβαῖοι, οὗς ἔδει ἔτι τῆς νυ- 
χτὸς παραγενέσϑαι πανστρατιᾷ, εἴ τι ἄρα μὴ; 
προχωροίη τοῖς ἐσεληλυϑόσι, τῆς ἀγγελίας ἅμα 
χαϑ' ὁδὸν αὐτοῖς ,ῥηϑείσης περὶ τῶν γεγενηυέ-- 
νῶν ἐπεβοήϑουν᾽ ἀπέχει δὲ ἡ Πλόταια τῶν Θη- 
βῶν σταδίους ἑβδομήκοντα, καὶ τὸ ὕδωρ τὸ 7ε- 
νόμενον τῆς νυχτὸς ἐποίησε βραδύτερον αὐτοὺς 

ἐλϑεῖν" ὁ γὰρ ᾿᾿σωπὸς ποταμὸς “ἐρρύη μέγας, καὶ 
οὐ ῥᾳδίως διαβατὸς ῇν. πορευόμενοί τὲ ἐν ὑετῷ 

καὶ τὸν ποταμὸν μόλις διαβάντες ὕστερον παρε- 

ἃ, 6. ὁρῶντες δὲ οἵ Πλατ. αὐξουὲ (455. Αὐρ;. ΟἹ. εη. ΡᾺ]. Τὸ. 
Ἡ. Ο. Τ. «αἱ. Ιὰ βρη. Τᾶυγ. [πιρᾷ, Β. Ε. πι. ὁρῶντες δ᾽ αὐτοὺς οἵ 
Πλατ. αὐτούς αθοθὶ Δ Ε΄ εἐ Ἀθδ. 

τέας [οἴ. Βαυίίπι. ὅτ. πιᾶχ. ΠΕΡ. 
290], ἀεὶ δὲ [ἀλλοϑι] ἐπὶ τοῦ 
φανεροῦ [οἴ.1122. Ν 80 4].] κεῖ- 

(αίαπο ρούθϑίδίθη) νϑὶ ἢἰ- 
ἀοὶ (ρφ οέδϑ5ιδυ) νϊοίονΐβ Ρ6τ- 
γα  ὑύο 6 οὐ 51 Π}}}}1π8. π]0415 αἷ- 

ται.“ 8600]. Ψαϊδθὶ οἰΐϊδτη τ θοία οππί. -- ἐπεπράγεσαν. Μὶά. 
ΨΙ49. ΡΙαί. Επίηγά. ρ. 2785 Β. Βααίίηι. ὅτ. δ. 118 δάη. 8 
ΡΙαγα νἱά. ἴῃ δᾶ. τηδὶ.. ᾶρ. 5. 8. 1. προχωροΐέη. 

ὃ. 6. εἴτε κατακαύσω- Οἴ Μαίῃι. αι. 8. 534, 8, Τὴ οριῖ- 
σιν. Οἵ. Βυίίπι. αν, 8. 139, ὁ. τ115 1Π0 018 τη]6 προσχ. 
Κυαθρ,. 8.54, Αἰ απ. 1 την ὙΠ 1. 8. 2, ἑβδομήκοντα. Οείο- 
-- ὥσπερ ἔ ουσιν. Οἱ, δάηῆ. εἰπία παπιουαὺ ΠἸολθανοἢ. Ρ. 14, 
[184, 83. --- πὶ ἄλλο χρήσων- 
ται. Οἵ. Μδίῃ. ὅτ. 8. 409, 6. 
Βυιίπγ. 8. 151,8 οἱ Πἰο 8.7 εἱ 1ὅ, 2. 

8... 7. χρήσασϑαι. δ᾽πλ}} 
δυαὶ σφίσι (καὶ τοῖς ὅπλοις) εἰ 
οἵ. Μδίῃ. αν. 8. 532 ἃ. Κγυθο, ὃ. 
ὅδ, ὃ δᾶη. 20 οἱ 4 δάῃ. 11. "τὸ- 
18 ἔου πη] ἢ τιϑ1 8 ἢ 6556 ἴῃ 
σοπαϊοηῖθιβ ἀδαϊοπυπὶ δἄηοίδί 
θυκ, ΟΥἉἍ, ΤΥ 609, ΜΠ 84. ΕἸ]εηαι. 
δα. Αὐν 1Π 28, 16. Τιαῦ πὶ ρΡ]6- 
τυσηαυθ 86 (5.84 86} ἴῃ Εἰ ἃ 6 πὶ 

-- τὸ ὕδωρ. Τηΐγα 77, 4 ὕδωρ 
ἐξ οὐρανοῦ. ΟΥ̓. Κυαθρ.. αν. 8. 61, 
4 δα. 4.--- ἐρρύη μέγας. Ηϊπὸ 
πᾶ 6 Ρβθιαο-Π) θυ 51}. 1. 4, ὅ1οὸ ἴπ 
ορ(πηῖϊ5 [015 Χρῃ. ΑἼΔΡ. ΥῚ 4, 
4 κρήνη ἄφϑονος ῥέουσα. Οἵ. 
Κνυοσ, αν. δ7, 4 δίῃ. 2. 51} 16 ν 
[διαὶ Ἰοααπιηιαν. ΟΥ, τπέουρυ, Το. 
ΑΠη, π θ εὐ Πον. Θογτη, 1 7, 28, 
ἴίοτη ἐκπνεῖν μέγαν ΝΙ 104, πο- 
λὺν ἐγκεῖσθαι ΙΝ 22. 

8.8. τὸν ποταμόν. ἴπ 

οἵ δὲ ἄλλοι 
Θηβαῖοι οἵ 

ἐπιβοηϑοῦν- 
τες τοῖς ἐσ- 
εληλυϑόσι 

σπονδαὶς δο- 
λεραῖς φενα- 
,πισϑέντες 
ἀναχωροῦσιν. 
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γένοντο. ἤδη τῶν ἀνδρῶν τῶν μὲν διεφϑαρμωέ- 
νῶν, τῶν δὲ ζώντων ἐχομένων. ὡς δ᾽ ἤσϑοντο 
οἵ Θηβαῖοι τὸ γεγενημένον, ἐπεβούλευον τοῖς 
ἔξω τῆς πόλεως τῶν Πλαταιῶν" σαν γὰρ καὶ 
ἄνϑρωποι κατὰ τοὺς ἀγροὺς καὶ κατασκευή, οἷα 
ἀπροσδοκήτου κακοῦ ἐν εἰρήνῃ γενομένου" ἐβού- 
λοντο γὰρ σφίσιν, εἴ τινα λάβοιεν, ὑπάρχειν ἀντὶ 
τῶν ἔνδον, ἢν ἄρᾳ τὐχωσί τινες ἐζωγρημένοι. 
καὶ οὗ μὲν ταῦτα διενοοῦντο. οἱ δὲ Πλαταιῆς. 
ἔτι διαβουλευομένων αὐτῶν, ὑποτοπήσαντες τοι- 
οὗὔτόν τι ἔσεσϑαι καὶ “δείσαντες περὶ τοῖς ἔξω 
χήρυκα ἐξέπεμψαν παρὰ τοὺς Θηβαίους λέγον-- 
τὲς, ὅτι οὔτε τὰ πεποιημένα ὁσίως δράσειαν ἐν 

σπονδαῖς σφῶν πειραϑέντες καταλαβεῖν τὴν πό- 
λιν, τά τε ἔξω ἔλεγον αὐτοῖς μὴ ἀδικεῖν. εἰ δὲ 
μή, καὶ αὐτοὶ ἔφασαν αὐτῶν τοὺς ἄνδρας ἀπο- 
κτενεῖν, οὖς ἔχουσι ζῶντας" ἀναχωρησάντων δὲ 
πάλιν ἐκ τῆς γῆς, ἀποδώσειν αὐτοῖς τοὺς ἄνδρας. 

Θηβαῖοι μὲν ταῦτα λέγουσι, καὶ ἐπομόσαι φασὶν 
αὐτούς" Πλαταιῆς δ᾽ οὐχ ὁμολογοῦσι τοὺς ἄνδρας 
εὐθὺς ὑποσχέσϑαι ἀποδώσειν, ἀλλὰ λόγων πρὼ- 

Ἰϊονῖ8 πειράσαντες, αρ. ὃ. ὃ. ὅ. πειραϑέντες. ΤΙῃ τη8}15 
βοᾷ οἵ, δάη. 

᾿ἰογαῖο ἤοο πουϊη6 ΠΟΙ οἴθμπαθυθ. 
Οἵ. εἂ, ταὶ. --- ξώντων ἐχο- 
μένων. Οἵ. Κτυπορ, αν, ὃ. 50, 
15 αἄἀη. 6 εἰ ΟΙ 485. 

σπονδαῖς. ϑύρνὰ ἐν εἰρήνῃ «-. 
2. Οἵ, 1 88, 2, --- πειραϑέντες 
δοίϊνθ, πὶ ὁ. 88 ΝῚ 92 οἱ δριὰά 
Α1105 586 06, ΟΟΠίΓἃ Ρᾶββῖνε ΥΙ 84. 

8. 4, σαν γάρ. Ηδο δππη- 
οἰαίίοπο 5οῖα τοῖς ἔξω ἐχρ ϊοδη- 
τὰν, ἰίετα ἐβούλοντο γάρ οδυδα 
αἰζοσίαν, ον ΤὨΘθδΠπὶ 1118 Ἰηβἰ αἰ δι 
βἰπι. Οὗ, δάῃ. 191, 8. -- οζα. 
Οἵ. Βευύίηι. αν. 8. 144 δάη. ὅτ -- 
εἰ. οὐ α βονε ν᾿". 
τύχωσι. Οἵ. Μαίῃ. δι. 8. δ) 4 
αἄη. 5 οἱ ἀοοᾶν. ϑ'γηΐ. τηοᾶ. οἱ 
ἴΘΏΡ. 8. 77,1, 

8, 5. κήρυκα ἐξεσερθαν. 
Οἵ, Ῥοϊγάθη. ΥἹ 19, 1. -- δρά- 
σειαν. Οὗ Μαδί. αν. 8. 801 
1138, Βυίυῃ, 8. 157, δ. -- ᾿; 

ΟΥ, εἅ. πιαὶ. --- τά τε ἔξω ἔλε- 
γον. Μυιαίᾶ 6ϑβὺ οὐδίϊο, αἰιαβὶ 
δηΐοα πο ὅτι οὔτε, 5οἃ ὅτε οὐ 
Ἰεσογοίιν, εὐ ἔλεγον οὐπὶ ἐξέπεμ- 
ψὰν οοππηροηάπηι οββοί. Οἵ. ἀς 
τέδαϊ 10 εἰ ὅθ ἀμ. 80 ἂς ἔλε- 
γον μὴ ἀδ. Βυίτα. αν. 8. 141 
δάη. 4 ἃ. --- εἰ δὲ μή. ΟἿ. αἄη. Ὁ 
28, ὃ. -- ἔχουσι. Οἵ. Μδίιι. αν. 
δ, δ08, 8. λόγο 8, 139, 69, -- 
εὖ ΓΡΟΘΕ ἵπησθ ΟΠ ν. ἀποδώσειν" 
ΠᾺΠῚ σΟΠίτανΐα βυηΐ εὐθὺς ἀποδ. 
εἰ «λόγων πρῶτον γενομένων 
ἀποδ. 

“Ὁ 
ἢ ον. 

4 

6 

παλᾷαε δον ϑοδο κτὶ οὶ, 

Ν Ἐ τὴ 
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τον γενομένων, ἤν τ τι ξυμβαίνωσιν, καὶ ἐπομόσαι 
οὔ φασιν. ἐκ δ᾽ οὖν τῆς γῆς ἀνεχώρησαν οἷ Θη- 
βαῖοι οὐδὲν ἀδικήσαντες" οἵ δὲ Πλαταιῆς ἐπειδὴ 
τὰ ἐκ τῆς χώρας κατὰ τάχος ἐδεκομίσαντο, 
ἀπέκτειναν τοὺς ἄνδρας εὐϑύς. ἤσαν δὲ ὀγδοή- 
κοντὰ καὶ ἑχατὸν οἵ ληφϑέντες, καὶ Εὐρύμαχος 
εἷς αὐτῶν ἣν, πρὸς ὃν ἔπραξαν οἵ προδιδόντες. 

06. Τοῦτο δὲ ποιήσαντες ἔς τε τὰς ᾿ϑήνας δι, δῆς 
ἄγγελον ἔπεμπον, καὶ τρὺς »γεκροὺς ὑποσπόνδους στέλλουσί τε 

ἀπέδοσαν τοῖς Θηβαίοις, τά τ᾽ ἐν τῇ πόλει καῦ- ὑγεν να, 46: 
ἔσταντο πρὸς τὰ παρόντα, ῃ ἐδόκει αὐτοῖς. τοῖς Πλαταιεῦσιν. 
δ᾽ ᾿Αϑηναίοις ἠγγέλϑη εὐϑὺς τὰ περὶ τῶν Πλα- 
ταιῶν γεγενημένα, καὶ Βοιωτῶν τὲ παραχρῆμα 
ξυνέλαβον ὅσοι ἤσαν ἐν τῇ Ἀττικῇ, καὶ ἐς τὴν 
Πλάταιαν ἔπεμψαν χκήρυχα κελεύοντες εἰπεῖν μη- 
δὲν νεώτερον ποιεῖν περὶ τῶν ἀνδρῶν, οὖς ἔχου- 
σι Θηβαίων. πρὶν ἂν τι καὶ αὐτοὶ βουλεύσωσι 
περὶ αὐτῶν. οὐ γὰρ ἠγγέλϑη αὐτοῖς, ὅτι τεϑνη- 
κότες εἶεν" ἅμα γὰρ τῇ ἐσόδῳ γιγνομένῃ τῶν 
Θηβαίων ὁ πρῶτος ἄγγελος ἐξήει, ὁ δὲ δεύτερος 
ἄρτι νενικημένων τὲ καὶ ξυνειλημμένων" 
ὕστερον οὐδὲν ἤδεσαν. 

8.6. τὶ ξυμβαένωσι. ΟἹ, 
ϑῦπ. δα 12, 1 ΤΥ 29,.3 οὐ πῖο 
Κνυθρ. 

ΕΣ δ ν ΟΣ αὰπ Γ9, 
8. Ταΐηθ ἢἰος αὐσπ πα π8 58 68 
γ65 παθεί ἀἰχοτίβ, οὐδ βεῖεο- 
ΓΊΤΩ. τὰ ἐκ τῆς χώρας. 
Οὗ. δάπ, 18, 2. -- ἀπέκτειναν 
τοὺς ἄνδρας. αι ΤἬπο. 
Ῥυρηϑὺ Ὠιοά., ααὶϊ ὀπρνοϑ ΠΟ 
προ ϑίο8, 564 τεοθρίοβ ἔϊπϊ556 ἐγὰ- 
αἷς ο. 41.“ ΗΠ 5. 5εα οατὰ Τῆσο, 
Ταοίπιηῖ Βειηοβίῃ, δὲ Ῥοίγδθη. -- 
οἱ προδιδόντες, Οἷ δᾶη. 

᾽ 

ᾶρ. 6. ἔπεμπον. Οἴ. δἀπ. 
120, 1, θὲ Αἰδμϑηϊθηβίθυβ ὃ. 2 
ἔπεμψαν, 568 8. 8 ἐπέστελλον. 

8. 3. τὰ περὶ... γεγενη- 

καὶ τῶν 
’ 

οὕτω δὴ οὐκ εἰδότες οἱ 

μένα. δος ἀὺΐ περί (εἶ, ο. 
19) δυύ γεγενημένα (οἴ. Ψ1Π 11. 
14. 20.) δῖοι! 5υβρθοίαμῃ 516; 568 
ἢδθο Ὀγθν τον Ροβιίἃ 6588 ΡΓῸ ἦγ- 
γέλϑη περὶ Πλαταιῶν τὰ περὶ 
Πλαταιέας γεγενημένα, ἃ. γ8- 
γενημένα Ργδϑαϊοδίαιη 6556 ἤγ- 
γέλϑη γΘΡΌΙ δἀηοίαί Κνπθρ. ΡΓῸ 
περί οἸἵτα παρά͵ ἰην εῖβ ΠΟΥ 5 τη6- 
Ἰϊονῖθι. --- νεώτερον. Οἵ. δάη. 
1182, ὅ.--- περὶ τῶν ἀν δρῶν. 
Ῥγο περί οὕ σϑη. ΙΝ 51 περί 
οαπὶ 806. 61 189 ἐς, αἂὐ ἀρυᾶ 
νεωτερίζειν. Οἵ. ΒΙοοπιῖ, «ἃ 1 58, 
αυἱὶ Π 73 εὐ ΤΥ 561 οοπιραγαῦ. ΤΌΤΩ 
Βοηϊνιβ Θηβαέων οὐτὰ οπυη- 
οἰδύϊομ 6 γοἰδίϊνα ᾿ὰᾳποίιβ οϑί, Οἱ, 
δάῃ. Π 48. 

ὃ. 8. οὐκ εἰδότες, 1ηογ- 
Ργδίϑιοπθπὶ οὕτω δάνθιθὶ! 6558 
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᾿᾿ϑηναῖοι ἐπέστελλον: ὁ δὲ κήρυξ ἀφικόμενος 
εὐρε τοὺς ἄνδρας διεφϑαρμένους. καὶ μετὰ ταῦ- 4 
τὰ οἵ ᾿4ϑηναῖοι στρατεύσαντες ἐς Πλάταιαν σῖ- 
τὸν τε ἐσήγαγον καὶ φρουροὺς ἐγκατέλιπον, τῶν 
τε ἀνθρώπων τοὺς ἀχρειοτάτους ξὺν γυναιξὶ καὶ 
παισὶν ἐξεκόμισαν. 

πορπσπρυὴ {. Γεγενημένου δὲ τοῦ ἐν Πλαταιαῖς ἔργου, 1 
Ψντ απε- 

“δαιμονίων καὶ λελυμένων λαμπρῶς τῶν σπονδῶν, οἵ ᾽4ϑη- 
καὶ ἘΞ: ναῖοι παρεσκχευάξοντο ὡς πολεμήσοντες, παρε- 

εἰ, σκευάζοντο δὲ καὶ οἱ Λακεδαιμόνιοι καὶ οἵ ξύμ- 
μαχοι αὐτῶν, πρεσβείας τε μέλλοντες πέμπειν 
παρὰ βαδιλξα καὶ ἄλλοσε ἐς τοὺς βαρβάρους, 
εἴ ποϑέν τινα ὠφελίαν ἤλπιξον ἑκάτεροι προσ- 
λήψεσϑαι, πόλεις τὲ ξυμμαχίδας ποιούμενοι. ὅσαι 
ἤσαν ἐχτὸς τῆς ἑαυτῶν δυνάμεως. 

ΟΡλ 8... 2. 

Κυαθρ.. οοῃϊϊοῖι: αἱ ΟἸαββθη, δθρτα 
ΠῸ5 ἢδ0 ΘΧΡΙ ΙΔ ΙΟΠ6 ΟΔΥΘΓΘ Ρ0556 
οχἰβυϊτηδί. 

ΓΝ τῶνἝνΨ ΣΕ ιν τος ,ἐξεκό- 
μισαν. Οἔ 18, 8. τέ χθεες 
τάτους. ΟἹ, πα τῈ 198, 6 

ὕδῃ. τ 8. 1. ΩΣ 
Βῖο ἰξθγαπη ο, 10; 410] οο πο- 
ἸΏΒ, 5] ἃ ΘΟΠΙΡΟΥΘΓΒΟ σϑηϊἶγο 
Πλαταιῶν Τ| 18. ΠΙ 21. 86 ἀ15- 
ΟΕ586 718, ΤΠυογ αἰ αὶ ΒἰπρΌΪαΓ δβί, 
Οἵ, Μυδηβο. 46 ἢδεν. ΡΙαί. ρ. 8. 
--λαμπρῶς. Οἶ, άπ. 1 49, 1. 
-- οὗ ᾿4ϑηναῖοι παρε- 
σκευάξοντο. θιυοὰ 0 Ιορῖταν 
παρεσκευάζοντο μὲν οἵ ̓ 48.υἱ ἴῃ 
ΠΑΡ ΠΟΥ Ἰορὶ πα (1 88, 2), ἹΠα- 
βίγθίαν Ἠΐδ ἜΧοιΩρΙ 8: ἐξάγει ἐς 
“Ιρέλας τὸ ἥμισυ τοῦ στρατεύ- 
ματος, τὸ δὲ ἥμισυ καταλείπει 
Χεοη. ΑΠΔΡ. Υ᾽ 2, 1, 0], αποηγϑά- 
πηοᾶπιπι ᾿ἶο, ἀοοθβδὶῦ ἢ αβπλι5. ΟἹ, 
Ηοπ. 1]. ὠ, 687. ϑορῃ. ΕἸ. 267 
5644. Βιρτα άῃ. 128. -- πρε- 
σβείας τε... παρὰ βασιλέα. 
Αἀ υἱγοβαὰα θ6ΠΠππὶ Βουθηΐ65 δ θο 
τοίογοπάα οἱ ἰάἀοῖυοο ψΌΪσῸ αἰᾳ τ 
ἃρυὰ ΒΕΚΙ,, δηΐο δ ίθυαπι παρεσκ. 

καὶ Λακεδαιμονίοις .. 

καὶ Δακεδαι- 

. ἐπετάχϑησαν. Ἦδες 

τη} 6 ΡαΠποίατη Ῥοβίνατη 6556 ἴπ48 
ἀρρᾶτει, απο γοῦρὰ πόλεις τε. 
ποιούμενοι δα υἰγοβαῦα βρθοίατε 
ΒοΟΥΙρίου ἴρ88 8. ῶ. 8 ἀοοοί. Ὅς 
Τιοοἀδοιπ που ἰασαίὶβ δᾷ το- 
Β'6 πὴ Ῥγοίδοιϊβ νἱα, ο. 67, ἀθ Αἰ8ε- 
ηϊΘηβίαπ ἰΘραίίοηα σου πἰ ἢ 1} πο- 
ΥΪΠηιι5. Βογίαβϑα ἰρῖσαν. {18 πα- 
ρὰ βασιλέα. . βαρβάρους η6- 
5116 Θη 5 5πηὶ ἀϊοια, ἴα αὐ 50]8 
ἐς τοὺς βαρβάρους δα δῖηθο8 
βρβοίθιΐ, παρὰ βασιλέα δὰ 50105 
[Δορἀδεπιομΐοϑ. 51΄9. οδυίθ ἰηνε]- 
Ιοχὶ Ἠθυυδε, Ζαν θβοβιοῃὶο ἀδν 
διιβιν. Ῥοὶι, ϑ ραν,“ Ὁ. 88 5344. οἵ 
ἔογίαβϑε τοί, Οὗ ἰάσηθη Ὥδηϊηι. 
Θυδεβί. Ηἰβίου. 1 Ὁ. 118. --- ὡς 
τοὺς βαρβάρους. δε ἐς νὶἱᾷ. 
Δάῃ, 1 187, 8. Βαιθανὶ ἃ Ῥεγβὶβ 
ἀϊδβιϊποιὶ βην Οάνγβαθ (ο. 67) οἱ 
ἔουίαββθ Ῥορῃὶὶ ἘΡΙΡΙ οἱ Μαοθᾶο- 
πἶδα (οἵ, ο. 80). -- ξαυτῶν. ϑ8ῖς 
ἰζθγαπι 1 92, 4, Οἵ, Αὐπᾶϊ. ἀο Ῥτο- 
ΠΟΙη, τ ΠΧ. ἀδιι Ὁ. 86 οἱ ἀθ ρῥτο- 
ΠΟΠΊ. Β[Π10]}. οοῃδίγαοί, γϑἶθχ. Ὁ. 
46 εἰ δάπ, 1 230,1. 

8. 2. 
οιἰς. 

καὶ Λακεδαιμον(- 
ον μέγεϑος τῶν πόλεων». 



Ὁ ψῳ ἃ 

ἘΤΟΣ Α. ΘΕΡΟΣ. 

΄ 

αἴ τὸ 16 

μονίοις μὲν πρὸς ταῖς αὐτοῦ ὑπαρχούσαις ἐξ 
΄ » 3 , ᾿Ιταλίας καὶ Σικελίας τοῖς τἀκείνων ἑλομένοις 

ναῦς ἐπετάχϑησανν ποιεῖσϑαι κατὰ μέγεϑος τῶν 

Βαυβροοία, Υἱά. δάῃη. Ρτοὸ Δακεδαϊμονέίοις αὶ. Μοβαὰ. Αγ. Οἢν. 
απ. εὐ εχ επιοπά. (τυ, οἱ κιρὰ. “Μακεδαιμονιοι, ΡΓῸ αὐτοῦ γιπά. 
δὲ εχ δπιθπᾷ, ὅτ. αὐτῶν, ρτὸ ἐπετάχϑησαν Μὶπα, ἐπετάχϑη. 

51. δῖο. οπτηΐᾷ τθοίθ βουρία βαηΐ; 
πουηϊηδίϊν5, 8 ΠΟ Τὴ ἐπετάχϑη- 
σαν τοξεγαπά πὶ δϑῖ, ἀθθοὶ 6888 αἵ 
ξυμμαχέδες πόλεις βῖνε οὗ ξύμ- 
μᾶάχοι. Ναιῃ οὰν (06 Ποὺ εππὶ ἴῃ 
νυν. κατὰ μέγεϑος τῶν πόλεων 
ἴπ65586 ῬΆττ τϑοίθ οχὶβ  ΠΊΔΥΘ γἱ- 
ἀεροίαν, αἰχίπηαβ ἰπ ΒῸρΡ]. εα. 
τη, Ρ. 158. αυπὴ δα θη αὐτοῦ 
ὑπάρχειν ἐξ Ἰταλίας καὶ Σικε- 
λέας ποὺ ροββίπι βιρῃϊῆἕοανθ ἴῃ 
Τ δοοπίοἂ 6χ [{8]18 οἱ 51ο]- 
ἴἰἃ δά 6556, αιοα Οθυ 55] τη τ|Πὶ 
δβδῦ Π}185 παν 5 ΘΧχ ἢὶβ ἐθγΓ 5. ΟΠ 
ῬβΙορομπ ϑὶϊβ ἀηέθ ἱπηροίαπι ἃ 
ΑἸΠ ΘΗ θηβίθιβ ἴῃ ϑυγδοιθαβ ἴα- 
οἴαπι 586. οοηϊπηχῖββο (,,οἵ, ΠῚ 86. 
Ἅ1511:.9 6: ὅ2, ΜΠ ΡΣ ΚΑΒ ΝΩ)»; 
ἐξ Ἰταλ. καὶ Σικελ. πδοίθ οαπη 
τοῖς ἕλομ. Τητογργθίαγθ ἰσίτιν 
ψοῦῦθα πος τποᾶάο: Εἰ ἃ ΠΡΥΞΕΣΞ 
ἀδθηοη θα αἰϊάρθη 50οἱϊ 
ῬΥΔΟΙο 685 ἢᾶνθ8, 4πδαῖθὶ 
(1. 6. δτιΐ, δὶ ἀθ πανίθιβ ργϊβεϊπο- 
ΤαΠ οὐ ΨΘΡΟΤΊΙΠΙ ΒΟΟΘΙΟΥ τη οΟρία- 
τὰν, ἰπ ΡῬΘΙΟρΡΟΠη650, δῖ, 5ὶ ἰδτὴ 
δα 68, 486 564 τπιηΐ}, Γαβρ οἰταν, 
ἴῃ 18] οὐ 5101}18}) ρᾶυίθϑ 'ρ50- 
γατῃ ἱπ Τί ἴα οὐ Θ᾽ οἱ ἴα ἃ τ- 
ῬΙεχὶβ δγαπί, πᾶνβϑϑ ἔδθυῖ- 
οανὶ ρτὸ πιαρπίἐπάϊπο οἷν ὶ- 
ἰαζίατῃ ἰπ58ὶ δα ηΐί. Θαοπίδτη 
ἐπιθὴ ἄπτα δὰ ἑτοιμάξειν ἡσυ- 
χάζοντας καὶ δεχο ἕνους βίσαα! 
ἀααϊταν βἰηρι!ανῖ5. ἐπετάχθη αὐ- 
46 οὐ 68, αἴ ἀηίθοθάιηί, πό- 
λεις υμμαχίδας ποιούμενοι 
ὅσαι ἦσαν ἐκτὸς τῆς ἑαυτῶν 
δυνάμεως, αἰϊᾳ αἱ σΟΠιτηθππογα- 
ὑππὶ γ6}15, αποα Τιἀοοἀδοπιοη! 118, 
4αὶ ργαθίθι ρυἰ βίη 05 5001 05 ρᾶν ἐς 
5 Ἰρβουῖπη 58 δἀϊπηχίββθηΐ (4 0 
το ροῦα Γιαὐϊπὶ αποαῖιθ τἰιηίιιν 
ΤῸ ποβίγο θεϊ ἐγθίθη τ ἂν ἃ 6), 
᾿πηΡ οΥγαγ ουϊμὶ, βίους ΑἸΠθηΐ θη 565 

8, ὃ τήν τε ὑπάρχουσαν ξυμμα- 
χίαν ἐξετάσαι εἰ ἃ ρορυ!οβ 
ΠΟΠαα ΠῚ [οφἀογαίοβ Ἰοσαίοη 68 
τη βίο αἰϊοαπίαγ, ἐπετάχϑη 8 
οοἀ. Ὑίμπά. βουθθηάιπι οθῃ- 
ΒΘΠΊ5, αἱ πρὸς ταῖς αὐτοῦ 
ὑπαρχούσαις γα!θαηί πρὸς ταῖς 
ἐν τῇ Πελοποννήσῳ ὑπαρχού- 
σαις ναυσί. Ῥοββεὺ αἰ 6 πὴ δἰϊϑτη 
Βϑρναῖο ἐπετάχϑησαν ΒΟ] νῆ- 
ες, ἀποα παποὸ τϑοθρὶὺ (]α55.: 568 
τητ]το νου βία 115 δϑί, ααὰπι ναῦς 
ἃ ΠΠΟΓΑΥῚ 15 6χ 5186 ἀθίατ5. ΒΘΥΙΠΟΠΘ 
Ῥτο ποιηϊπαίϊνο μαθιξιπι οββεί (οὗ, 
ΤΠ. δὰ ΡῆΡγπ, Ρ. 110), ἐπετάχϑη 
ἴῃ ἐπετάχϑησαν παιιίαύατη. αιιᾶπι 
ἴῃ ΤΠιογαἸα1ῖ5 [ἰ0ν1]8 [θα 6 Π5 
νῆες ἰοὺ τἀπὸ ἰοοο ἀεριανδίατη 
6586. [π᾿ ΟΠ 6111 ὁοπίθοίινα, (ῳ. 
99) “ακεδαιμόνιοι -- ἐπε- 
τετάχεσαν ἀἰϊδρίϊοοτο ρΙ αβαθδτη- 
ΡΘΡ[θοίτιπι δαποίαν!ι Βοοίιπι. πᾶδ- 
ΟἷΟΥ δϑὲ ᾿ρβίτιβ Βοθῃμηϊὶ βαβρίοϊο. 
Νεαιδαιᾶπι δαίοπι, ἰα ̓ αυοὰ ἅτο- 
ἐἰὰ5, ροβίαπαπι αὐτοῦ 84 Ρεϊο- 
ῬΟΠΠΗΘΒΙΙΠῚ γοίεγθηπιη 6588 Αἰχὶΐ, 
βίαίαϊ, ῬτΟθΔΌ1]6 εϑύ ἄπο ἀϊοοπαϊ 
ΘΈΠΟΓᾺ νῆες ἐπετάχϑησαν οὐ 
ναῦς ἐπετάχϑη ποιεῖσϑ'αι οοτα- 
τητιίαία 6556. Ἐϊβδὶ δαίθπι 586- 
Ρἶπ5 ἀϊοίταν ἐγὼ ἐπιτάσσομαί 
τι οἱ ποιεῖν τι ΟΘΕῚ 140), ἰὰ- 
ΠΊΘἢ οἰΐδπὶ ἐπιτάσσεταί τέ μοι 
Ἰερῖταν 1 141 οἱ προστάσσεται 
ὙΠ 87: Οὐ Καϊδος ται θὲ 
δ2, 4 δάπ. ὅ. (τᾶγο ρ05858 οἰἶδηηῃ 
αἰεὶ ἐπιτάσσεταί μοι ποιεῖν τι 
ἀοπιοπβίγαίϊοπο ποη ἰμαῖσοί, (ὁ- 
(θυ αη ἀ6 Αι  α}} ἐναϊφοιΐοπε ἴῃ ἐξ 
Ἶταλ. καὶ Σικ. τοῖς ἕλομ. οἵ. 
Μαι. αν. 8. ὅ70. ϑδιρρ. δᾶ 
Χρη. Μεπι. 1 2, 19 εἱ Καιθμη. ἰθϊα, 
10, 18. Ἰηΐνα ΥἹ 64 ΝΠ 21 εἰ δάη. 
ΒΆΡΓΑΙ 137,4, 46 ρτόποιι. ἐκεένων 
δᾶμ. 1 1829, ὅ εἰ Π11, 6. Ἑλέ- 



προϑυμία 
ἑκατέρων, 
καὶ ὅπως ἡ 

16 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟῪ ΞΥΓΓΡΑΦῊΗΣ Β, η΄. 

πόλεων, ὡς ἐς τὸν πάντα ἀριϑμὸν πεντακοσίων 
νεῶν ἐσομένων, καὶ ἀργύριον ῥητὸν ἑτοιμάξειν, 
τά τ᾿ ἄλλα ἡσυχάξοντας καὶ ᾿4ϑηναίους δεχομέ- 
νους μιᾷ νηΐ, ἕως ἂν ταῦτα παρασκευασϑῇ. ᾿48η- 
ναῖοι δὲ τήν τε ὑπάρχουσαν ξυμμαχίαν ἐξήταζον 
καὶ ἐς τὰ περὶ Πελοπόννησον ι(ιᾶλλον χωρία 
ἐπρεσβεύοντο, Κέρκυραν καὶ Κεφαλληνίαν χΟτη 
᾿ἀκαρνᾶνας καὶ Ζάκυνϑον, ὁρῶντες, εἰ σφίσι φί- 
λια ταῦτα εἴη βεβαίως. πέριξ τὴν Πελοπόννησον 
καταπολεμήσοντες. 

8. Ὀλίγον τε ἐπενόουν οὐδὲν ἀμφότεροι, ἀλλ᾽ 
ἔρρωντο ἐς τὸν πόλεμον, οὐκ ἀπεικότως ἀρχόμενοι 

σϑαι τά τινος ἀϊούιιηη τὖ φρονεῖν 
τά τινος. Οὗ Μδίῃ. αν. 8. 284. 
Βα. 8. 12ὅ δάη. θ, 2. 6 τὸ 
οἵ. ΠΠ| 86 οὐ Ὀιοᾷ. ΧΙ 40, --- ἐς 
τὸν πάντα ἀρ. ο,ὝΔὰν 6ε6- 
βϑττηύα ἢ}, ΟἿ, ΕΥ̓ΔΙΏΠΊ, 8. 50, 
11 δἅη. 12. δ᾽ μη ον ἐς (τὸν) 
ἀριϑμόν Ἠεγοά.“ ΚΕΆΌΕΘ. -- 
πενταποσίων. Ἠσηο πυϊηο- 
ΥῸΠῚ 8 Πα Δ ΠΔΊ δύο ὨΔΙΟΥ̓ΘΠΊ ᾿Πὴ- 
ῬΡαρπηδί ΒΙοοπιί, ἴῃ δα. Οδγίθ πὰπ- 
αυδηὶ ἰού ἢᾶγο5 ἃ ῬϑΙΟρ ΟΠ 65115 
οΟἸοοίαβ 6586 οοηβίαί; δίᾳιθ 
οὐδ πηβὶ ἀποθηΐαβ Σικελιωτῶν εἱ 
᾿Ιταλιωτῶν (Ὀῖοά. ΧΙ 41) ἀε- 
{γα Χουῖβ (οἵ, 11. ὅτ. ᾿. 88), νἱ- 
ἀδηύαν ΓΘ Ή 6.6 ἰδέ ρ᾽γ65. Π)6- 
ὈθΘΠΊι5. (6 ΡΟΙΡΘηά6ΓΘ ΠΟὴ 6χ- 
Ῥ]οαῦὶ, «αοί ΘΟ] Θοίδα 5᾽η0 Πᾶν 68, 
568 απού ΘΟΠ Πρ ΡΟΒ56 {ππ0 5ρδγᾶς- 
γουϊηΐ, -- ἀργύριον δητὸν 
ἑτοιμάξειν] »γέπετά ϑη δη- 
λονότι."" ὅ5610]., 4 ῥητόν ἰῃ- 
τουρυθίδίαν ὡρισμένον. Οἵ. ἀάῃ. 
118 εἱ ἀθ τ Κουγίιῃθιη. Ἀδβρθ!. 
ατ. Ρ. 40 οὐ ΜΏΒΙΙ. θον, Τρ. 180. 
-- ἡσυχάξοντας. ΑΟΘΘαΒΔΕΪν ΙΒ 
ΡΥ ΟΡῚΪ βρθοίαι δὰ αὐτούς οορὶ- 
τὰ πάππὶ δὰ ἑτοιμάξειν ἐπετάχϑη. 
-- μιᾷ νηΐ. 1. 6. 5ὶ Βῖῃρ 5 πᾶ- 
νὰ νϑηΐββθηί; ῬΡΙανῖθαδ γνϑηϊΐ- 
Θηΐθ5. π6 τϑορουθηΐ, ααΐρρο 88- 
ΒΡΘΟΙΟΒ ἰΐα, οὐ ἢ ΟΒ.ΠΠ18 αρὶίϑη 65, ““ 
ΒΑῦ. ΟΕ ΠΙ11. ΥἹ δ8. 

4,8; μᾶλλον. Αὐυΐπιᾶρὶ8, 

4«πδπὶ δἰ ου απ (ἐπρεσβεύοντο 
ΚΑΠΕΕ.), δῦ ἀΠΠ16 πη .Ἶὰ5, ἃ ὁ- 
ουταίϊα5 (ἢ τὴν ὑπάρχ. ξυμμ. 
ἐξήταξον). - Κέρκυραν] »»υὲ 
γὰρ Κερκυραῖοι ἐπιμαχίαν μό- 
νον εἶχον᾽ (οἴ. 1 44 εἰ ᾿0ΐ δα η.) 
νῦν δὲ καὶ ξυμμαχίαν ποιεῖ." 
5680]. ἴῃ Ποὺ δ} ΠΠππ|ῦ, πἰδὶ ἀθ οο- 
μιϑία ἰμίο! κί... ΟἿ. ΠῚ ΤῸ δὲ δάη, 
Π 28. --᾿ Κεφαλληνίαν. (Οἱ. 
ο, 80. -- ᾿καρνᾶνας. θο 
τη040 Πὶ ΑΥ̓ΠΘΗΙΘΠβ πὶ 500} ἔδοιϊ 
β'ηῦ οὐ φυδηΐθηιιβ, ἀθ 60 οἵ. ὁ. 9 οἱ 
θ8. -- Ζάκυνϑον. Ζδον πίη 
ἴδ πὶ δῃηΐθα Οογογνᾶθοβ δαϊπνθύϑηΐ. 
ΟΥ̓ Ὶ 47 οἱ ἰηξνα ο, 9. --- βεβα ἐ- 
ως. Φυυηιὶ νυ]ρὸ δὰ ρτγοχίηιᾶ 
Ῥοβίθυϊογα γὑϑίδγαίαῦ, πιαίαία ἰῃ- 
τοΡραηούϊομθ οαπὰ δαὶ. φέλεα π6- 
οἰθηάπμη υἱβαπὶ οϑί, ΟἿ ΤῊ 90, 
(06}}. οὐ ΟἸα55. -- καταπολε- 
μήσοντες. Ῥαρίιβ ἰπ Ιμοχ. ἰη- 
τορργθίδιαν ἀν πη θυ; 568 ΡΓῸ - 
Ῥίον δαάϊει πέρι ἕξ ἷο ναῖοι 6110 
Ἰη οβίδυθ, ἈΠΙῚΝ 1. 8θ. 

ΟΔρ. 8. 8. 1. ὀλέγον. 1. 
6, μικρόν. Οἱ, ΒΙοοπιῖ. ἴῃ οα. 
γηδὶ. οὐ ὟἼΙ] 59. 87. ΠῚ 1. Τὶν, 
ΧΧΙΧ 1. 181} Ρ δύνατ 
Ἀριταθ αὶ δηΐηιο. --- ἔρρων- 
το ἐς τὸν πόλεμον, ἰοιεὶβ 
νι 5 ἴῃ πο. ΘΙ]! απ ἰἢ- 
απ θυ δηΐ, Ῥογί. Μα]6 ἀθ ροο- 
τἴοο νοῦθο ῥώομαι ΟΡ ἰΑν: Μδίηι. 
αν, 8. 249 οχίν,; 6Χ ῥώννυμι γ6- 



ῬΜΜΥΥΝἝ. Δ" 
ἘΠ ΤΠ ΤΥ 

μο ν᾿ 

ΕΤῸΣ Α. ΘΕΡΟΣ. .(Π 8.) ἡ] 

Ἑλλὰς διέ- 
κειτὸ πρὸς 
ἑκατέρους. 

γὰρ πάντες ὀξύτερον ἀντιλαμβάνονται᾽ τότε δὲ καὶ 
νεότης πολλὴ μὲν οὖσα ἐν τῇ Πελοποννήσῳ. πολ- 
λὴ δ᾽ ἐν ταῖς ᾿ϑήναις, οὐκ ἀκουσίως ὑπὸ ἀπει- 
ρίας ἥπτετο τοῦ πολέμου. ἥ τε ἄλλη Ἑλλὰς πᾶσα 
μετέωρος ἦν, ξυνιουσῶν τῶν πρώτων πόλεων. 

8 καὶ πολλὰ μὲν λόγια ἐλέγοντο, πολλὰ δὲ χρη- 
σμολόγοι ἦδον ἔν τε τοῖς μέλλουσι πολεμήσειν 

8 χαὶ ἐν ταῖς ἄλλαις πόλεσιν. ἔτι δὲ 4ῆλος ἐκινήϑη 

ὀλίγον πρὸ τούτων πρότερον οὔπω σεισϑεῖσα, 

ὕλρ. 8. 8.ὄ 1. τότε δέ. ΤΙῃ Πἰδυὶ58 πὶ οὐππΐθιιβ δαί Ρἰογίβαπα 
(δαὶ ἰδοῖα δέ Απρ. Τὸ. Καῖ. Πδαν, ἴῃ ΒΕΚΙ,. δα. 5ίδν., ουἱ νἱχ Π465) 
τότε δή. ϑοᾶ 4πππὶ ἀπε Ἐ6}}1 ΔΙ ουϊίον ΒΌΒοΘΡίΪ οϑιιβᾷθ ἃἢδγαπίῃν, 
ΔΙίοτα σθηΘ  Ϊβ, 
Ηδδοκ. 

ΔΙίογα παἶτι8 θ6}}} ργορτία, δέ γεροπεπάμππι νἱάϊν 

8.,2. ἐλέγοντο Αὐρ. εῃ. Ρᾳ]. 1ι. γαί. Η. Ο. Τ΄ Ιμιρᾷ. 8]. 
υ]ρὸ οἱ Βεκκ. ἐλέγετο. 

Ῥοίθηυχη 6556 γθοίθ 8}11 ᾿π 06 }|16χ6- 
γαηῖ. ἘΕὙΘαΘΘηΙ 5 πᾶ νὶ εϑβί 
ἐπιρρώννυμι, αἱ ὙΠ 1 καὶ ἐς 

᾿ 2 , 
ταλλὰ πολὺ ἑπέρρωντο. (Οἵ. 
Κυαθρ, Δα ῬΊοη. ρΡ. 211 οἱ 8.4, αὐἱ 
οϑί οὐη πὶ ορεὲ εἰξθθδίαν. -- 
οὐκ ἀπεικότως. Οἵ. «ἅη. 1 
τι, ὅ.--- ἀρχόμενοι εοἰ. Ἐτίδτη 
ἴῃ ὨΪ5. ἱπαϊοίαπη ΠΡ γὶ ροϑύ Ὁ] Πατα 
ἀδοθηῃθ βουῖροὶ ἰησεηῖ {Π10. 56α 
νἱα. Ο(Ἰα55. ρ. ΧΧΧΥ, -- ἀντι- 
λαμβάνονται, ἀροτιοάϊαη- 
ὑπν, Θὰ 658πηί, ἀντέχονται, αἱ 
ὙΙ 660, νεὶ ἀνθϑάπτονται. (ορὶία 
τοῦ πολέμου νε] οἸηηΐπο τῶν 
πραγμάτων. Οἵ. Μδιῃ. αν. 8. 
880. Βαίίμι. 8. 189, ὅ 6. ΠΙυὰ 
Ῥοβαϊέ ῬΥΌΟΟΡ. Ρ. 147. -- νεό- 
τῆς. ὕι 4101 ἡλικέα εἰ Τιαἱ. ἴα- 
ποτε: Ὑιᾶ. Βηιίπ. 8: 129, 2. 
ΟΥ ο. 31. --- ὑπὸ ἀπειρίας] 
παροιμία .,.γλυκὺς ἀπείρῳ πό- 
λεμος.““ ὅ6Π0]. 1. θίορσδη. σδηΐ, 
ΠῚ 94 οὐ 1ἴθ1 ἰηίθυρυ. δίαᾳπο Ρὶπᾶ. 
Βεῖϊαι. --- μετέωρος. [ἰὰ 410] 
αἰωρεῖσϑαι τὰς ψυχάς, ἀνηρ- 
τημένον εἶναι ἐλπίσιν, ὀρϑὸν 
(οἴ. Βυϊά. ἱπ ἢ.ν.) εἶναι, ἐπῆρϑαι 
Ἰηΐτα 11, 2. ὙΠΠ, Τα. ἃττϑ- 
Οἴατη, οὐὔθοΐατη, δχβροοίϑ- 
ἜΘΗ 85 ὈΒΡΘΠΒΠπι 6556, (Οἵ, 
ο(, τηδὶ. ' 

Τπαογαϊάϊβ. ΝΟ]. 1, 9, Ἐά, 11. 

Ιῃ 855. θρ, αν. ἔλεγον δχϑβίαγε ἀϊοίταν, 

8. 2. λόγια ... χρησμο- 
λόγοι. Ῥἰβουπθη λογέων οἱ 
χρησμῶν ἃ 8080]. δᾶ ἢ. ]. εἐ Βυϊᾷ. 
Ῥᾶγαη τϑοίθ θχρ]οδίατη ν᾽ θίαγ. 
»ΖΧΔρησμός οὑπὶ νϑυθὶβ χρᾶν οἱ 
χρᾶσϑ'αι ογδου!ον τη ργΟρυ 5 60- 
Ὠδουθὴ5. ἀοβηϊία ογϑοα! πὶ 41- 
γὶ ἢ απ γοσδίαγ; λόγιον δαΐθπι 
ΔΡδυίθ ἰδι1π5 8Ρ οίϑῃβ βδύ γοοαθα- 
ἸᾳΠΔ, 5ΘΥΓΙΠΟ ΟἸΠΪΠΟΒ5115, γ6Γ- 
θὰπὶ ἴαιϊαϊοαη, απο ποπ 
Ἰπίθυγοσ αύτ5 γ6] ἀθὰβ (7) ν 8] ναίθβ 
αἰοοαΐιι5 οδί. 9 ΒΒΕ, Β τη το ̓ 
Ἠδδοκῖο λόγια βιπὶ ἀπρατνῖδ, 
Ῥτδεοβαρίὶα νδίιτη, χρησμοί 
οὐδοῦϊᾶὰ ἀθούαπι. αρησμο- 
λόγοι ἰοσϊταν, ααἰθὰβ ὙΠῚ 1 ἴαη- 
Θαπίαῦ μάντεις, πο αὐ 6. 21 
νἱἀθηΐαν 6556 ΠΟΙΉΪη65 ογδοιΐα, 
ααδα αἰν᾽ηἰίιι5. 510] βυρροβία 6586 
αἰοδηΐ, απδ|1ἃ νουβῖθβ θα θα πέῸΓ 
(ᾳυᾶγα ἠδὸν), ϑπαποϊδηίθβ. ΟἿ, 
Ἠδιτ. Ἀπίαα. 58, 8. 87, 21, 89, 
6. Μευῖία οτγδοιία ΑἸΠθηΪβ θ6|10 
ῬεΙορ. βαἀϊίᾳ οἰϊαπη ΑΒ ΟΡ Δ Π 65 
ΔΙ] ααοῦϊθ5 ἰνυιβιυ, Ψιὰ, ΒιΙοοπηῖ, 
δα ἢ. 1. --- ἔν τε.,. πόλεσιν, 
ἰδ πίον 6085, 4π| 61 ππὶ 
ΒΘΒίανΙ οὐδηΐ, αὐδπὶ ἴῃ Γ6- 
᾿ϊᾳ α8 οἰν! δεῖ 8. 

8. 8. Ζ4“ῆλος... σεισϑ' εἴ- 
σα. Οἵ, ὅδη. Ναί. θα. ΥἹ 36. Αε 

2 
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ἀφ᾽ οὗ Ἕλληνες μέμνηνται. ἐλέγετο δὲ καὶ ἐδόκεε 
ἐπὶ τοῖς μέλλουσι γενήσεσϑαι σημῆναι" εἴ τέ 

2, ᾿ ᾿ , 

τι ἄλλο τοιουτότροπον ξυνέβη γενέσϑαι, πάντα 
ἀνεζητεῖτο. ἡ δὲ εὔνοια παρὰ πολὺ ἐποίει τῶν « 
ἀνθρώπων μᾶλλον ἐς τοὺς ᾿Δαχεδαιμονίους, ἄλ- 

λῶς τὲ καὶ προειπόντων, ὅτι τὴν Ἑλλάδα ἐλευ-- 
ϑεροῦσιν. ἔρρωτό τε πᾶς καὶ ἰδιώτης καὶ πόλις, 

Οἵ, 5ἅ. ο, τηδὶ. οὐ βιρτὰ 1 196, 4 54. Αἀᾷ. ἦλθον τὰ λόγια Ατὶ- 
54, 1Π| Ρ. 187. 

8, 4. ἐποίει. " Τῃ 
ἐπήει. 
Ἰῦι5 ἴῃ ἰὈυὶθ 58. οσοηαπαπηίαν. 

Ἠειοδοίμ5β: μετὰ τοῦτον (τὸν 
“ἄτιν) ἐνθεῦτεν ἐξενεχϑέντα, 
ἰπααν ΥἹ 98, “4]λος ἐκινήϑη, 
ὡς ἔλεγον οἵ ̓ δήλιοι, καὶ πρῶ- 
τα καὶ ὕστατα μέχρι ἐμεῦ σει- 
σϑεῖσα. Δα αυδ6 οἴΠῚ [ιἰδ ὁ0η- 
οἰ μα οὐ. ροβύ 810. τηοίαπιὶ 
ἴον Ηογοαοίθαμη. παὰπα ἀπὈ]6 ἃ 
ΤΠπον 6. Ποίσση Ἠαθϊθατη 6556 
αἰχῖε: δάδογθ Θη]Πὶ ἰρϑίτη Ηδνο- 
ἀοίαη ὡς ἔλεγον οἵ 4ηλιοι. 
Νδ ἃ Δ βββϑϑιϊηθῖο αὐἰάδῃ 46- 
ἴδπαὶ ΤΠυογ ἀϊάοπι 5106, αὐ νογθ8ἃ 
ὀλίγῳ πρὸ τούτων Ἰαχίιι5 8666- 
Ῥία δὰ Ηβγοδοίθυμη τηοίπη γοΐθ- 
ταῖς; 564 πο ἴδοι! Ἰη 6116]. 40 
τη 040 γ65 βϑχαρίηΐα οἰγοῖίον ΔΉ 15 
απίθ ἴδοία ρυοαϊρ πὶ ΤΠ] ΟΥΌΤη 
6111 Ῥεῖορ: δαὶ βυπηαυὶ ροίπονϊὶέ, 
Τουίϊα Θχ ρ]]οαίϊο οὶ ΜῈ] ουϊ, ααὶ 
ΤΠηπογαϊα θη ἀθ δη του 6. ἐθυτὰ 6 
γηοία, αποὰ Πογοάοι Πἰβίουϊατη 
ΟΠ Ἰορ ἰβϑοϑί, Ἀ1}}} ἀπά ϊν᾽σβα Ρμαίαὶ 
θοΥ. ΤΡ. 815, ΒΙΤη ] ΘΟΠΊ ΡΥ ΠΒ 
ΡῬιηᾷ γαρυη. ργοβοα. (2 δα, ἤργη.). 
ὕασπι Ῥυϊπιᾶ 8 ἰουίϊα ὁποάδίϊο 
Ῥγορθᾶπαα 5ἰῦ, ρϑπάθι ὁΧχ υϑίϊο 6, 
4υδηὶ πίον αἰ ατηα τι6. ΒΟΥ ΡΊΟΓΘΙΩ 

᾿πίο ΓΟ 6 551556 χ᾽ βεϊτηδηληβ. Οἵἁ, αάη. 
[20, 8. Ῥυϊπιδῖη ΔἸ Ρ 6 Χιι5. οδί 
ΘφΙοπιο . ἃ. .Ῥ. 34. δοῦρα δυίοπὶ 
Ηδγοάοι ὕστατα σεισϑεῖσα, 
αὐτὶ πᾶ πο ῬΥι 6 ΠῚ ἢἰβίονϊ 8 οἷ αϑ 
αἀπίο ἰηἰζαπλ θ6}}} Ῥεῖορ. (δῃηίθ 
ααοα οαπὶ ΘΠ 558 1 6556. ΘΠ θοῖί 
Ψ Ά]ΟΚ.) ποτ 6588 οἀϊίατῃ ὁχ ἔν ν - 
τοῦ οαρᾶο ΝΠ] 388. παρνϑία ἰ1- 

τη 8115. 0015. Εἰ, ἢ. 
Οὐδα ἀϊιο νϑῦρθα οἰΐατη 4101 ἴῃ Ποὺ βρθπθῦα ἀϊοθηᾶὶϊ οἱ βίτηὶ- 

Μοβᾳὰ, Ατὐ, Ομν. Ὅδη. 

ψιά. ρα, τηδὶ. 

απρδύ, ἰΐᾳ νἀ θηΐαν οχουβαηᾶδ., τὸ 
ΘΕ, δ᾽ ΠῚ τπ]00 ροϑί οἷν. ἃ. 
429 ἴῃ [{}1ἃ τὰ οΥὐπιπ5 50, Ῥ οὐ Ϊ556. 
8185. 6ΧΣ τεθαϑ5 ῬΆ 610 8πί8 ἴῃ ατδο- 
οἷα Θ᾽ 6515 ΘΟΠΊΡοΡῖΓ, 8188 Βι 
Ομ καρ αἰοατηιβ. --- ἀφ᾽ οὗ 

«μέμνηνται, Ροβί ἀτδο- 
ΠῚ τῇ 6 ἢ] ΟΥ Ἶ 8 ΠῚ. Ῥογί, .-- 
ἐλέγετο δὲ καὶ ἐδόκει. 
ΑἸΤΟΡ δαίομι ΤΊ ον 1465 ἴρ56 ἰπ- 
ἀϊοαραι, Οἵ, 46 Πἰδύ, Τηαο, οοτα- 
τηθηΐ, Ῥ. 19, -- - σημῆναι] »6η- 
μεῖον εἶναι.“ ὅ6Π0]. Οἵ, ἐπιση- 
μαίνειν 11 49 οἱ εἷς ΒΙοουηί, [η- 
ΒΟ]ΘΗΤΠ18 δαίοιη δἀαϊία οβδύ ῬΓᾶθρ. 
ἐπί ὁυτα ἀδῦ., ργὸ 4ὰὰ ΔΠ10ὶ ἐς 16- 
δίθαν, Οὗ, Ῥῖο Οα55, ΙΧ 8ὅ, ΔΡρ]- 
Οἷν. Υ 80. ϑυν, ὅθ, κϑὰ οἰϊδῃι 
ΑΥ ἰδεῖ. ΤΡ.880 τὸν θεὸν “προει- 
δότα ἐφ᾽ ἄπασι τοῖς μέλλουσι 
σημῆναι. Ῥϊοῖταν οὐϊαπι σημαίνειν 
πρὸ εἰ περὶ τῶν μελλόντων. ὉΪ. 
ΘΊΘΡἢ. ΤΊι65. ἴῃ ν, σῆμ. οἱ Κσπθρ,. 
δα ΑΥὐὐνὶ. Αηδὺ. Ἢ 22,.8ὃ. 

8. 4. ἡ δὲ εὔνοια. . ἐποί- 
δι, «ἐς τοὺς Δακεδαιμο- 
νέους, Ὀδπονο]οπέϊὰ δά [νἃ- 
οοαδοιηοπΐοβ ἢ παρ αῖ. ΟἿ, 
οα, πιαὶ. οἱ 54., ἰίθπι Βοῃδαρῖ, δὰ 
ΤΙ ΥΙ ν. ὅ04, Κνπθρ. δὰ ΑΥὐονὶ. 

,. 9. ἡΡΓορΥ. ἋΣ 1} 88 1 
ἴῃ ἘΑΡ Β ΗΝ δὰ, αἱ ποιεῖν 
πρός “ἀ6 τοηεα 5 ΠΟ ΒΟΥ ΙΜΠ. Ὁ 
ΒΟΕΗ͂Μ. -- ςιπροεξιπόνεων. Οἱ. 
Βαΐίηι. αν, 8.145 ααη. 1.-- ἐλευ- 
ϑερο αΣ ΟἿ Μαιηι. αν, 8.29. 
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εἴ τι ϑύναιτο χαὶ λόγῳ καὶ ἔργῳ ξυνεπιλαμβό- 
γνξιν αὐτοῖς" ἐν τούτῳ τὲ κεκωλῦσϑαι ἐδόκει ἔχά- 

στῷ τὰ πράγματα, ὡ μή τις αὐτὸς παρέσται. 
οὕτως [ἐν] ὀργῇ εἶχον οἱ πλείους τοὺς ᾿᾿ϑηναίους, 
οὗ μὲν τῆς ἀρχῆς ἀπολυϑῆναι βουλόμενοι, οἱ δὲ 
(ἡ ἀρχϑῶσι φοβούμενοι. 

56. 58] 6Πὶ 

Θε Παρασκευῇ μὲν οὖν τοιαύτῃ καὶ γνώμῃ 
ὥρμηντο. πόλεις δὲ ἕχάτεροι τάσδ᾽ 

μάχους ἐς τὸν πόλεμον χαϑίσταντο. 
νίων ιὠὲν οἵδε ξύμμαχοι. 

ἔχοντες ξυμ- 
ρου ῦς 

Πελοποννήσιοι, μὲν οὗ 
ἐντὸς ᾿Ισϑμοῦ πάντες πλὴν ᾿Ἵργείων καὶ ᾿᾽άχαι- 
ὧν (τούτοις ὁ ἐς ἀμφοτέρους φιλία ἤν" {|ελλη- 

νῆς δὲ ᾿ἡχαιῶν μόνοι ξυνεπολέμουν τὸ πρῶτον, 
ἔπειτα δὲ ὕστερον χαὶ ἅπαντες). 

ὅ εὐ ἤδντη. δᾶ ΨΊρ. ρ. 899. τὰ γΒ 
νά. 169, 1. ΤΥ 8ὅ. ατοί. Ηϊϑι, ΓΧ 
Ρ. 23θὅ 5344. εἰ δα. πιδὶ. --- ξἕυν- 
ἐπιλαμβάνειν. ἰϑι(αἰῖπ5 6556 
τηράϊατη δἀηοίαί (οὐ. Οἱ, 1.118. 
1 14 «]. Αοῦνο δἰϊᾳαοίϊοβ ἀϑι85 
εβδί Μαχίτηυβ Ὑγυ. ὙἹᾶ. Βίθρῃ. 
ΤΠ65. -- ἐν τούτῳ ... παρῆν. 
Οὐπὶ ἰοία 5δηίθητα οἵ, ΤΥ 14. 2. 
6 ρΡουΐβοίο βίβίαση ὑϑγιπη ἰάτη 
δχουίατη βρη Ποαηΐα οὐ Ἰδοῦ ἐα 6 ΠῚ 
Βοτηΐπατη ΠΠΟγαπι ορπιθ ἀορίη- 
δϑηΐθ (,,),6 δπὶ βοῆίθηθη αἴθ 
ϑιπρὸ 50 σαί 315. ΒΟ Ο ἡ 
γετεϊπάδτι οἵ. Μδίῃ. ἄν. 8. 
500. Κυποο. ἢ. 58, 8. δάη. 4. -- 
παρέσται. ΤΥ 14 παρῆν. Τὰν. 
ΧΧΧΘ (δραᾶ ΒΙοοτηΐ) οὐ πὶ απ ὁ 
αὐ 6 οεδϑαβδοέ, τοὶ ἃ Ὁ 

οτη πἰατῃ Τ6Ρ8 - 
τὰν. Επίαγιτη οοσίῥαίαᾷ ΟΥΔΙΪΟΠ6 
τοί ΠΟῚ ΤΗΪ 15 ΠΡ αἸοίΤη 6556 

Ἰηϊο!ΠΠρῖταν. Οἵ, Μϑίῃ. αν. 8. 507, 
1:9: 

8. ὅ. οὕτως ἐν ὀργῇ εἷ- 
χον. Ψα]θο οἱ ἃρθα Βεκῖς. ρυδε- 
Ῥοβιθο ὀρηίνᾶ Ιερ8 5. ΒΘΥΤΠΟ 5 (6- 
δϑί. ., Β 681. ἴῃ ΑΒἰπιαᾶν. Ρ.17 ἰ6- 
δ᾽. οατα ϑίθρ}. οὕτως ἐν ὀργῇ εἶἴ- 
χον [εἴ. Π| 18. 21. 6ὅ «]. Μϑιῃ. 
τ δ. 511.}.1542 εἐ δάη. 1 ὅδ, 1], 
δῖ οὕτω δι᾽ ὀργῆς [οἵ. ο. θ4.Υ 
29. 40 οἱ Μαίῃ. αν. 8. 580, 1 6]. 
γ410Κ. δα Ηοτγοᾶ. Ὗ' τ. 112 ᾿δῇ 

ἐξὼ δὲ ΠΠΕλῸΣ 

οὕτως͵ ὀργῆς εἶχον οἵ πλείους 
ἐς τοὺς ᾿Αϑηναίους. ἐ ΘΟἾΡΙΣ 
ῬΓΆΘΙΪΠΙΤητ15. Τα ἰδ. 0} 6 ΠῚ ΤΥ ΘΙ ατι}8 
ἀπδθὰβ τηϊπονθηη. Του σοπϊθοία- 
τὰ οἰϊδπι 460 ροβιμαθθπαᾶδ, αὐυοᾶ 
68 ἀϊοθπαὶ Β6ΠῈ5 8101 ἀρὰ ΤΠπο. 
ΠΟῸΝ ΤΘΡΘΥ ΠῚ ἴῃ σοΥρα ᾿ἰπίδγξιτγ, 
γυϊραίατη ροοίϊοβ ΘΧΘΡ} 18 ἔτι- 
βίγα ἐπεπίαν Νεοαΐϊιβ δὰ ΒΌρῇ. 
ΤΎΔΟΙ.. ν. 187 οἱ (]α85., Κυαθρον 
σγογθὶ5 ΡΙαΐ. ΑἹς. 18 ὀργῇ καὶ 
πόϑῳ τὸ γεγονὸς λαμβάνοντες 
ΠΟΗ 58 015. ΒΤ ΠΡ α5, αὖ Π6 ὀργῇ 
φέρειν αυἰάριῃ 1 81. 

ὅδρ. 9. 8.1.,,0Ε, ἡιοά. ΧΠ42, 
4ὈΪ τηϊπιι5 ἰδ ποῖθ οορὶα5. γϑοθη- 
56... ΑΒΕ. 

ὃ. 2. Πελληνῆς. Πὶ ίᾳπο ἃ 
οοίουῖβ ΘΠ δ οὶ αἰρθιηροὶ ν᾽ θη όταν 
ἔα ]558, Οἵ, εα. πηδὶ. 1 2 Ρ. 178. -- 
ἔπειτα... ὕστερον. Οἵ. 
Βιυίίῃι. αν. 8. 161 ΨΙ 2. ἱπίτα 1Π 
94. Κ 61. ΝἹ 60.88. ἔπειτα μεϑύ- 
στερον ἴᾶτῃη Ηοπι. ὨγπΊη. π᾿ ὕδυ. 
ν. 30ὅ, ἔπειτα μετὰ ταῦτα εἰ 
Β' τα} οοτηϊοὶ. Ια. Κοοκ. δα Αὐ. 
Αν. ν. 810. ε Τιαὐϊπ15. νἱα. δα. 
τηδὶ. οἱ Πδμπᾶ. Την56]. ΠῚ Ρ. 242. 
ΤΕΡα5 τοὶ νἀ θίαν Ν᾽ 82. Ἰπαϊοαυὶ: 

απδπαπᾶπῃ, 4ατιὰ8 ΠΠ 86 ἀδ δχϑγοῖτα 
ἰδΥΓ ϑίυν! ῬΘΙΟΡΟΠ ἢ Θβίουτ πη. ῬΥΟΡΘ 
ῬΑΠΟΥΤΉ ΠΏ γψοΥβαηΐθ ΠΑΥΥΘΉΓΕΥ, 
ἴᾶτα ἰππὸ ΘΠ ῖαπ ἃπηϊοϑτη ἔπϊ558 
Τιαορἀδοηιοπ 5 ἀοοοπί. Εἰ οὐκεία 

Ω 

ξύμμαχοι 
ἑκατέρων. 
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ποννήσου Μεγαρῆς, Φωκῆς, “οκροί, Βοιωτοί, 
᾿ἡμπρακιῶται, “Δευκάδιοι, ᾿ἀνακτόριοι. τούτων 
ναυτικὸν παρείχοντο Κορίνϑιοι, Μεγαρῆς, Σικυ- 
ὥνιοι, Πελληνῆς, ᾿Ηλεῖοι, ᾿Αμπρακιῶται, Δευκχάδιοι, 

ἱππέας δὲ Βοιωτοί, Φωκῆς, Δοκροί: αἱ δ᾽ ἄλλαι 

πόλεις πεζὸν παρεῖχον. αὕτη Δακεδαιμονίων 
ξυμμαχία" ᾿4ϑηναίων δὲ Λῖοι, “έσβιοι, 1{λα- 
ταιῆς. Μεσσήνιοι οἵ ἐν Ναυπάκτῳ, ᾿᾿καρνάνων 
οὗ πλείους, Κερκυραῖοι, Ζακύνϑιοι, καὶ ἄλλαι πό- 

λεις αἵ ὑποτελεῖς οὖσαι ἐν ἔϑνεσι τοσοῖσδε, Κα- 

φία ἡ ἐπὶ ϑαλάσσῃ, “ωριῆς Καρσὶ πρόσοικοι, 
Ἰωνία, Ἑλλήσποντος, τὰ ἐπὶ Θράκης, νῆσοι ὅσαι 

6}. 9. 8. 4. τὰ ἐπὶ. 
(6.) Αὐ νἱἅ. 1 59, 68 8]. 

γῆ αἰοϊίαν 87, Θ. Τ)6 Ροβίθυϊου 5 
Τρ Ρουθ 5 οὗ. ὙΠ 84 πδρνδίδ. --- 
Φωκῆς.. Ηΐ5 φυΐάομι Π195 ᾿49η- 
ναίων ἀεί ποτε φιλία ἰεἰθαϊίαν, 
ἰ ΒΙΠοτηϊ πὰ ρ]πὶ 1, Δοράδθηιο - 
ἩΪΟΓΠῚ 5061} ποία Βορθοίογαμ νἱ- 
ἀδπίαν [αΪ556; ἢδ1ὴ οἱ ἃ Ὀϊοᾶ. 4πο- 
46 ΠΟΙ Πδηζ}, οἱ ἃ ΤΉο. ΓΘ ΓΙ ΠῚ 
ΙΝ 118. Οὗ. εἴδη Υ᾽ θ4. ΥἼΠ]Ι 8. -- 
“Δοκροί. Οραμϊ, ποι ΟΖοΪΐδο, 
γιά, ἀδ πἷ5 ΠΙ 98. 97.101, 46 115 
Π 26. 82. Ἐρί᾿οποιηϊ 1 40 Ορυῃ- 
115. βϑϊαηοι απὸ σουίθ πὸ ἴπ6- 
ταί, Οὗ, Βοροκἢ, [π8ογ. 1. 85. 
1,681 .. ατᾶθο. 5θρύ. ΠΟ Ρ. 180 54. 

Θ: .9; παρεέχοντο. “ΜῸΧ 
παρεῖχον οδάρῃ νἱ.“ ΟΟΤΤῚ,. 
Οὐ, Βαυύιπι. αν. 8. 185 δάη. 8. Με- 
ἄϊυτη τραϊΐ 8. ὅ οἱ ο. 98, δοιίϊνπὶ 
ἴδηι 1. 1 δἰϊᾳιιοίϊοβ Ἰθρίταιβ. ΝΙὰ. 1 
21. 80 ἃ]. ἂρυὰ Κταθρ. οι ΟΙ4585. 
-- Κορίνϑιοι ... ΛΔευκά- 
διεοι. Ῥγδοίθυ 05 ν᾽ ἀθηύαν οὐϊδ τη 
Ερ᾿άδυνι!, Τυοθζθηΐϊ!, Ἠδυ ΟΠ 6 ἢ- 
568, ἀδηΐϊαθ ΑΠδοίου ΘΟΠΊΠΊΘΙηΟ -- 
γαυΐ ροίϊ5ββθ. ια. ἀ6 118. αὐὐθὰ5 
1 27. ΝΙΠ 8, 46 Απδοίουῖ δ 1 46. 
Π 80. 5'εὰ Ὠουυπὶ ΟΠ Ϊ ΠῚ ΟΡ ΘΒ 
Πᾶν 8165 58Π6 δχίριιδθ δγᾶηΐ, 8ε- 
ΤῸΠῚ 5 ̓  ΓΔ Π 106} ΤΟ ΓΟΥ ΠῚ, αἰαὶ ᾿Π ΘΓ 
Θαῦϊίθ5 που πδηΐαν, οΟρὶα5 Θαπ6- 
βίγθβ Ῥυορίου ἢδύανδηη ἰθυνᾶθ. οἱ 
ἱπ ΘΟ Πα το πὶ ΡΟΡῸΪΙ οὐ 116 οϑί 
Ρϑγνὰ8 ἔυϊ556, 

8, 4, αὕτη. Ῥοβί Βοοὺ μέν οχ- 

τὰ οὐχ. (885. Απρ. Τὸ, γαῖ. Η. Β6δ. 

οἰάϊδβα βυβριοαιαν Κραθρ:. Οὗ τἃ- 
τήθῃ 1 1925 ἰηϊΐ, - ΟΣ 4ἐ- 
σβιοι. 8011 ἐσ ᾿πβα δ η 8 ΤΠΔΥῚ5 
Αοβϑοὶ ἴππο Πρ ῦὶ. Οὗ. 119. ΠΙ10. 
- οἷ ἐν .Ναυπάκτῳ. ΟὟἹ 
108. -- οὗ πλείους. Ἑχοϊριοπαάϊ 
Οομηϊαᾶδο. ιά. Π| 102. ΠῚ 94. ΤΥ 
πτ. Δοοδάθραῦ απο Αβίδουβ. Νά. 
ο. 80. Οδίδυιαλ Αοανπδη65 οὐ ἅτη- 
ῬΒΙΙΟΟΙΙ ααοαϊοάο ἔοεαογαῦ ΑτΠ6- 
πἰθηβίατη ἴδοι! β'πε, υἱάθθίηναβ 
Π 68. -- ἄλλαι ΕΝ ς αἴ 
ὑποτελεῖς οὖσαι. ὕδνε ἰία ἴπ- 
ΤοΡργθίθρθ, αιιαϑὶ ΒΡ ΘΥΙΟΡΘ5 410- 
46. οἰνιταΐοβ ὑἸθαίατίαθ ἔθνη, 
αποᾶ πο ψουπὶ 6558 ΔΙ αηἀ6 58- 
15 οοηϑίαί. ΠῚ 5 γδ η τυ} Δα 6. ΡΤῸ- 
χίπηα οὖ ΘΠ ΠΥ ϑ μ αγ οἰν᾽(αύο5 {γ1- 
θαυΐανίαθ ΑἸΠ ΘΠ Θηβι απ Ῥυθοϊρ δ θ 
α Βοροῖκι, Οθοοη. οἷν. ΑΔ. 1 
5841 5644. -- Καρέα οοῦ, Ατθηᾶθ 
οἱ ποιηϊπαιίνοβ ἴῃ ΘΠ ΠΟΥ ΙΊ 0 η 6 
ἴα ροβίτοβ, αὐ βὶ νοῦ ὑποτελῆ 
ἔϑνη ΒΕΒΕΟΕαΘησΟΝ (οἵ, Βαῖίαι. αν. 
8. 128 δάη. 2 δα. 21; πδηϊ 5ἷ πό- 
λεις ἜΧΡΙ οδτὶ ΡΟ ΆΓΘΠΉι5, ῬΤΟΥΞΊΙ5 
τοἀιιπάϑτοην Πὰ ἐν ἔϑνεσι το- 
σοῖσδε), οἱ ἸΟγλΐΠ ἃ ἐΘΡΡΆΓΙΙΠῚ ΡΟδΥ 
ἔϑνη ΠΝ 
τος. Ἦος ΠΟΙΊΘἢ ΟΠΊΠ65. ΟΥΡ65 
Οταθοὰβ πὶ Αβίδθ ἀπδὴὶ ασοΟΡᾶΘ 
«ὦ πος ἔγοίιπι, Ῥγοροπι θη οὐ 
ΒΟΒΡΟΥΙΠῚ 5115. ΘΟΠΡ] ΘοὐΪ ν᾽ ἀοίαν. 
-- τὰ ἐπὶ Θράκης. Οἵ, ἀᾶπ. 1 
66, 3. --- ὅσατ. δ οπῖβ5ο εἰσί 
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ἐντὸς Πελοποννήσου καὶ Κρήτης πρὸς ἥλιον ἀνί- 
ὄχοντα, πᾶσαι αἱ ἄλλαι Κυκλάδες πλὴν Μήλου 
καὶ Θήρας. Α -»- τούτων ναυτιχὸν παρείχοντο Χῖοι, 
“έσβιοι, Κερκυραῖοι, οἱ δ᾽ ἄλλοι πεζὸν καὶ χρή- 
ματα. ξυμμαχία μὲν αὕτη ἕκατέρων καὶ παρα- 
σκευὴ ἐς τὸν πόλεμον ἦν. 

10. Οἱ δὲ Λακεδαιμόνιοι μετὰ τὰ ἐν 11λα- οἷ 4ακεδαι- 
ταιαῖς εὐθὺς περιήγγελλον κατὰ τὴν Πελοπόννη- 
σον χαὶ τὴν ἔξω ξυμμαχίαν στρατιὰν παρασκευ- 
ἄξεσϑαι ταῖς πόλεσι τά τε ἐπιτήδεια, οἷα εἰχὸς γέλλουσι, καὶ 
ἐπὶ ἔξοδον ἔχδημον ἔχειν, ὡς ἐσβαλοῦντες ἐς τὴν 
᾿ττικήν. ἐπειδὴ δὲ ἑχάστοις ἕτοιμα γίγνοιτο κα- 

οὗ. ἀάπ. 1 16. --- ἐντός, ἱπίτᾶ 
1. 6. 615) υἱ ἀρυᾶ [1,Αἱ. Οἷ, 6.96. --- 
πᾶσαι αἱ ἄλλαι Κυκλάδες. 
Το ε, 886, απδ8 ἃ ῬϑΙοροηΠ650 οἱ 
ΟΥεία πον δᾳ 50]8πὶ ΟΥΘΠίθΠΊ, 
γεγατη ἱπίθυ 5ρ θυ 0Π65 οἱ ουϊθη- 
ἴθ βρβοίαπί, νας ἀπάτγοβ, ὅογ- 
ΤῸ5 (οἵ 5010]. δὰ 1.4) οἱ, 9ἱ πο- 
τηθη Ογοϊαδάθππι ἰπίθυἀπτη ῬΆΤιΠι 
αἰβεϊποίθ ἀϊούαπι ρᾶ]ο [ἰαιτι5. ρᾶ- 
ἴθγθ νἱβ, ᾿πβῦϊαθ ΤΉρββα δ δαᾶϊα- 
οΘμΐθ8, δχ 4αἶθιτι5 ΡΘρατθίμιβ οουίθ 
ἃ 5'68Π01. ΠῚ 89 Ογοϊααϊθιιβ. δάπι- 
τηθγαίαν. ΟἸοηϊα Π απ ΟἸΠΠΘΒ 
ΟΠΊΠΪΠΟ ἰηβῖϊαθ ἰἱπίθυ (οὶ ΠῚ, 
Μαοθαοπίαπι, ΤἬγδοϊδ πὶ, Αϑ᾽δπι 
5᾽ῖδθ ΑἸΠθηϊθηβία πη βοοῖδα ουδηΐ, 
6Χ υϊθυβ, αἰ 6 115, 4π|ᾶ6 5ιρο- 
ΥΊΟΥΙθι15. ΠΟΙΆ Πἶθιι5. βρη Ποοηίττ, 
οὐ ἀ6 τηϊπουῖθιιβ ΠΟ Π1}}15 ἰδοθα- 
τῆτιβ, ΕΌθΟΘα οογίβ Ογοϊδάτπιη ἃΡ- 
ῬοΙΙαύίοπθ πὸπ Θοπίϊηρθαίαγ, Ποο 
ψοσάθι}0 ἀο]δίο 5ῖ6 ἱπίθυριηροη- 
ΔῈ ΠῚ 6856 Δ]16 115 οοπῃἰϊοῖαι: Ψψῆσοι, 
ὅσαι... ἀνίσχοντα, πᾶσαι αἵ 
ἄλλαι πλὴν ΜΙ. κι Θ. ῬΙαναΙοπὶ 
Θηΐπι γοΟ, πᾶς ΠΟΤ. ΤΆΓΟ οαπὶ Ρ]ῸΓ. 
ὁσοι ἰπποὶ οοπβίαί. ΟἿ ΤΊις, 118. 
Ἐτ πα Κυκλάδες 0 ἱπιογρτοιῖ- 
θιι5. ἴδοι !θ ροιαϊ δαβουῖθὶ. Αἄᾶθο 
πᾶσαι αἴ ἄλλαι Κυκλάδες 5ὺ- 
ΞΡεοία τράδουθ βίπαπὶε ΠοΡτ, οἱ 
ἈΠΕῚΒ Ἰπο] αὶ: Καπιθρ. Νοβίγαθ οοη- 
ἰθοίαγαθ ἴανϑι (Ἰαββθι. -- Μή- 
λου καὶ Θήρας. Ἠδε δῃΐπη 
εὐδῃΐ οοἸοηἶδα Πιαοοἀἀοιπ ΟὨϊ Γι 

νοὶ ΜΊπγατιτη Τιδορἀδοιηοηα ρΓο- 
[δοίϊουτσι. 

8. ὅ, ναυτικὸν... πεξόν. 
Οορίαθ. πᾶνϑ]θβ Πουιπὶ απδηίδθ 
ἔπογη, οοσηοβοαβ. αποᾶδτητηοᾶο 
ΕΧ 1 2ὅ. 1 ὅθ. Τοιγοβίγοβ οορὶαβ 
οὐϊδτῃ ἃ ὑυ] θα αν }}5 500 115. ΑἸ ΠΘΠἾ θα - 
βίατη ἀαἰαβ 6586. Θχϑιηρ] 18 ΤΥ 42, 
ὅ8 54. 129 4]. ἀοοεί Βοροκῃ. 1. 1. 
Ρ. ὅ85. Οἷ. Καββίππα.,, ὕεθον ἀϊθ 
Κυϊθοβυηδοῃῦ ἀοΥ ὅρατί. πα ΑἸΠ6- 
ΠΟΥ’. οοί. ΤΊ. 1857. 

ΟΡ. 10. 8.1. περιήγγελ- 
λον, ἱτππ ρον θαπί πιπέεϊϊβ 
ΟἿΤ ΘΟ ΤΉ 5515. ΒΙΤΆΜ ΠΟΥ 1 116. 
Π 8ὅ. ΤΥ 8, ἐπαγγέλλειν ΠΙ 16. 
Ὴ 17. Οοπβθοιῖο νου θοτυιτη Πα 66 
εβϑύ: ταῖς πόλεσι περιήγγελλον 
στρατιὰν τάτε ἐπιτήδεια παρα- 
σκευαξεσϑαι. Νά ργορίεν. 60]- 
Ἰοσαιῖοη θη ΘΟΥΤΠ τη8}15 απ 6 πὶ 
ἔονβίίαη τὰ ἐπιτήδεια οοτητηαία 
Ροβὲ εἰκός ροβίίο δὰ ἔχειν τϑ- 
ἴοττο ; θύσῃ 5θηςθηίία Παἶτι5 ἔχειν 
ἴΐα τηΐητιβ αρία οί. ΟἵἉ, ο. 38. ὙΠ 
18. 00. 17. -- τὴν ἔξω ξυμ- 
μαχέαν ἰαιουρυθίατε τοὺς ἔξω 
τῆς Πελοποννήσου ξυμμάχους. 
-- οἷα εἰκός. ἴῃπ αιδαταρίηία 
Β.ΠΙΠΊΙΤη ἀἰ68, οὗ Π 57 οἱ Αυῃ, 
Τυϊρὶπία σοπϑεϊπππίπν ἔοδάοτ αὐ - 
δίνονατη οὐ ΑἸπθηϊθηβίασμῃ ΚΑ 47. 

8.2. Ἐπειδὴ ... ἕτοιμα 
γίγνοιτο. Τορίαί,, 4π0 εἰ ἑκά- 
στῶν γοοθ ᾶθο ἀἰβιϊη σα ηίαν ἃ 

ονιοι παρα- 
σκευάξεσϑαι 
τοῖς ξυμμά- 
χοις περιαγ- 

ὁ στρατὸς 
αὐτῶν ξυλ- 
λέγεται ἐς 
᾿ 3 ΄ 

τὸν Ισϑμον. 
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τὰ τὸν χρόνον τὸν εἰρημένον, ξυνήεσαν τὰ δύο 
μέρη ἀπὸ πόλεως ἑχάστης ἐς τὸν ᾿Ισϑμόν. καὶ 
ἐπειδὴ πᾶν τὸ στράτευμα ξυνειλεγωένον ἦν, Ἴρ- 
χίδαμος ὁ βασιλεὺς τῶν “ακεδαιμονίων, ὅσπερ 
ἡγεῖτο τῆς ἐξ ξόδου ταύτης, ξυγκαλέσας τοὺς στρα- 
τηγοὺς τῶν πόλεων πασῶν καὶ τοὺς μάλιστα ἐν 
τέλει καὶ ἀξιολογωτάτους παρεῖναι τοιάδ᾽ ἔλεξεν. 

Ὑτ τυμα 11. »» Ανδρες Πελοποννήσιοι καὶ οἵ ξύμμαχοι, 
βασιλέως 4α- καὶ οἵ πατέρες ἡμῶν πολλὰς στρατείας καὶ ἕν 

τολομενῳ αὐτῇ Πελοπποννήσῳ καὶ ἔξω ἐποιήσαντο, καὶ αὖ- 
στρατηγοὺς τῶν ὧν οἱ πρεσβύτεροι οὐχ ἄπειροι πολέ τῶν ἈΓαϑοῤυβν ἣμι 9 ὃ 0 ἴ 
ἡὔν «ὐ. ἔΙΟΡ: ὅμως δὲ τῆσδε οὕπω μείζονα παρασκευὴν 

λεῶν. 

ΟΡ. 10. 8. 8: ξυγκαλέσας τοὺς. . ἀξιολογωτάτους παρ- 
εἶναι. ῬΙῸ ἀξιολογωτάτους 18 0γ,, Μπά. τη. ἀξιωτάτους. οἱ 5ἷ- 
ΨΩ] ΛΟ 'π {ἰθ5 ροϑβίπιΐβ. Παρεῖναν οὁπι. 08. 5΄1΄66]. Ὶ Ρ. 810 τοι. 
ὟγαἰΖ. ,,ὅδὰ ᾿ηῆηϊίναβ ἜΑ Ῥοίοϑύ δ᾽ ξυγκαλέσας.“ ΟΟΤΤΙῚ,. 
Οἵ, Μαι. αν. 8. 420 δάμ. Οπδηα απ οὐ ποπηϊηδηα] νψουῦ)ᾶ δίαιτα 
θύοντα ἴθὶ θη πη θυ ΐδ ΠῸῚ ἐν θι 580η0 51Π|}Π4Δ ΘΟ ν Οὐδ Παϊ γ6γ}}0.. οἱ 
ῃἴο παρεῖναι Ἰερῖίαν, ΠοῺ ξέναι. ΠΠαραινῶν οομΐοοὶϊν Κύιιθο.,) δὰ- 
ἀδοῖα5. παρήνϑει 'τοιάδε ἀοϊοῖο ἔλεξεν Ἰοσὶ νοϊαῖϊν Κ5᾽Ἰηίθη. ἴῃ ϑοπποῖ. 
ἅδον. ῬΒΙΠοΙ. 1 8, αυδ8 Ὑϑοθρθυιῃν Βοοίτη. οὐ (855. 

ὕαρ. 11. 8.1. οἵ ξύμμαχοι. Οἵ αὐϑεβὶ ἃ ἴνδαν, Εν Ὑτπὰ, Μοβαμι. 
δὲ οἷδὰβ ρεβδίπηϊβ Οὗ ΠῚ 9 ὦ ανδρες Δακεδ. καὶ ξύμμαχοι, 
568 οἰἴδηι Μαί. αν. 8. 819, 1. Βαίίῃι. 8. 129 ἃ, 

εἰρημένον 568 Ροϑί γέγνοιτο Ρτοχίηἶ5 (8. 8), νὶὰ. Βαίπι. αΥ. 
Ροβυῖ, «ποᾶ οομητηθπᾶδι θεῖα πὶ 8. 199 Ο δᾶη. 2, ΜΠ}. 8. 521, 2, 

46 τοίδ ΝΣ ΜΜΙΙΑ, αᾶῃ. 8, 4. -- τὰ ΟἸδᾶβ8. ἢιογονα κατὰ... εἰρημέ- 
δυο μέρη. Οἷ, ἀάπ. Ι 14. 1. νον ουπὶ πἰγοαιθ νοῦρὸ ἢηϊίο νἱ- 
Κουίιοη. ΒΘΒρῸὈ]. αν. ρ. 40, ἀδπίυν ΘΟΠΔΘΙΘΓΟ. 
ΟἸτηι. Βαβί. Ηδ]]. Ρ. 418. Ῥυθιια- 
{πὰ} ἀαΐθηι., ἔπθυ! πίπ 6 ὈΪηΠ8 6 ΡΆΥΓΟ5 
(οχΧ τΘΥηΪ5.} ΟΠ ΘΟΥ ΠῚ, πὶ 

ΑΥΠΪ5. ἴουθηαἰθ ρᾶ 65 Θϑϑθηΐ, 8 
τΟὐϊιι5 50 ηγη18 6 ἴῃ 5᾽ Πρ ]ο5. ἀθ80}1}- 
ΡῬίδο. ΠΙᾺ Π0}}15 οὐ ν θυ} }5 σοηγο- 
ηἰθηΐ 5. ν᾽ άθίαν, ἀποηΐϊατη π66 ἢϊο 
60 ὁ. 47 Δα αὶ 5αηΐ σθαλἶν Ἠ11 - 
ΕἸ ατὰ δχ ρδοῖο (8. :ὁχ ἴου- 
τα} [ἱν. ΧΧΙῚ 567) ρτδδ- 
θοηάοτπηι ν6] ᾿5Β11η1168.. οἵ 
νΟΙ; Π8ΠῚ τη Β᾽ Πρ ϊαυ τη οἷ- 
νι αύαση. ἱποοίαθ πιοᾶο ρ᾽ι}65 
οϑϑοπί πιοᾶο ῥδιοίοῦθβ, [οθᾶου 5 
Ιοσθ σουη. πὰ πη ΠῚ} 10, 
46 ΠῚ 5ἰηριΐϊίαθ μλϊψίορθθηΐ, Ο0Ὲ- 
5. αἰ 6556. ΠῸῚ οϑύ γουἰβι ΠΉ}|6. 
Οδιογατῃ οομημηᾶ ἔνθ, ΠῚ Ῥοδί 

8.8. τῆς ἐξόδου ταύτης. 
Εν ἀὐἴστη ῬΥΟΧΙ ΠΥ. Οἷ. Τμὰ. 
γον. -- ξυγκαλέσας ὁει. Οοι- 
Θ᾿ Π απ 40 60 οοπνοοδίππι ἀἰοιιηΐ. 
γιὰ. Μ6}}. Ῥου, 1 Ρ. 181. Νβαῖθ 
τη 6 605. πὶ οοηνθηουδηΐ, οθη- 
Β.Π0, 588 ΘΟ] ον ύδίιν. - τοὺς. 
ἐν τέλει, 1.8. ἐν ἀρχῇ. Οἱ. ΠῚ 
86. ΥἹ 88 εὐ δάη. 110, 4. ὅ8, 1. 
-- παρεῖναι. Οἷ, κα, 

ὅὰρ. 11. 8.1. αὐτῇ Πελο- 
ποννήσῳ. Ὥς ἃτγιίΐσυϊο ΟΠλΪ550 
δαοίουθιι5 [1 015. ΟΡ πη Ὶ5 οἵ. Βανι. 
αν, 8. 128 δάμη. 16. --- τῆσδε 
οὔπω μείξονα παρασκευ- 
ἥν. ϑοχαρίηϊα ΠΔΠἸὰ οΥαν 5. ἃῚ- 
πναίανδο χα] ταπι Γαΐ586. ἰοΒι ΠΣ 



ἐς νὰ 

4 

ἘΤΟΣ Α. ΘΕΡΟΣ. (1 11. »ΒῚ 

ἔχοντες ἐξήλϑομεν᾽ ἀλλὰ καὶ ἐπὶ πόλιν δυνατωτάτην 
νῦν ἐρχόμεθα, καὶ αὐτοὶ πλεῖστοι καὶ ἄριστοι στρα- 
τεύοντες. δίκαιον οὖν ἡμᾶς μήτε τῶν πατέρων 
χείρους φαίνεσϑαι, μήτε ἡμῶν αὐτῶν τῆς δόξης 
ἐνδεεστέρους. ἡ γὰρ Ἑλλὰς πᾶσα τῇϑε τῇ ὁρμῇ 
ἐπῆρται καὶ προσέχει τὴν γνώμην, εὔνοιαν ἔχου- 
σα διὰ τὸ ᾿4ϑηναίων ἔχϑος πρᾶξαι ἡμᾶς ἃ ἐπι- 
νοοῦμεν. οὔκουν χρή; εἴ τῷ χαὶ δοκοῦμεν πλή- 
ἅδει ἐπιέναι, καὶ ἀσφάλεια πολλὴ εἶναι μὴ ἂν 
ἐλϑεῖν τοὺς ἐναντίους ἡμῖν διὰ μάχης, τούτου 
ἕνεκα ἀμελέστερόν τι παρεσκευασμένους χωρεῖν, 

ἀλλὰ καὶ πόλεως ἑχάστης ἡγεμόνα καὶ στρατιώ- 
τὴν τὸ καϑ' αὑτὸν ἀεὶ προσδέχεσϑαι ἐς κίνδυ- 
νὸν τινα ἕξειν. ἄδηλα γὰρ τὰ τῶν πολέμων, 
καὶ ἐξ ὀλίγου τὰ πολλὰ καὶ δι’ ὀργῆς αἱ ἐπιχει- 

ΡΙαί. Ῥευὶο]. ὁ. 88 οἱ Αὐἱβυϊά. 11 ρ. 
141, οδηίαπι Πα ποπιϊητατὴ ἀπ- 
ἀνοῦίο ἀρπὰ 5680]. ΒΡ. Θεὰ. 
6]. ν. 994. --- ἀλλὰ καί. 5ὶ 
καί οδὺ δὐϊἃ πὶ, δἰίθυαπιὶ αποατι8 
απΐα αὐτοί βῖο, Ἰπιο Πρ Ἔπάπαι, 
ἀλλά οδι αν ἂξ ρϑύνϊο βθυτηοῃ8 
ῬΥΪᾺ5. Θππι οἰ τι ΘΧ ΡΥ Θ5Θ ΡΒ ΨΥ -' 
θῖ5 ΑΔ δὺ ψιὶῖν σίθ θη Διο σ6- 
σοὸὴ οἰπθρῃ β568ν τῇ δομίϊρ θη 
5ταδύ 6.2 8185; β[η. πρραμηατο 
καί ναϊεὶ εἰ, ἀλλά εβι 564 οου- 
ραν ϊαη πορϑίϊοηΐ, οὐ δὰ στρα- 
τεύοντες τηθπίθ τϑροίθητπι ἐρ- 
χόμεϑα (ἐπὶ πόλιν δυνατ.). 1|- 
1πὰ τἀτηθη ρῥἰδοθί. δ ἴῃ Ῥ8}]- 
οἰρὶο βίπραίαυθ αὐ ἀ η] {θη 6 
«πδονῖῦ Μαι. ατ. 8. 856 δάῃ. 1. 

8, 3, ἡμῶν αὐτῶν. Οἱ. 
Κυιθρ.. αν, 8. 51, 2 δά ῃ. 8. -- 
ἐπῆρται, ͵. 6. μετέωρός ἐστιν, 
αὐ ΒΕΡΥ ὁ. 8, 00] νΙ. «ἄπ. --- εὖ- 
φοιαν ἔχουσα. Προ οἴη 6πὴ- 
Ῥμαβὶ ἀἰοία 5απὶ ρτὸ Πἰ5: δι᾽ εὖ- 
φοιὰν ἐπιϑυμοῦσα 5. εὐχομένη. 
Θ᾽ μλ Πα αἰοοπαϊ σθηθῦα ἰθρ μη ΙΓ 
ΠῚ 88, 4. Υὶ 40, 8. 

8. εἶναι. Βερρίο δοκεῖ 6Χχ 
δον μα - μὴ ἂν ἐλϑεῖν 
ἡ εὐδδὲ μάχης. Ὅς αὐίίοαϊο 

οι. 

ἰπἢπνο πο ἃδάϊίο νἱά. δάῃ, 1 
16 οἱ Κσιιθο, αν, ὃ. 50, 6 84η. 4, 
ἅδ νυ. διὰ μάχης ἐλϑεῖν (ἰέναι, 
ἀφικέσϑαι) τινέ Μαιῃ. ἀτ. 8. 
580, 1 6. Βυαίιαι. 8. 146 ἴῃ διά, 
τῆ 8.6.1. 92,1 εὖ ἴθὶ ΒΙοουῖ, 
-- ἀμελέστερόν τι. Οἷ, ΜΠ. 
αν. ὃ. 4517 δίαιο δάη. 1.49, 8 οἱ 
ΟἸ455. --- τὸ κα ϑ'᾽ αὑτόν. Ῥτο 
508 ρανίθ, ῬΤῸ 856 αποϑιη 46. 
Οὗ, Μδϑύῃ. αν. 8. 288. τηΐγα 160. 
87, 8. Ηδ85. Τνασαῦν. Ρ. 4. 

8.4. τὰ τῶν πολέμων, 
ΒΘ οΥαπ ονοπίιβ, γ68 δ6}}1- 
οἂδ6. ΟἷΟὟ 102 οἱ 101 ΒΙοοηιί. --- 
ἐξ ὀλίγου, οοἰενῖτον, Βα ὶ- 
00. [τᾷ ἰπιουρυθίασαν (Οὔ}, Οἵ, Π 
61. ΓΝ 108. Ὗ' θ4 5δορίπ5 εὐ θυ, 
αα ΚΟ θὅ. ΑἸΙΪ ααἰάθιῃ νοππὺ 6556 
6Χ ρᾶννο, ΟΧ ρΡᾶνΥ 5 ΠῚ ΟἹ 6 ἢ- 
15, 568 Πυιῖο ἜΧρ δηδί!οηϊ βίπριι- 

Ιανῖβ Ῥαύιη ΟΠ ΒΘΠίδΠθιι5. οϑί. --- 
τὰ πολλα. 8ὶ γδ]οῦ Ρ!Ι νᾶ 6, 
ἀθϑιἀθυαηίαῦ νοῦθᾶ ἐν αὐτοῖς 

(τοῖς πολέμοις) νεἰ αὐτῶν. Θυᾶτε 
ν᾽ ἀοίαν ὁ556 ρου πα πὶ ᾳ πιο (οἴ, 
ΟἸΙα55. οἱ Κυιιορ. αν. 8. 46, 3 δάη. 
2) οὐ ποπλϊηδιῖν 5 Βιυΐϊα5. ἱποῖβὶ οϑῦ 
δὺς αὖ ἐπιχειρήσεις, αι τὰ τῶν 

πολέμων. -- δι᾽ οὐϑ οι Ρ6Υ 
απἰηλὶ ρ οἱ. ΟΥἉ, ἀάη, 1 140, 1. 
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ρήσεις γίγνονται" πολλάκις τξε τὸ ἔλασσον πλῆ- 
ϑος δεδιὸς ἄμεινον. ἠμύνατο τοὺς πλέονας διὰ 

τὸ χαταφρονοῦντας ἀπαρασκεύους, γενέσϑαι. 
δὲ ἀεὶ ἐν τῇ πολεμίᾳ τῇ μὲν γνώμῃ ϑαρσαλέους 
στρατεύειν, τῷ δὲ ἔργῳ δεδιότας παρασκευάζε- 
σϑαι: οὕτω γὰρ πρός. τὲ τὸ ἐπιέναι τοῖς ἐναν-- 
τίοις εὐψυχότατοι ἂν «εἶεν, πρός τὲ τὸ ἐπιχειρεῖς 
σϑαι ἀσφαλέστατοι. 
ἀμύνεσϑαι οὕτω πόλιν ἐρχόμεϑα, ἀλλὰ τοῖς πᾶ- 
σιν ἄριστα παρεσκευασμένην, ὥστε χρὴ καὶ πάνυ 

ἐλπίζειν διὰ μάχης ἐέναι αὐτούς, εἰ μὴ καὶ νῦν 
ὥρμηνται;, ἐν ᾧ οὔπω πάρεσμεν, ἀλλ᾽ ὅτ᾽ ἂν 
ἐν τῇ γῇ ὁρῶσιν ἡμᾶς δῃοῦντάς τε καὶ τἀκεί- 
νῶν φϑείροντας. πᾶσι γὰρ ἐν τοῖς ὄμμασι καὶ 
ἐν τῷ παραυτίχα ὁρᾶν πάσχοντάς τι ἄηϑες ὀργὴ 
προσπίπτει" καὶ οἵ λογισμῷ ἐλάχιστα χρώμενοι ϑυ- 

-- δεδιός. ὕιε Τιαΐπο εἰταῖϊ- 
ἀν 5'πηι} ποίϊο ον θη 5, δὶ 
ῬΤΟΒΡ ἰοἴθη 5. οποία. ὅϑ1πηῖ- 
τὸν 8. ὅ, --- ἄμεινον. πῃ οοπ- 
Ῥαναῖνο ᾿δοβϑὶὶ ΠΟΌΥ. δυπηατθ 
Κυαθρ.. πποῖβ ᾿πο] 51. ΟἸΆΒ5ΘΠΙῈΒ 
Ραϊαῖ: νά] ἢ μὴ δεδιός" 568 
μὴ δεδιὸς πλῆϑος ποι 5ο]ππι 
58606, 564 56ΙΉΡΘΥ Τη6]1τ|5 Ποβίθ8 
ΡΓΟΡΘΙΠ φυδπὶ δεδιός. ΝΟ5 5'π|1} 
Δα ἰηητι5 7) οἵ ἱ πλέονες τὸ ἔλασσον 
πλῆϑος. --- ἠμύνατο. θὲ δουὶ- 
βίο οὔσῃ πολλάκις οοπίπποίο οἵ, 
ΟἸα55. οἱ 62,1. 

8. ὅ. τῇ μὲν γνώμῃ. ὕτπιπι 
ββηϊῆοοί 8 πἰ ηιῖ8. 8Δἢ ΘΟῚ 51}118, 
Πὶο οἱ ο, 20 οἱ δἰϊθὶ ἀπθιιαύαν. [ἡ- 
το Γθί 1 0} 6Π1 ὁ Ο ἢ 5 111 5 ΒΙοοιηΐ. 
οὐ ΟὉ οοπίγαγίατη τῷ ἔργῳ ρταοῖδ- 
Το ηἄδτη ἀοοοί, οἱ ὁ γοῦθὰ Ηδγο- 
ἀοιὶ ΥἹΙ 49 ἀνὴρ δὴ οὕτω ἂν εἴη 
ἄριστος, εἰ βουλευόμενος μὲν 
“ἀρρωδέοι..., ἐν δὲ τῷ ἔργῳ 
ϑρασὺς εἴη. τῷ δὲ ἔργῳ. 
ὙΡ βϑηίθηία ρυδθίον Ἠδυοᾶοί. 1. 
ἃ, οἵ, ἰηΐγα ΨΙ 84, Ῥίοη, 8855. Ρ. 
82. 81 «]. ἴῃ δά, τηδὶ. ὁ. 

Βι: Ὁ, οὕτω, ἃᾶ6ο, ΟΥΠῚ 560 6- 
τίοτο ἀδύνατον ἰψπροπᾶσμη, ,» ΤᾺΠΙ 

Ἰῃ ἢγγηδ τ, απιδτη 11 γ οἱ απέ ΠῸ5 οΥο- 
ἄογθ, ααἱ ἀἰοππύ ΑἸ Π ΘΠ Θη565 ΠῸΝ 
ΔΌΒΌΓΟΒ 6556 ΠΟΙ ΒΟυΤ οΘΟη σ αὶ, 
ἈΑΝΝ. -- τοῖς πᾶσιν... παρ- 
εσπκευασμένην. Οὗ 1 80, 8 
οὐ 'ἴ01 δᾶάῃ. ἴΐθῃ ΠΠ| 86 οἱ ὙἹ 20, 
ὉΡῚ Θαάθιη δϑί γ θυ θΟνιιμη Θοπιροβὶ- 
(10. --- εἰ μὴ καὶ νῦν, ἷ. 6. 
εἶ καὶ νῦν μή. Οἵ. ΝἹ 60 ᾿εἰ μὴ 
καὶ δέδρακεν, ϑοῦνευ. αἀ ΟΠ05. 
Ῥ. 22. ϑοϊιποὶα, δα Ρ]αί. 1 Ὁ. 184 
54, οὐ 5[π|1}165. ῬΑΡ ΘΙ Τὴ ἰγαὶθ- 
οἰἴοποβ ἴῃ δίθρῃ. ΤῊ 5. νοὶ]. ΠΠ ᾿. 
191. εἀ. τϑο. Οἵ. δάῃ. 1 τ2, 2. -- 
τἀκείνων, ἱ. 6. τὰ σφῶν. Οἵ, 
ὙΠ]Ι 12. 46. Δ»α!οῖ. Οὔβεοτνν. 1ν. 
Ρ. 319 5ᾳ. Ἐορϑγίβοι, ΟΌβουν. οὐἱέ. 
ἴῃ Τ,γ8. Ρ. 70, Κυθρβ. Τιθοῖ, Ὀιοά. 
Ῥ. 81 544.; οὐδ βιιρτα 7, 2. 

δ. 1. πᾶσι... ὀργὴ προσ- 
πίπτει. Αοουδα νι πάσχον- 
τὰς ΡῬγορίου ἱπβπιίναπι σρᾶν Ρο- 
Βι(ὰ5 οδϑί. ΟΥἮἉ, Βαίίπι, ἅτ, 8. 142 
δάπ, 1. Μαιῃ, 8. ὅ86 Δάῃ. βιιρτὰ 
Ι ὅ8.1ΥΥ 2. 80. 1Π57. 80 ἃ]. ἴῃρ88 
᾿ηβ πη ἶντιβ, 4 6 πὶ ΟἸαββθη. οαπὶ ἐν 
τῷ ΠΘοΐίθηΒ., ΟἿΤ δοοιβαίνιιβ πᾶ- 

σχοντας Ῥοβίτιβ βῖδ, ΟΧΡΙΙΘαΓΘ 
γϑοίθ ΠΟ Ροίοβί, 58η6 οἰ δηβίοηξ 

χρὴ δ 

ἡμεῖς δὲ οὐδ᾽ ἐπὶ ἀδύνατον 6 

{ 
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μῷ πλεῖστα ἐς ἔργον καϑίστανται. ᾿Αϑηναίους δὲ 
8 καὶ πλέον τι τῶν ἄλλων εἰχὸς τοῦτο δρᾶσαι, οἵ ἄρ- 

χειν τε τῶν ἄλλων ἀξιοῦσι χαὶ ἐπιόντες τὴν τῶν 
9 πέλας δῃοῦν μᾶλλον ἢ τὴν ἑαυτῶν ὁρᾶν. ὡς 
οὖν ἐπὶ τοσαύτην πόλιν στρατεύοντες καὶ μεγέ- 
στὴν δόξαν οἰσόμενοι τοῖς τὲ προγόνοις χαὶ ἡμῖν 
αὐτοῖς ἐπ᾽ ἀμφότερα ἐκ τῶν ἀποβαινόντων, ἕπε- 
σϑε, ὅπη ἂν τις ἡγῆται, κόσμον καὶ φυλακὴν 
περὶ παντὸς ποιούμενοι, καὶ τὰ παραγγελλόμενα 
ὀξέως δεχόμενοι" κάλλιστον γὰρ τόδε καὶ ἀσφα- 
λέστατον. πολλοὺς ὄντας ἕνὶ χόσμῳ χρωμένους 
φαίνεσϑαι."" 

1 12. Τοσαῦτα εἰπὼν καὶ διαλύσας τὸν ξυλλο- Δακεδαιμό- 
γον ὃ ᾿ἀρχίδαμος Μελήσιππον πρῶτον ἀποστέλ- ἡ τ 
λει ἐς τὰς ᾿ϑήνας τὸν Διακρίτου, ἄνδρα Ζιπαρ- ἐπικηρυκευ- 

σάμενοι δρ- 
ὥνται ὡς 

ἐσβαλοῦντες 

τιάτην, εἴ τι ἄρα μᾶλλον ἐνδοῖεν οἵ ᾿4ϑηναῖοι 
5 ὁρῶντες ἤδη σφᾶς ἐν ὁδῷ ὄντας. οἱ δὲ οὐ προσ- 

δδί, 4 Πὶ ὉῪ Ν: ΠΟ ἀἰοα5 πᾶ- 
σιν ὀργὴ προσπίπτει ὁρᾶν, 5εᾷ 
ἐν τῷ ὁρᾶν ναὶ ὁρῶσι, γε τοῦ 
ὁρᾶν, 564 ἴπ Τογτητ ἃ ὀργὴ προσ- 
πίπτει ἰηεϑὶ φϑονερόν ἐστι νεὶ 
βίη! αυ!α πὶ. σ΄. Ρᾶι]ο δπηίο δὰ 
8. 8 άῃ. ---ν τοῖς ὄὅ μασι ϊαη- 
σοπᾶδ οὔτη πάσχοντας, αἰ Τιαὐῖπα 
ἴῃ ΘΟ Ὰ118, γαϊθηι ] ἵπ Θοηβρ θοίτ 
5τι0, ἐν τῷ ἐμφανεῖ 21,1 οἵ. Το}. 
ΡᾶτΑΙ. θν. Π Ρ. ὅ80. -- ἐντῷ πα- 
ρασυητίέκα, ὺὶ ὙΠΤΙ, ἴῃ Ῥτδ6- 
56 511, Ο πΠΠΠΕῚ Ἢ 50,4... ἐδ 
ἔργον καϑίστανται) ,,εἰς 
τὸ πολεμεῖν (ἰ. 6. τὴν μάχην) 
ἐπείγονται.“ 8610]. 

8. 8. δρᾶσαι. σῇ, δάη. 1 81, 
6. --- ὁρᾶν. ϑίπιι! διαὶ δηου- 
μένην. 

8.9. δόξαν... ἐπ’ ἀμφό- 
τερα. Ηδθο πίον 56. ἱπηθθηάᾷ, 
»δόξα ἐπ᾽ ἀμφότερα καὶ εὐὖ- 
κλείας καὶ δυσκλείας,““ 5680]. 
Οὗ, δάπ. 1 88, 8, - κόσμον, Ἶ. 8. 
εὐκοσμίαν, ᾿εὐταξίαν. Οἵ. 89; 9. 
-- περὶ παντὸς ποιούμ. ὍΣ 
Βυΐίη. αν, 8. 147 ἵπ περί. Ῥαυ]ο 

δηΐου νοῦρα 89,9, --- τὰ πα- 
ραγγελλόμενα.. .δεχό- 
μενοι, ἱτηροτγαίαᾶ ΜΉΝ 
εχοϊρίθπίββ (1. 6. δυαϊθηΐθβ οἱ 
Θχβϑϑαπθηίθβ). Οἵ, 89, 9. Ταο. πη. 
Π 45 πιρὶ στὶ αδἰαπα ΔΙΔΟΙ͂ 65 
οχοϊρίδηλ5 τη ρ ουῖ. Οἵ, ὅθη, 
Ἐφ. 107 εὖ ΒΙοοτηΐ. 

σαρ. 12, 8.1. Μελήσιππον 
νὸν τὸν “ιαπκρέτου. ϑ᾽πα Ποῦ 
ΠῚ 8ὅ. ΤΥ 90 εἱ αἰϊδὶ ἀρροβίίϊο ἃ 
500 ΠΟΙΉΪΠ6 Βοραγῦϑίδ δϑί, Οἵ, Κυιιθρ, 
αν. 8. 57, 9 «ἀη. 1. διηίοηῃ, δᾶ 
ΡΙαί, ΤΠ οτη. ο. 34 οἱ ἀ8 1 αἰϊη15 ΒΗ πά- 
ἀΐπη. Τηβύϊξ, ῥ. 896, Ῥγὸ Ζιακρές- 
του Οουοὶ ἀδβίαοταιί Ζακρέτου. 
Αἵ νἱά. Κτυρα. --- εἴ τε ἀρα. 
Οὗ, Μαίῃ. αν. 8. 526, Κυυθρ. 8. 
6ὅ, 1 «η. 10. Νοη ταϊπιβ θυ ον ὶ- 
(6 οἱ [μαι]πὶ οὐ (ἀϑυτηδηϊ Ἰοφαθῃ- 
ἴὰγ, --τ τὲ Κτιιθρ. οὰπὶ ἐνδοῖεν 
ἰμηϑοπά ατη ἀοοεῖ,. αἱ ὁ. 18 οἱ 410]. 
Οἱ. οὐδὲν 8. 4 οἱ τὶ ξυμβαένειν 
2, 6, τὶ ἐσακούειν 1 82. 126, -- 
μᾶλλον. Θυαπὶ 1 189. -- ἐν 
ὁ δῷ. Ουσπι ἴθ ᾿βιμτηυση πβαὰ8 
Ρεδυνθηϊββοηι, Ὑἱα. ο. 10. 
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ἐς τὴν Ἄττι- ἐδέξαντο αὐτὸν ἐς τὴν πόλιν, οὐδ᾽ ἐπὶ τὸ κοινόν" 
τῆν: ἣν γὰρ Περικλέους γνώμη πρότερον νενικηκυῖα 

κήρυχα καὶ πρεσβείαν μὴ προσδέχεσϑαι “Δακε-- 
δαιμονίων ἐξεστρατευμένων. ἀποπέμπουσιν. οὖν 
αὐτόν, πρὶν ἀκοῦσαι, καὶ. ̓ ἐχέλευον ἐκτὸς ὅρων 
εἶναι αὐθήμερον, τό τὲ λοιπὸν ἀναχωρήσαντας 
ἐπὶ τὰ σφέτερα αὐτῶν, ἦν τι βούλωνται, πρε- 
σβεύεσϑαι. ξυμπέμπουσί τε τῷ ελησίππῳ ἀγω- 
γούς, ὅπως μηδενὶ ξυγγένηται. ὁ δ᾽ ἐπειδὴ ἐπὶ 3 
τοῖς ὁρίοις, ἐγένετο καὶ ἔμελλε διαλύσεσϑαι,. το- 

᾿σόνδε εἰπὼν ἐπορεύετο, ὅτι ἥδε ἡ ἡμέρα τοῖς 
Ἕλλησι μεγάλων χακῶν ἄρξει. ὡς δὲ ἀφίκετο ἐς 4 
τὸ στρατόπεδον, χαὶ ἔγνω ὃ ᾿ἀρχίδαμος, ὅτι οὗ 
᾿᾿ϑηναῖοι οὐδέν πω ἐνδώσουσιν, οὕτω δὴ ἄρας 

τῷ στρατῷ προὐχώρει ἐς τὴν γῆν αὐτῶν. Βοιω- ὅ 
τοὶ δὲ μέρος μὲν τὸ σφέτερον καὶ τοὺς ἱππέας 
παρείχοντο Πελοποννησίοις ξυστρατεύειν, τοῖς δὲ 
λειπομένοις ἐς ΤΠΠ]λάταιαν ἐλϑόντες τὴν γὴν ἐδήουν. 

Ρ. 12. 8. 4. ἐνδώσουσιν. Ῥα]. οοὐτ. ἐνδωσείουσιν, ποῦ 
Ἔτὰς ἘΣ ΞΈΟΣ πα. ἴῃ Βέθρῃ. Τη65. ν. ἀπαλλαξείω. 

8. 3. τὸ κοινόν. Οἷ. ἄπ. 1 ἴῃ οᾶ. χηδὶ.:; τ λεὺς τινί τινος 
90 οχίν. --- γνώμη. Ἦοο νοοα-ὀ Ἀ[Ιδοϊταν οἰδπη ὅ8. 1 
ῬαΪατη βδθρὶιβ. ἀρέϊοα!ο οανοτα ἀο- 8, 4. 
σοὺ Κυπθρ. δὰ Χϑη. ἀπαῦ. 1 6, 9. 
ΟἿ. βαρτα 1 128. 128. 11 86. [41 

οὐδέν πω, π 0 ἀ πὶ 
ααϊοαπατῃ. Αἰϊοπᾶθ πώ ἀδ ἔτ- 

ἃ]. --- ἐκέλευον. Οἷ, ἀάπ. 1 12, 
8. --- ἐκτὸς ὅρων. 6 ἀγάθαϊο 
ΟὨΊΪ550 νἱα. δ᾽ηΐί. δ Ρ]αί. ΤΊ ΘΠ. 
ο, 1. Οὗ, δἄη. 1108, 4. Αἀάϊαϊυ 
ΘῈΠὶ ἴῃ 51 ΠΉ} 1015 νυ Ὀ15 ζοη. πη. 
ὙΠΙ 4 εχίνρ. Ποῖ χη ρ]ἃ 51 Ππ}}}1ἃ 
νίάο ἀρὰ ΒΙοοιπῃξ, --- αὐϑήμε- 
ον. Δ΄πίο ποθι 511}}}} ἴῃ γ6 

ἴζν, ΧΧΠ ὅ8. Οἱ. ΒΙοοτι,. -- 
ἀγωγούς] ,,,δηγούς.““ ὅ6μο], 
Οὐ, ῬΏγγα. Ρ. 514. 5'6α γῃο]λι5 ϑαὶ- 
Ὧὰ5 προπομπούῦς. ΟΥ ΤΥ 78 οἱ 1θ] 
ΒΙοουηΐ. 

8. 8. διαλύσεσϑαι) οαφέ- 
στασᾶἅγαι τῶν ἀγωγῶν." Β6}0]. 
-- ἄρξει] ,,ἀρχὴ γενήσεται.“ 
5000]. οί 5᾽π}}}1, ψοῖαῦ ΑΥ, 
Ρδο, ν, 485, νἱά. ἀρυᾶ ΒΙοοηι, οἱ 

ὕπγῸ {ΘΠ ΡΟ Υ σον ν αἰσαυΐα ργαθ- 
οορίαρΡοβίψιμη. ϑηιθηία δύ ΘηΪ μη: 
ΑἸΠΘηΐοπ865 ΠΟΠτπὶ 60 τοάδοίοβ 
6558. Ὁ... -ο ἄρας τῷ στρα- 
τῷ. Ἰιχαποίἀναπι 5ἰ Πρ] ἰοἰβ νϑυθὶ 
ἀδᾶτῃ δαἀποίαν! ας. αν, δ. 130 
δάη. 2. Οἱ, ο. 233, 98. 108 ἃ]. εἰ 
δάη. 1 2, ὃ. Κυιθο, οἱ Ο]488. δᾶ 
6: 28. 

δ 9. μέρος .. τὸ σφέτε- 
007} ,»γτὸ δέμοιρον.““ 010]. Ίὰ. 
10, 3. -- τοὺς ἱππέας, εααϊ- 
ὑδίτι 5 πα} ἘΠΊ ΘΡΒΊΙη, --τ ξυ- 
στρατεύειν. Ὅε ἱπβηϊ!. οἵ. 
Μαᾶν. ϑ'γηϊί. 8. 1488. --- λειπο- 
μένοις ,. 6, λοιποῖς. ΟἿ. 114. 
Παῖνιιβ τᾷ ῬΟΒΙΓαΒ το: αἱ πλή- 
ϑει 11, 3. ΟΓ, Μαῖα. θυ. 8. 406 
αἄη. ὃ. Βαίίηι. 8. 133 ἊΝ 19 
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18. Ἔτι δὲ τῶν Πελοποννησίων ξυλλεγομένων ἀντιπαρα- 
" ᾿ ᾽ . ἢ ς κἀὐδϑ Α ΟἹ ευὴ ἤ4ϑη- 

τε ἕς τὸν Ισϑμον καὶ ἐν οδῷ ὄντων, πρὶν ΕΣ Αϑμ τος ΕΙΣ 

βαλεῖν ἐς τὴν Ἀττικήν, Περικλῆς ὁ Ξανϑίππου, πρῆκι τ 

στρατηγὸς ὧν ᾿᾿1ϑηναίων δέκατος αὐτός. ὡς ἔγνω πως μὴ ὕπο- 
πτος γενή- τὴν ἐσβολὴν ἐσομένην, ὑποτοπήσας, ὅτι Ἀρχίδαμος σεται, καὶ 

ο΄ αὐτῷ ξένος ὧν ἐτύγχανε, μὴ πολλάκις ἢ αὐτὸς ἰδίᾳ παραινεῖ τε 
περὶ τῶν πα- βουλόμενος χαρίξεσϑαι τοὺς ἀγροὺς αὐτοῦ παρα- φόντων, καὶ 

λίπῃ καὶ «ἡ δῃώσῃ, ἢ καὶ “ακεδαιμονίων κελευσάν- τοὺς ᾿4ϑη- 
ναΐίους παρα- τῶν ἐπὶ διαβολῇ τῇ αὐτοῦ γένηται τοῦτο, ὥσπερ καὶ ϑαρσύνει, 

τὰ ἄγη ἐλαύνειν προεῖπον ἕνεκα ἐχείνου, προηγόρευε ἐξαριϑμῶν 

; Ολρ. 18. 8. 1. αὐτοῦ. Αὑτοῦ 5οντῖρϑιε Βεκκ. Αὐ δὸ τὑβοθρίο 
᾿ ΘΟΙΙΟΟα ΤΟ νου θογατα τηδὶα νἱθδίαν.. Οἱ: Βυίτο. ἀἱ- δ᾽ ΟΖ, ἢ, 9. Ξδ8 
β εἴἴδιη ΠΕ 68. ΓΝ 48. Κὶ Τ Ξουῖρί. αἴβοῦ, 1 86. Οομπηπιθηΐ. ἀπτίαα. δεπά. 

1844 μ. 8311. Αὐτοῦ οονίθ ἀδίεπαϊ τγθοίθ ροίθϑδί. Μία. δάπ, 1 17, 
566 γεραβπαί ΡΡΟΧΙΠΊΠΠΙ αὑτοῦ, 5ἰ γϑοίβ βουϊρέμτη δβί. 

055. Αὐπρ. Ὁ(Ἱ. γοη. 1. Η. αὑτοῦ. γυϊσο οὐ Βεκκ. ἑαυτοῦ. 
᾿ς Δ αὐτοῦ. Οτοῦ γεοορ ββθπλιβ (οἴ. ἄπ. 1, ἃ.), αἶδὶ ΘΟΙοοαιῖο δα 

ὙἹἀδρθίαν. ομβίαᾶνο. Οὐ Βαυΐίῃ. Ι. 4. Θυαπαταη ἰηίουροβί ἐπὶ οθυΐθ 
Ἰηΐον δυυϊοα] απ οἱ βαθβίαητνιιπι αὐτός σοπίγα ἐοπϑυθίμπαϊ πθ πὶ Ια πο - 
{ἰϊ6ὸ5. αἀρυὰ ΤΠημπο. ἰηνθηΐταν, Ὑά. ΠῚ 22, 6 δάπ. Εὖ Θϑῃϊῖνιβ δϑύ 
Το οὐϊθοιί, αὐ ἴῃ ταῖς αὐτῶν ἐπιμελείαις Ι50ον. ΑΥ̓ΘΟΡ. 8. δὅ8. 

Οδρ. 19. 8.1. ξυλλεγομέ- 
νῶν -. ἐς τὸν Ισϑμόν. ὅπη 
ἐς ΘΠ 06. γϑυθιη οἱ βἰ τη ἃ, 

ἀϑροίξειν, ξυναγείρειν, ἁἀλί- 
ἕξειν, σοππηρπηίιν. ΟἿ ΤΥ 91. 
ὙΠ] 98 «ΑἹ. Κὔμη. αν. 5. Πο]. 8.290, 
2. ΕΧοΙρ᾿ απίτν ργυδϑίθυϊία [οὐ ἃ 
δίδταμη ρου δοίη δχρυϊπηθηίί. 
Νδη αποά Χρη. ΗΕ]. ΥἹ ὅ, 11 αἱ- 
οἴη) 6εδι οἵ ᾿ἀρκάδες εἰς ᾿Δλέαν 
συνελέγοντο, μπΐο 8. 1 ΤΡ η- 
ἀουΐ νθῦθὰ τῶν ᾿Δἀρκάδων οἵ συλ- 
λεγέντες ἐν ᾿Δλέᾳ. Οἵ. 8.11 τὸ ἐν 
Κορίνϑῳ συνειλεγμένον ξενι- 
γχόν, 5 Θεΐδτη δ6η. 1199. --πρὶν 
ἐσβαλεῖν ἐς τὴν ᾿Δττικήν. 
ἘΡαβίσα πριρηδί Οοθοί. δα Ηγ- 
ῬοΡ, Ρ. ὅθ. Ῥνυδορᾶγαΐ βογϊρίου 
πᾶτραία ο.19. Οἱ, ΟἸα55. --- στρα- 
τηγός μὶς βίγαίθοιβ 5ῖνθ Ῥτδοίον 
3 ΟἸΏΠΪΠΟ ἱπρΡογϑίου 51, θχϑιηϊ- 
ηϑηΐ Νίεῖθι οἱ Θομόθαι, ἴῃ 1ήτ. ΑἸ. 
Ῥ. 1060 δάη, Ιηΐγα ὁ. ὅ9. Ῥουῖο 65 
αἰοῖταν. ἔτε στρατηγεῖν. ταδὶ δέ. 
Ἁάῃη,, ἰΐθη ο, 605. --- ξένος. Τα- 
115 Ποβρδβ5 ἰδιόξενος νοοσατὶ ρο- 
φεβύ. ΟἿ, ῬΟ]]. ΠῚ 60 οὐ ϑδυἰά4. -- 

μὴ πολλάκις. [Μη οὑπὶ 
ΘΟΏΪ αι. τι: ΟρίδΓ. ΠΟΠ 50]Π1ΠῚ Ὁ Οϑύ 
{πη θ πα! νορθὰ Ρομΐ τιν, βεα οἰϊδηὶ 
ΡΟδύ βυιβρίοαπαϊ., σϑὶαῦ Ροϑβί ὑπο- 
πτεύειν ΠΠ ὅ8, ροβὶ ὑπόνοια 
ΝΠ 49, ροβύ προσδοκέα 11. 98. 
ΟΥΝ 14. ΥἹ ὅ1. Κυιοο. αν. 8. 54, 
8 ἃάη. 10. ϑ'αδβρίιιβ ἰϑτηθη ἃριά 
ἣ ἰη ἢ η1ἶντι5 ἰθρὶταῦ, πὸ ἃρυᾶ 
ὑποτοπεῖν 1 30. δ1. ΤΙ ὅ ἃ]. θὲ 
πολλάκπις νἱᾶ. Βαίίηι. αν. 8. 150, 
28 οἱ αἰ 1θὲ οἰ πέαν. Α8ά. 1410. 
δα Ρίαι. Ῥπαράν, Ρ. 288 Ὁ. --- ω ὴ 
δη ὦ σῃ. ες μή γῬτὸ 
τιϑίταύϊονε οὖ. ΟἿ. Βο]ουια. ἄθ 
αταθο. νοῦ. τἰπηθηαϊ βἰγπούπτα Ὁ. 
4. Καθῆη. δὰ Χρη. Οοιηπι. ἴ 2, 
{. Ἐχ δηιαυϊουῖθιιβ ΒΟ ρτοΥ θῈ15 
ΡῬτδθίοῦ ἤἴᾶθο ἀπὸ δχθηρία πι}]ἃ 
Θἰπιβιηοαϊ νἀθηΐαν ποία 6556, 56 
6Χ γΘΟΘμ ον θι5. γἱά. 1 ἰθθον- 
ΚαθΠη ἀθ μὴ οὐ Ρ. 9.- τὰ ἄγη 

«ἕνεκα ἐκείνου. σε ΕΣ τΕ 
-: προηγόρευε τοῖς 49. 
οο.- ΟΥ ῬΙυΙ. Ῥουῖοῖς οἱ 539. Ὁὸ- 
ἴγᾶβθῃ. 1 86, 2. Πιβί. ΠῚ 7. 51η}}}15 
δϑίιαθ δχθιηρία νἱᾶ. ἀρια Τιϊν. 
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ΒΊΕΟΣ δύναμιν τοῖς ᾿Αϑηναίοις ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ, ὅτι ᾿᾿ρχίδαμος 
μέν οἵ ξένος εἴη. οὐ μέντοι ἐπὶ κακῷ γὲ τῆς 
πόλεως γένοιτο, τοὺς ὁ᾽ ἀγροὺς τοὺς ἑἕαυτοῦ 
καὶ οἰκίας ἣν ἄρα μὴ δῃώσωσιν οἱ “πολέμιοι, 
ὥσπερ καὶ τὰ τῶν ἄλλων, ἀφίησιν ἀὐτὰ “δημόσια 
εἶναι, καὶ μηδεμίαν οἱ ὑποψίαν χατὰ ταῦτα 
γίγνεσϑαι. παρήνει δὲ χαὶ περὶ τῶν παρόντων 
ἅπερ καὶ πρότερον. παρασκευάζεσϑαί τε ἐς τὸν 
πόλεμον, καὶ τὰ ἐκ τῶν ἀγρῶν ἐσκομίξεσϑαι, ἔς 
τὲ μάχην μὴ ἐπεξιέναι, ἀλλὰ τὴν πόλιν ἐσελ- 
ϑόντας φυλάσσειν, καὶ τὸ ναυτικόν, ἧπερ ἐσχύ- 
ουσιν, ἐξαρτύεσϑαι, τά τὲ τῶν ξυμμάχων διὰ 
χειρὸς. ἔχειν, λέγων τὴν ἰσχὺν αὐτοῖς ἀπὸ τού- 
τῶν εἶναι τῶν χρημάτων τῆς προσόδου, τὰ δὲ 
πολλὰ τοῦ πολέμου γνώμῃ καὶ χρημάτων περι- 
ουσίᾳ κρατεῖσϑαι. ϑαρσεῖν τὲ ἐκέλευε προσιόντων 
μὲν ἑξακοσίων ταλάντων ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ φόρου 

οἵ οπι. 455. Απρ. ΟἹ. βη. Α]., 564. ἴδοι! δχοίάθνύβ ροίαϊξ, δὲ 
εδί δρυββίτησσα, Οἱ. Βαυίίῃ,, αν. 8. 127 δάῃ. 4. 

ΧΧΠ 28. Ταο. Ηϊβι. Ὗὶ 28. Ρο- 
Ἰγαθη. Ὗ 2, 18 ἃ]. -- γένοιτο. 
Τίογαπηιβ τηθπία οὗ ξένος, ΠΟΗ, 
πὶ 1858.» ᾿πΡ ΘΡΒΟΠΆΠΙ οΥ Ῥαἰδτηι5 
αἰοίαπι. --- οὐκέας. ῬΙαῖ, ἐπαύ- 
λεις. Οἵ, δάη. 1 148,8. --- ὥσπερ 
καί. Καί αἱ ρᾶυ]ο ροβί 'ἴπ ἅπερ 
καί. ΟἿ, Κυπορ. αν. 8. 69, 82 δάῃ. 
185. -- ἀφέησιν. Ῥοβὺ ὅτι ἃὉ 
οφρίαϊνο ἰγδηβὶϊῦ δὰ ΠΠΠΆΠΥΗΝΙ; 
γιά, Βυί. τ. 8. 139 ἃ 1. 
ὑποψίαν ...γίγνεσθϑ'αι. 
ἘΧ ΒΌΡΘΙΙΟΥΘ ἀφίῃσι τϑροίθη ἅτ 
βούλεται, κελεύει, ν6ὶ 5ἴπ|}16 
νευθιτη. Οὗ, ἘᾺΠΟΚΉδοι. δᾶ ἢε6- 
τηοϑβίῃ. ο, ἀπᾶγοί, 8. 35 οἱ δά 
8. Κυθοθον ἰδίπθῃ ΟΧ ΤΘΙΠΟΊΪΟΥΘ 
προηγόρευε (ἰ. 6. πἷς ἐκέλευε) 
γα] Ῥοπάθγο. 

8. 2. πρότερον. γιά. 1148, 
ὅ. - τὰ ἐκ τῶν ἀγρῶν. Οἴ. 
βἄῃ. 18,2. --ὀ τὸ ναυτικόν, 
ἧπερ. (ΤᾺ αᾶη. 1 142, 4. --- διὰ 
χειρὸς ἔχειν) δι᾽ ἐπιμε- 
λείας, ἵνα μὴ ἀποστῶσι.“ ϑ110], 

Φυλάττειν εοΧρ]ϊοαὶ Ηρβυοῃ. Εἰ 
νἱἀθίαν 58π6 τηδρὶβ 6558 ΘΟ ητϊ- 
Π6ΤΘ, αἰ ΠἸσ πύου ουβίοαϊτε 
(οἵ. ΠΙ 46, 6. Ῥτορυ. ἴπ τῆδητι, 
ἴπ ροϊοβίαί ἢ θ 66), αυδηι 
5Β6.]0 δατηϊπὶβίσανθ, αἰδὴ- 
ἀαδγ Δ] ΘΓ Τ. ΟΠ] ΔΙῸ ΟΠ 86- 
τοί. Οδίοσιιπιὶ οἵ. ΨΊΡ. Ρ. 584. 
Μαίη. αν. 8. ὅ80, 1 ἃ. διπίθῃ. ἃ 
ΡΙΠαι. ῬογῖοΙ. ς. 84. --- τὴν ἰσχὺν 

ΕΝ προσόδου. ΟΙ Τ5 - 
ΠῚ 18, 6. 4πό ἰχαπρὲ οὑπὶ σ6η. 
τῆς προσόδου. Οἵ, Βαίτῃ. α΄. ΕΣ 
147 δάη, 8 εα. 21. -- κρατεῖ- 
σϑαι, οὈτποτὶ. Ῥοίεϑί οὔτι πὰ 
νἱἀουὶ ὃχ κρατεῖν (ἰ. 6. νικᾶν) 
πόλεμον. 

8,8. ϑαρσεῖν τε ἐκέλευε 
σοί, Οὐπὶ οτηπὶ ἰο00., αἱ 56 α Ὁ 
6 Αἰπμδπϊθηβίαπι ορίθιβ, οἵ, θ1οά. 
ΧΙ 40. Μαηβ. ϑραγί. Πρ. 8398 
544. 1μεὰκ. ΑἸμοπ. Ρ. 829 544. -- 
ἑξακοσίων ταλάντων. Οοη- 
ἢντπαὶ Ρ]αι, Αὐὶβί, ο. 2. ἘΔΠΠτὰν 
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κατ᾿ ἐνιαυτὸν ἀπὸ τῶν ξυμμάχων τῇ πόλει ἄνευ 
τῆς ἄλλης προσόδου, ὑπαρχόντων δὲ ἐν τῇ ἀκρο- 
πόλει ἔτι τότε ἀργυρίου ἐπισήμου ἑξακισχιλίων 
ταλάντων (τὰ γὰρ πλεῖστα τριακοσίων ἀποδέον- 
τα μύρια ἐγένετο, ἀφ᾽ ὧν ἔς τὲ τὰ προπύλαια 
τῆς ἀκροπόλεως καὶ τἄλλα οἰκοδομήματα καὶ 

4 ἐς Ποτίδαιαν ἀπανηλώϑη)᾽ χωρὶς δὲ χρυσίου ἀσή- 
μου καὶ ἀργυρίου ἕν τὲ ἀναϑήμασιν ἰδίοις καὶ θημο- 
σίοις, καὶ ὅσα ἱερὰ σκεύη περί τὲ τὰς πομπὰς καὶ 

τοὺς ἀγῶνας. καὶ σκῦλα Μηδικά, καὶ εἴ τι τοιουτό- 
τροπον, οὐκ ἐλάσσονος [ἦν] ἢ πεντακοσίων τα- 

8. 4. ἐλάσσονος ἦν. Ηδοο ἔθυνϊ ΠΟ ῬΟΒΒιηΐ δὲ ΟὉ 50]ΟΘΟΙΠῚ 
Θρηὰ5 αἰοθπαϊὶ χρυσίου οὐκ ἐλάσσονος ἦν, εἰ «πο ῬΡΓῸ ἣν τϑαυϊτὶ- 
τὰ} δυΐ ᾿η ἢ πἰἰἶν 5 6 Χ ἐκέλευε γ6] ροίίπ5 ἰπη46 τθρϑίθπαο ἔλεγε βαβρθα- 
505, δ ῬΑΥΓ ΟΡ τ1ΠῚ ὄντος. Οὕδτο πὸ ἔλασσον αυϊάριη ἃ ὨΟΌΓ. 
φοἸηπιοπαδύιπι 6 (ἢν. οὐ πη8ῃ. 560. (ἵ", τϑθοὶρὶ Ροίεβί, οαὶ οὐδίαπί 
οὐΐδπι νευρὰ ἢ πεντακοσίων ταλάντων φτορίοι σοπϊἴναμι. οὐπὶ ἤ 

ἰσίίαν Ὀ1οά, 1. ἃ, Οἵ, Βοροκῃ. 0ε- 
οοῃ. οἷν. Αἰπδη. 1 Ρ. ὅ24 οὐ Μϑηβ80 
Ι. ἃ. θ6 ρυΐπηο ἐγἸθιιίο νἱὰ, 1 96, 2 
δὺ ἴθὶ δάη. -- τῇ πόλει ἴπηρο 
Θπὶ ΨΘΡΡΟ προσιόντων. -- ἄνευ 
τῆς ἄλλης προσόδου. Ρτϑο- 
{9 εὐφορίαν τῆς γῆς τη α]{85, 
Ῥονίοτϊϑ, γηθί8}}8ἃ τὴ ἃ χῖπη 6 ΘΟΙΊΤη6- 
τηοτϑῦ Κ0Πη0]. Οἵ, Βοθοκῃ. Οεδοοπ. 
οἷν. ΑἴΠοη. 1 Ρ. 488 54ᾳᾳ. 425 5344. 
420 54ᾳᾳ. Ααα. Χοη. ΑΠΔΡ, Ν ΠῚ; 
27 προσόδου οὔσης. κατ᾽ ἐνιαυ- 
τὸν ἀπό τε τῶν ἐνδήμων καὶ 
[ἐκ] τῆς ὑπερορίας οὐ μεῖον 
χιλίων ταλάντων, υὐὶ οἴ. ἄπ. 
ἴτομῃ ατοί. Ηϊβύ, ΥἹ ρ. 7 οὐ Βοβθοκῇῃ, 
Ι. ἃ. Ῥ. ὅθθ5αᾳ. - τριεακοσέων 
ἀποδέοντα μύρια. θΟτϑδίοτοβ 
Ἰβοονδίθβ 46 Ρδο, 8. 69 οἱ 120 δι- 
4π6 Βοπηοβίμοποβ ΟἸγ πίῃ. ΠΠ 8.34 
οὐ Θιοάογαβ νηὶ ΠΔΥ απ ροοπηϊδ- 
τατὴ δα δαρ θη Ῥαυ]ιπὶ δύ τη]- 
παυσηΐ. Οἵ, εἀ. τηδὶ. Μ8ῃ5. 1. ἃ. ᾿. 
898 54ᾳ. ΒΟΘΟΚΗ. 1. ἃ. ρ. ὅ84. θεὲ 
ἀποδέοντα νἱα. δάπ. ΙΝ 88, 4. --- 
ἔς τε τὰ προπύλαια 21:}5 
ἀπανηλώϑη. ᾿ἀπανηλώϑη ἴπι- 
ῬΘΥΒΟΠΑΙΙ ΟΡ ἀϊοίαπι εβί, υἱ παρε- 
σκεύαστοϊ 46, ὑπάρχεται 199, 
αὐδο ἀοοθηΐ ΠΟ 538115 γθοίθ ἢ πο 

Ἀ5ῸΠῚ ἱΠΠΡΟΥΒΟΠΔΙΘ ἰουϊδ6 Ρ6Γ- 
Β0η86 ρᾶββίνὶ ἃ ὑταθοὶβ ΟΠΊηΪΠῸ 
ΔΙ αἀ]οατί, ϑυτηρίαβ βἰ πο] ΔΓ ΌΤΗ 
ΡΟΡ ΘΧΡΘΠαΪς [ρα Κ. ΑἰΠ6π. ᾿. 
591 544. ἱπίογργ. ἅβϑθγῃ., 5868 οἵ, 
οἰΐδπι ΒΟΘοκἢ. Θθοοη. οἷν, ΑἴΠδη, 
ΙΡ. 288 οἱ 4006. 6 Ῥτγοργ ϑεὶβ 
νἱα. Τιρακ, Αἰῆθῃ. ρ. 227 564α. 
Μ6]1. Ασομαθο]. 8. 109, ἀ6 οοίο- 
ΡΒ Δϑα ἢ ο115, Ῥαγίμθποπο, Ἐτο- 
ΟΠΠ60, αποᾶ ὰπηα ΠΟμάπ ΠῚ οὐδὲ 
Ρουδοίαπη, ΓΘΙΏΡ]Ὸ ΕἸοαδβίηϊο, ᾿14, 
εὐ 8. 106. -- ἐς Ποτέδαιαν. 
ψ1α. ὁ. 10: 

8.4. χωρὶς δέ, ρτνδοίον- 
εἃ γϑτο. ΟΕ 16]. --- ὅσσα. 81- 
τα] δαὶ ἐστί. Οἷ᾽, αἀπ. 1 10. --- 
ἱερὰ σκεύη. ., Ν ἀβοτατη βδοῦο- 
ΤΠ ἴῃ 8646 Μίπουνδο ἀββϑυνδίο- 
ΓῸΠῚ ἰηἀϊοθ5 τορουϊ πηύιν ἴῃ ᾿η5ουῖ- 
ΡῬύϊοπἰρα8. Ψιὰ, ΒΟΘΟΚἢ. Οβοοῃ. 
οἷν. Αἴποπ. ρρεπά. “9 ΑἘΒΝ. 
σκῦλα Μηδικά] ,.τὸν ἀργυ- 
ρύποδα ϑούρθὴ (Χοιχ 5) καὶ τὸν 
ἀκινάκην τὸν χρυσοῦν (Ματᾶο- 
π}1).“5 5000]. ΟἷἉ, Βίδη!. δᾷ Αββοῇ. 
Ῥεῦβ.ν. 404. εα, ΒΟΒαοί2. --- ἐλ ά σ- 
σονος ἦν. οβα: 
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" Ἂ » 2 » ἷ 

λάντων. ἔτι δὲ καὶ τὰ ἐκ τῶν ἄλλων ἱερῶν προῦσ- ὃ 
΄ χ 9 35η», κ ’ ἈΦ ΡΩΝ 

ετίϑει χρήματα οὐκ ὀλίγα, οἷς χρησεσϑαι αὕτους, 
Ἃ , » , 959. κα -» 

καὶ ἣν πάνυ ἐξείργωνται πάντων, καὶ αὐτῆς τῆς 

ϑεοῦ τοῖς περικειμένοις χρυσίοις᾽ ἀπέφαινε δ᾽ 
ἔχον τὸ ἄγαλμα τεσσαράκοντα τάλαντα σταϑμὸν 
χρυσίου ἀπέφϑου, καὶ 

Φ' Ω, 

περιαιθρέτον ειναι απαν" 

χρησαμένους τὲ ἐπὶ σωτηρίᾳ ἔφη χρῆναι «ἡ 

οοπίπποίατη. ἦν ἰοσίταν ἀρ! οπᾶσμι εὐ ὑπάρχοντος 6Χ Βαρειίονα ὕπαρ- 
χόντων 5υθαπαϊοπάτηι 6586. ἴδ ΠῚ 
ΒΌΘΡ ΙΗ, 

ὃ. ὅ. τὰ ἐκ τῶν ἄλλων ἵε- 
ρῶν... χρήματα. Ἱερά 
ΒΙοοιηΐ, ργορίοι δαϊοούια ἄλλων, 
αασσὰ πομιάπτη. αἰ]Πππλ [ΠΡ] τη, 
566 ἀοπαιῖα οὐ ναϑἃ ποχηϊηδίδ βἰηΐ, 
ἀοορί ο556 το5 βδογαίαβ, ()ποα 5] 
ΠΟΙ ΘῚη {0.0 }1 ἰΐα ὑπᾳθᾶγα, π΄ ἴῃ 
νορο ἄλλων ἴδ γθϑρὶοἱ δα ἃθάθχηῃ. 
Μίποενεο νουθὶβ αὐτῆς τῆς ϑιεοῦ 
ΟΟϑοσῦσθ βἰρηϊβοδίατη ἀἰοα5 (εἴ, 
Κυπθα. αν. 8.80, 4 «ἀπ, 10), οἴῃ 
ἀοπατῖα οὐ γαβᾷ βδουα, ΠΟῚ ΤΪΠῈ5 
οοῦίθ αυᾶπι βίσπδ, χρήματα ἰθπι- 
Ἰουιιπι 6586. δ δ αἰ018 Ῥαυθιο 15 

ἔτι δέ ἰοοῖτοο, ποθὴ τὰ χρήμ. 56 
ἄλλα χρήμ- δον θοπά μὴ ἔπϊ558 τὸ- 
βροπάθπάυμπι οϑί. πᾶπ. ἀμθϊϊὰ- 
τἰόποῖη ἴα 0116 06 ϑύπά οὺ (]855., αὖ 
ποι δα καὶ αὐτῆς τῆς ϑεοῦ το- 
βρίοϊαί, Βα βίῃρι!α5 γ65 ΒΈΡΘΙΙΟ- 
γ65 ἴῃ Ῥαυίπθηοπθ ἀπὰ οαπὴ {Π|πΗ- 
58 ΠΙῸ ἀϑϑουναίαβ 6586 αἸοαύ, οαἶπ5 
Ῥαγυμοποηΐϊθ ἰδιηθὴ. ΠΌΠ]ὰ τηθητο 
ἔδοία οϑί Ῥτδοίου δ ηὶ γοῦθῖ5 ἐν 
τῇ ἀκροπόλει. -- οὐκ ὀλίγα. 
Νδ αὐὐουϊατη τϑατῖγαβ., ᾿πίθγργθ- 
ἰᾶτθ φαἷΐρρο ἀὰδὲ ποη 6χὶ- 
δαδε 6556πύ. ΟΥ, άπ. 1 49, ὅ. 
-- χρήσεσϑααι. Οἵ, Βαίίαι. αν, 
8, 141 δάη. ὅ. Κνπορ;. 8. ὅ8, 4 δάμη, 
9, Εχ προσετέϑ' ει ἴδοϊ!α ἔλεγε 
τϑρϑεϊ ροίοϑί, -- ἣν... πᾶν- 
τῶν, δὶ οὐη ηἶτ πὶ ΟἿ ἢ ἢ 0 
τ 81 Ῥτομὶ ον οπίαν, Πάντα 
κα τὰ ἐκ τῶν ἄλλων ἱερῶν χρή- 
ματα ποη 6βἰ γοΐουθπά πηι, 5δα ρο- 
ποΡραύϊπι ἀἰϊούμπι, ---- τῆς θεοῦ] 
ο,τῆς ᾿4ϑηνᾶς.““ ὅ6)0), Οἱ, 15, 2. 
θα ποπιϊπαίαᾷ οϑύ ῬΤῸ 5᾽ πη! Δ Ὸ 
510. αὐ 586 06 ἴῃ ΟἸοΘ ΘΪ5. Υ ουτὶ- 

ἱπ46. ἃ ΑΡγθβοῃ. σουηρίαγοβ ὁθη- 

πἰβ οἱ ἃρυὰ Ρδιβ. Οἷ, 1 126, 11 
Υ 238. ἢ ἴρ80 δαίθηι ποὺ ργᾶἂθ- 
οἴατο Μίπουνδθ βἰσηαίδοῦο, ΡΜ. 6 
ΟΡθ"θ, νἱᾶ. Ῥᾶμβ. 1 24, ὅ 5864, 
Μι6}1. Αὐομδθο!. 8. 114, -- χρυ- 
σίοις, ΟΥ̓ ἃ 1ὴ 6 ἢ 15 δ 618. 
γιά, Βίθρῃ. ἴῃ 165. -- τεσσα- 
ράκοντα τάλαντα. 1 ἰα]θηία 
Ῥοπὶῦ Πϊοα. ΧΗ 40, ΧΙ Ρμῖο- 
ΘΠου5 ἃρια Κ6Π0]. Αὐϊβίορ]ν. Ρϑο. 
ν. 004. τα Τιμο. ἴδοὶν ΡΙαΐ, Οἷς 
δα. πιαὶ. 6 νουτθὶβ τάλαντα στα- 
ϑιμόν νἱὰ. Μαιῖι. αν. 8. 458, ὅ. 
Κυυοα. 8. 60, 2 δάπ. 2. ϑἰγλ ον 
1᾿ν. οοὐοπδηι ᾿ἰθτατη ρΡομ 0 
129, 8.,. δὶ νἱα, ᾿πίογρυ., Ρὶ- 
Πρροὶ παππιὶ φὐαδίποΡαθ- 
οἴη αἰ] ΧΧΧΙ͂Ν 52. Οἵ, θυκ. 
101 δ ΧΧΧΥ 20, ὅ. ---χρυσέου 
ἀπέφϑου, ἀανὶτοοοοίῦϊ, 8π- 
τὶ δὰ ονταββᾶπι (δοῖ.), ἱ. 6. 
Ῥατ δὶ πα, Οὗ ΡΟ]. ΠΙ 87. 198. 
δὲ αἱ. ἴπ δὰ, πιαὶ. ρυδοίον Ραὰὶ. Ἔγ- 
κυπλ. παιδ.ῖην. Νυππτηουι. Ααὐνὶ 
απΐοηι τα θα ααδάτασὶπίαᾷ ἀοα δ η 
«ὐδάνϊηρομπία ἀγοθηιὶ. Οἱ, ΒοΘΟΚῃ. 
Οδοοη. οἷν. Αἴιοη. ΤΡ. 592. -- 
περιαιρετὸν εἶναι ἅπαν, 
τού οἰγοπ ποτ ἃ ΘΧΕῸΣ 
Ρο5586. Ααὐ ἰπϑοϊοηίία8 πο. σπδ8- 

ριαιρετόν (6 'ρ50 βἰγηυίδονο αἰ- 
οἴη ὁδί, δὰ ἅπαν δὰ χρυσίον 
γοίονοπ άπ, φιυοὰ ἴλοϊυ ΟἸα558, ἈΠΕ 
ρον τὸν κόσμον γεὶ τὴν περὲ 
τὸν κόσμον κατασκευήν ἀοιηὶ 
Ροίαῖββο ἀϊοαπι. ΟἿ᾽ Ραιι5. 1 20, ὅ. 
Ὀιοά. 1. ἃ, οὐ ἰς ΒΙοομα , [)6 νᾶ η8- 
ἴι ἃ ρανιοῖρῖο αα ἰηΠηϊνιηι 
νἱα. δάῃ. Ψ1Π 45. 0, -- χρησα- 
μένους ἐπὶ σὠτηρίᾳ. 6 

ΞΟ Σ 

ἑ 

ξος 

τοιρα. 
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6 ἐλάσσω ἀντικαταστῆσαι πάλιν. χρήμασι μὲν οὖν 
οὕτως ἐθάρσυνεν αὐτούς" ὁπλίτας δὲ τρισχιλίους 
καὶ μυρίους εἶναι ἄνευ τῶν ἐν τοῖς φρουρίοις καὶ 

1 τῶν παρ᾽ ἔπαλξιν ἑξακισχιλίων καὶ μυρίων. το- 
σοῦτοι γὰρ ἐφύλασσον τὸ πρῶτον, ὁπότε οἵ πο- 
λέμιοι ἐσβάλοιεν, ἀπό τὲ τῶν πρεσβυτάτων καὶ 
τῶν νεωτάτων, καὶ μετοίχων ὅσοι ὁπλῖται ἦσαν. 
τοῦ τὲ γὰρ Φαληρικοῦ τείχους στάδιοι ἦσαν 
πέντε χαὶ τριάκοντα πρὸς τὸν κύκλον τοῦ ἄστεος, 

8. 7. ἄστεος. 81. ΒΕΚΚ. οχ Ῥ!αυϊπηῖβ ΠΡ Υ8. ψαϊρο ἄστεως, 
απο ἀρὰ ἰτᾶρθοβ πηθένῸ 5.8 0 }Π1ὑππὶ π6 ἀρυα βουϊρίοτοβ απἰάθη 48- 
ΤΉΠΆΥΘ 5115 δύ Βιυιίίη. ὖν, τηᾶχ, 1 Ρ. 198, δίᾷᾳιιθ παροὺ 8460 501πΠῚ 
ἐοιηπηθηάανὶν Πὶπά. π᾿ ϑίθρῃ. ΤΠηδ5. ΟἿἉ, ἰάπιθη 54, Ὑ1Π 92. 

γ6 οὗ, 1121 εἱ ατοί. Ηϊβί, ΧΙ ᾿. 
85. 

8. 6. χρήμασι. ,,1. 6, οοτ- 
Τὴ ΘΠ] ΟΡ ἃ ἢ 415 [νο] ροίϊι5 ὁ 0Π1- 
τὴ ΘΙ ΟΥ̓ 15] χρήμασι, διὰ τῶν 

τ ( τ , χρηματων.“ ΒΑΌ. -- ὁπλέτας 
δέ, Οὐτι δ απη θυ ϊοπ 6. ΟΡ ΔΥΌ ΠῚ 
ΑΠΘΔΡΌΠ, απ8θ6 βϑαυϊίαν, οἵ, 
Βοροκη. Οθοοη. οἷν. ΑἸΠ δ, Τρ. 
851 544. οἱ ΟἸϊπί, Ἑαβί, Ἠδ]]6η. Ρ. 
889 54. -- τρισχιλίους καὶ 
μυρέους. Οἱ, 81, 2. Αα εἶναι 
δ} ὁχΧ ἔϑαρσυνεν (οἴ. ἀάη. ΤΥ 8) 
δα εχ 8. ὅ. τβροίθπάτπτη ἔφη, ποῃ, 

᾿4υοά Βέορῃδπτβ ἴῃ ΤΊ65. ν. ἀπο- 
φαίνειν οδηδαϊί, Θχ΄ 564 πο η Ἶ0115 
(8. 8) γερείοπάπιη ἀπέφαινε. -- 
παρ᾽ ἔπαλξιν, ρτορίοτ ρὶπ- 
πᾶ5, δά ρίπ πᾶ ὑγθῖ5. Οαππηι 
Θπΐπι Ῥἰη πᾶ 8 ΘΟΠΟΐΠΠ 6 ῬτΟρτοαΐθπ- 
[65 ἸΟΡΙΟΆτη πᾶ πάδτη οἰ Ποϊδηὶ, 5ἰπ- 
ΒΌΪαΥ 5, πὖ ΝΠ 28 εἰ ἀρπα Α]105 
(να. 6α. πιαϊ.), οο!]δοίϊνε δϑί Ροϑβὶ- 
{π5. Οἵ, δάη. 4, 2. 

8, 7. τὸ πρῶτον. Ηἰ5 δὰ Βε]- 
ἴὰπι ΤΠ Θοο!Ἰοαπι γοβρὶοὶ ραΐαί (]α55. 
Ῥ. ΧΧΧΥῚ κα. -- τῶν πρεσβυ- 
ταάτων καὶ τῶν νεωτάτων. 
ΟΙ. δάῃ. 110, ὅ. --- μετοίκων 
εν ἤσαν. Τίδαπα ἱπαυ} 1ηὶ απο- 
416 1Π͵ῈΘΡ ΟΡαν 15 Πα ίασαθ ΤῊ} 1065 
ΤῊ Πα θαηΐ, Οἵ, 6, 81 οἱ ἴδὶ δᾶῃ. 
ΤΥ 90. Βορθοκμ, Οθοοη. οἷν. ΑἸ}, 1 
Ῥ. 804, 5οὰ ,,ἀἰείονοβ ἰαπίαηι οἱ 

ΡΥΠΠΟΥ 65 ̓Π 4 1} 1 οὐ τη Ροβϑαπίπο- 
[π|6 Γἷ556, ἴῃ ἴβαπθ ἤΠδπα ἀπ 18 
σοτελεῖς.““ ΒΟΕΟΚΗ. Τηδον, 1 ρ. 

806. Οδίθυϊ θῃϊπ ἴῃ πᾶνὶθαβ τηᾶ- 
Χίτηθ τ Πα θαπί, δἶνϑ ἰὉ] οἰαϑϑίαυὶῖ 
ἔμπουαπί, βῖνα ἡδιίδθ. ΟἿἍ, 1 148, 
ΤΠ 10. --- ἤσαν. ,,Ουοα ἱπηρον- 
ἔδοίο αὐίαν Τῆιιο., ἀρρϑγοῦ Θαη 
ἀδβίγιιοιῖβ ἀθυηαμη ἃ [δοράβοιηο- 
Ἡ115. ΠΤ Υ15 0615 πᾶ 60 50 }}ρ0515568."“ 
ΠΑΆΟΚ. 51 πηυσιι5 ΡΠ ΔΙ ουϊοιι5 ΠΟ 
ΟΠΠῚ ΙΓΘΡΟ ἀοἰθοίι5 51 (οἵ, Κυπορ, 
Βύπα, Πἰδίον. ρ.. 110), ΘΟΕ] ΡῸ 
ησαν τοξενυϊ νϊάθίιν δα ΠΠπῶ ἐοτὰ- 
Ρι5, 4πὸ τηυγἷβ ουβίοαϊα ἱπηροπθ- 
Ὀαίυν,. ΟΥ, Κυυθρ. ἀν. 8. 58, 2 
δάμη. 4 εὐ 6 Ὑίι. Τιπο. Ρ. 18 δἱ- 
46 0Π1ν. ὅψη. δὰ 6χρ]. Τῆς, ρ. 
144. -- πέντεκαὶ τριάπον- 
τα. ἃ ΤΠαογαῖα 6 αἰββθητίν νἰ468-" 
ἰὰγ Ῥαυβ. ὙΠῚ 10, 8 ᾿Αϑηναίοις 
«ον ς σταδίους μάλιστα εἴκοσιν 
ἀφέστηκε τῆς πόλεως ἡ πρὸς 
Φαληρῷ ϑάλασσα. Αἱ νἱά. ἰδ] 
5166}. Νυχηθυιηη ἀρτᾷ Ῥαιιβ. οοΥ- 
γαρίαμη Ῥαίαύ [θα κ, Αἰπθη. Αἱ 
Οαγίϊα5. δίαά, ἰδὲ. 1 ρ. 7854. οἱ 
ΠΟ ΤΠ ΘΠ ΒΌΓΔΩΙ οὐ ΡΥ ΟΧἰ πη δ 5 ΟΠ 65 
Θατη γϑυϊίαίθ, ατ18}15. ἢτιπὸ οοσπηο- 
5ΟΔΓΙΡ., ΡΆΤΡΌΤΗ ΟΟΠΒΘΗ ΓΟ, 5] βία- 

αἴὰ 5βθχοθπιμη ΡΘάτη βἰαίπδτηιι8, 
ἀοσοῦ; νἱάουὶ ἰσίθιν βίδαϊα ΤΊιπον - 
αἰάθα ααϊηρθηι ρϑάιϊιπι ἔμῖ556. 
Ια. ἰαπηθη ἃάη, ΙΥ̓ 1. -- τὸν 
κυπλον (ἰ, 6. περίβολον) τοῦ 
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καὶ αὐτοῦ τοῦ κύκλου τὸ φυλασσόμενον τρεῖς καὶ 
τεσσαρώκοντα᾽ (ἔστι δὲ αὐτοῦ ὃ καὶ ἀφύλακτον 
ἦν, τὸ μεταξὺ τοῦ τε μακροῦ καὶ τοῦ Φαληρικοῦ" ἢ 
τὰ δὲ μακρὰ τείχη πρὸς τὸν Πειραιᾶ τεσσαρά- 
κοντα σταδίων, ὧν τὸ ἐξωϑεν ἐτηρεῖτο᾽" καὶ τοῦ 
Πειραιῶς ξὺν Μουνυχίᾳ ἑξήκοντα μὲν σταδίων ὁ 
ἅπας περίβολος, τὸ δὲ ἐν φυλαχῇ [ὁ»}] ἥμισυ 

[κα] 8. ἡ. ὄν. νυϊρο ὃν ἦν. ᾧν οπι. γαί. εἰ Βεκῖς. Οοηίνα ἦν 
οτῇ. Ατιρ. Ῥᾷ]. Ἄρη. 1{. Η. Ἀδβρ. ἃ]. Το ον πὰ ᾿σῖθαν, ααπτὰ ἴϑο}}6 
6Χ βαρουουϊθιιβ. τηθηΐθ γορούδίαν οἱ 80 ᾿ῃ θυ οί θ115 βου} } Ρούα θυ, 

ἄστεος. Ὀἰδεϊπστιοπᾶιβ δϑί οἷν- 
οἰ αὐ]8. 50]105., Ὧἀ6 απῸ0 Πἰο 
δοσὶθαγ, 80 Δι᾽ {π πν 015 οομ πη οΐδ 6 
αὐτὴ Ρίγαθθο οὐ Μαηγο μα. [)6 πἰτο- 
απο νἱὰ. (06}1. 46 510, οὐ οτῖρ ὅυ- 
το. Ὁ. 40 οἱ δὰ ἢ. 1. ΟἸϊηί. Ἐαϑβί. 
Η6]]. Ρ. 8594. 1,6. Ατῃθη, Ρ. 518. 
Κτυβ. Ηδ6]]. Π 1 νη. 168 οἵ 6. τηδί. 
Οἵ. Τῆυο. ΙΙ 28. --- ἔστι. 6 
Ῥυδοβοηίὶ ἐοηρογα νἱ, Μαί]ι. αν. 
8. 482. Βαϊίπι, 8. 1560. 21. --- ὃ 
καὶ ἀφύλακτον ἦν] ογτου- 
τέστι στάδιοι δεκαεπτά (αἱ νὶὰ, 
ΒδΡῖΠ6]. Αηδοῃ. ΠΠ Ὁ. 414 ἰπίθυρυ. 
ἄθυτη. οὐ [θᾶ κ, Αἴπθη, Ὁ. 812. 
Βυγβὶ, τδθο, 1 Ρ. 278, δάῃ.) --- 
ὃ γὰρ ὅλος κύκλος σταδίων ἦν 
ἑξήκοντα (9)... ὅ6Π0]., οαϊπι5 οοτα- 
Ῥυϊαύϊοποιῃ ἀοἴθη γα βία οι ΒΌτοΗ- 
Πδιηπηον ἴῃ σύπα. ΡΉ110]. ΚΊΙοΝ. Ρ. 
282 56. οὐ ἴῃ Οὐμητηθηΐ, δηΐϊᾳ. βύπα,. 
ἃ, 1848 Ῥνοΐθγθηβ ΠΟ ρθη ἶβ σἷπο- 
ῬΘΠβἷ8. (θβ ΟΠ Ἰ αγη ἀρυᾶ θίοπ. 
Ομτγβοβίύ, Οὐ ΝῚ ο,4, Τούαμη θπαη- 
ἐἰαίαιη ἔστι δὲ... Φαληρικοῦ 
ἀο!οίπιπι οαρὶῦ Οαγίϊι5. σα. ἰδ, 
10. τῦ, «πθηη τοί! ΟἸα55. ἴῃ 
Νον. δῆπᾶ!. ρ1}1101, ἃ. 1868 τη. 
Θορύ. οὐ δὰ 1. 1. Ηδθο δαύθηι ΡΔΓΒ 
οὐ θ86, αἴτια 6 Ῥᾷα]ο ροϑύ ΠῸΠ οἰιβίο- 
ἀἰέΐδθ 6556 ἀἰοιυηύαν, ρυϑθ 5115 Π 0 
ορσοθδηί, αποα ἐοσορθαηύαν ΡΟΥΡθι5 

, Οὐοραί5. -- τοῦ τὲ μακροῦ 
.««τὰ δὲ μακρὰ τείχη. δίη- 

ΘΌΪ ΔΓ ΠῚ τὸ μακρὸν τεῖχος οἵ 
ῬΙαγάϊοη τὰ μακρὰ τεέχη ἀο οὰ- 
ἀθιὴ τὸ ροβίίοβ οδϑὸ, ααΐδ. ἢ 0 
οἷα πλὰγὶ ὈγΘΟ ΐὰ Του ἘΠῚ1ΠῚ 
ΤΠ Πὶ οἴ δοϊββθηΐ, π05. Οἰΐπὶ ἀ0- 

ουΐπλιδ. Α α 4πᾶπι ΟΡἰπΙΟΠ ΘΠ. 60}- 
βγπιδηάδτη δἰΐδτῃ τὰ μακρὰ τείχη 
Μεραγθηβίατη ΠΥ 69 τεῖχος νο- 
θανὶ αἰ ΧοΡΙβ. Ῥγδοβίαί ἐΔΤηΠ 6 ἴον- 
ἰᾶ8886 τὸ μακρὸν τεῖχος ἱπ|6}1]- 
Θ6γ6 Βϑρίθῃ( 0Π 816 ὈγΔΟΒ απ [0Ὲ- 
ΘΟΓΌΠῚ ΤΠ ΘΗ. 11, αἴιᾶ8 Θδύ 5θηίθη- 
(ἰὰ Ἠδδοκὶϊ οὐ Κυαθσουὶ δύαά. Πἰ- 
βίου, Ρ. 169. Θυδηααδπι ποὺ Ὀγἃ- 
Ομ ρα] ροϑύ τὸ ἔξωϑ'εν ἃρ- 
ῬΘΙαίαν, αὶ νἱὰ, δά π., ποαὰθ τι5- 
ἀυδπῃ ν]ἀθίαν μακρόν νοοδιϊ. ὨΘ 
ὉΠΙγΘΥ 515. 15. πη Ἰοηὶ 5 δάνου- 
55 ΓιΘαΚίθτη,, ααἰ ποη {10 5, 568 
ἄποθιβ ΠΥ Ϊ5. ΠΡΌ ΘΙα. οἴ ΡΟΥ - 
Ῥὰ5 ΘΟπἰ Πού ΠῚ] 6586 ΘΥΊΠΟΘΓ 5ίι- 
ἀποναί, 56 ροβίθα 'ρ58 βθηΐθη- 
ἰϊαγα τα αὐανὶν ΑἰΠ6η. δα, 2 ἡ. 801 
5664., Ορ{ΐπη6 αἰβραίαν! Κυαθοον ἴῃ 
ΕΡΠ που, Ηδ]. ἃ. 1827 τ. 141 5α. 
οὐ ἴῃ δια. ἰδίου, 1, ἃ. Οἷ, ἢῖο 
ΒΙοοτηΐ, οὐ ἄγη. 6 τῃρᾶϊο τι γῸ 
Ὠ8 16 ἀἰββοῦῖ Κραβ. Ηθ]], 11 Ὁ. 
158 54. -- τεσσαράκοντα 
σταδίων. Ἦν εχ βυροτίονο ἧ- 
σαν τϑροίθπαμμ οὐ βδουπάπτῃ 60 
Ἰηου ΡΟ ΟΠ 6 ΒΡ ΘΙ ούτη. ΟΟΡ- 
Υἱρθπάδη [πῖ556 δα ποίαν! Κυπθο.. 
Τῃ τ θΘομβθηῦ ϑέναθο Ρ. 89 (606) 
οὐ ΡΙΔηϊι5 Ηΐδι. Ναι. ΤΥ 7, 34. Ρι- 
γθιμη οὐ ῬΠ Ιου ρουία5. ααϊηα 6 
τα Δ] πτὴ Ῥαβδαθτα πλπ]Ὸ ΑἸΠ ΘΗ Ϊ5 
᾿πποίοβ 6558 (6 ΔΙ 6 ΓῸ 5816 ῬΑΥΙ 
δοοιναίθ ἀἴοθηβ, 1)6 ἃ}118 νἱὰ. οα, 
τηδὶ. --- τὸ ἔξωϑ'εν. ἘχίοΙϊον 
ΤῊ Τ5. ΔῸ 8115 ΒΟΡΙΡ ΟΡ 5 τὸ 
βόρειον τεῖχος, ἰῃίθυϊον τὸ νό- 
τιον 86ιι τὸ διὰ μέσου τεῖχος 
ΔΡΡοΙδύαν, Οἷ, Ἠδυροον, ἴῃ νν. διὰ 
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8 τούτου. ἱππέας δ᾽ ἀπέφαινε διακοσίους καὶ χι- 
λίους ξὺν ἱπποτοξόταις, ἑξακοσίους δὲ καὶ χιλίους 

τοξότας, καὶ τριήρεις τὰς πλοωΐμους τριακοσίας. 
8 ταῦτα γὰρ ὑπῆρχεν ᾿Αϑηναίοις καὶ οὐκ ἐλάσσω 
ἕκαστα τούτων, ὅτε ἡ ἐσβολὴ τὸ πρῶτον ἔμελλε 
Πελοποννησίων ἔσεσϑαι καὶ ἐς τὸν πόλεμον καϑί- 
σταντο. ἔλεγε δὲ καὶ ἄλλα, οἵαπερ εἰώϑει, 11ε- 
ρικλῆς ἐς ἀπόδειξιν τοῦ χερεέθεσϑαι τῷ πολέμῳ. 

1 Θἵϑὲ ᾿Αϑηναῖοι ἀκούσαντες ἀνεπείϑοντό τε, Ἐὰν 3 
ΣΉ τῶν 

καὶ ἐσεκομίζοντο ἔχ τῶν ἀγρῶν παῖδας καὶ γυναῖκας ἀγρῶν μετα- 
ὲ Κ νίστανται, χαὶ τὴν ἄλλην “ατασκευήν, ἢ κατ᾽ οἶκον “ἐχρῶντο, καεδῃ Κλ! ὦ 
καὶ αὐτῶν τῶν οἰκιὼν καθαιροῦντες τὴν ξύλω- πῶς διὰ τὴν 

μέσου τεῖχος. Ωυοα ἔξωϑεν ᾿εο]- 
αν, ποῦ ἔξω, ΘΧΡΙ σα μα απ 6Χ 
ἀϊδ, αυᾶθ δὰ νϑυρᾶ τὸ ἐκ τοῦ 
᾿Ισϑμοῦ τεῖχος 1604, 1 5υηΐ δἀ- 
ποίδία. Οἵ, δε πὶ ΕΝ 1 0ῦ, 1, 

8. 8. δεακοσέους καὶ χιλί- 
ους. ΜΙΠῸ Θοτηπηθηιογαύ ΑὙὐἸβίορῃ. 
Εαα. ν. 226. Οὐτη Τιιο. οοηβθη- 
ἰϊαηΐ Απάοο. 46 Ῥδο. ο. 1,δορά, 
ὃ. 7 εὐ ᾿Αδβοβίη. π. “παραπρεσβ. 
ὃ. 114, ΤΟΙ Οὐ πἶβ ἀἰβϑθηϑιιβ, 
δῖ, Ὁθ]οαηαιθ. τὴ}}16 οὐ ἀποθηιὶ 
ΠΌΤΠΘΥΔ ΗΓ, αἀποθηίοβ βαρὶ τ γ105 
ΘαῸΪ65 (ἱπποτοξότας), 4005 7Πὰ- 
ογά. ἷο 110 ΠΏΠΊΘΤῸ ΘΟΠΡΙθοιΪ- 
ΤῸ, 6556. σθηβθη5. ΟἿ, Βοῃηρὶᾷ, 
εὐ ὄϑαρρῃ. δα Χϑη. Μαρ,, ἔσα. 8, 8 
δὲ Βοθοκη. Οδοοη. οἷν, ΑΥΒ6π, Τρ. 
561 54. --- ἑξακοσίους δὲ καὶ 
χιλίους τοξότας. ΜΙΠῸ ἀὰ- 
σδηίοβ ΘΟΙΤ ΘΠ Αηάοο. οἱ 
Αϑβοβίη, 1, ἃ. ἀδ απο ἀἰββθηβα οἵ, 
ΒΟΘΟΚΙ.. Οεοοη. οἷν, Αἴπθη, 1 869 
ο]. Ῥ.- 292 εὐ ΟἸϊηι. Ἐαβε. δ], ῥ. 
8398. Οδίθγεμη οὰν ἀθ 8115. ονῖβ 
δυμία 8.6 τη 1} 10 τ|5. ΑἸ ΠΘ ΠἸ Θηβἰ α ἢ 
ἰδοδδίτιν, ὁχ ΤῊ 94. πιο Πρὶν. ---- 
τριαποσίας. Οἵ. Χοη. Απδ, 
ΨῊ 1, 97 οὐ ἴθ δᾶη. Βορθοκῇ. 
Ἰ. ἃ. νΡ. 868 8]. ἱπ δᾶ. πιαὶ. ἰΐθηι 
ΠῚ 11. 

8.9. περιέσεσϑαι τῷ πο- 
λέμῳ. ΟΥ̓ άπ. 1 58, 2. 

ὅδ. 14. ὃ. 1, τὴν ἄλλην 
κατασκευὴν. ΟΥ, Χρη. Αδδ0. 

ΤΒυογ αἰ 415. ΚΟ]. 1.2, ΕΑ, [ἰ. 

1 ὅ, ὅ οὐ γὰρ ἦν χόρτος οὐδὲ 
ἄλλο δένδρον, ὙΠ 8, 48 βόες 
καὶ ἄλλα πρόβατα μυρία. Τήν. 
ΤΥ 41 60 πι15 58 ΡΙδαβετα ἴυ- 
᾿ηϑηΐίδαπθπθ ἃ|1ᾶ, 5ῖνα ἴῃ {4}}- 
ῬῈ5. Δἰύθυῖτ8 ΠΟυηΪηἶθ νἱβ [ἰδ ΐϊα5 
ἀαδη ΡΙθγαπιαθθ (νος χατα- 
σκευή ὅ, 4) ραίοί, 1[{8 αὐ ῃϊο κατα- 
σκευή οἰϊδτι ἀΧχοτο5. ΠΙθΘγοβα 6 
ΘΟΙΡΙ Θοὐϊ οχἰβεμηθίαν (οἴ. Ἐδθυ, 
δὰ [1ν. ΧΧΙῚ 46, 9), 5ἶνε ἄλλος 
ναϊθῦ ρΡυδθίενθα, Οὗ, Μϑῃμονη. 
ἀ6 δάϊθοί, ργὸ δάνθιυ. ρ. 11. Βεὶ- 
βῖ8:. ὅ'9Π0]. ϑυδυηῆμη, Ὁ. 888 οἱ δᾶπ. 
Ι 198, ὅ οἱ “βὰν Π|.19. ὕΟρίθυαμη 
ἀθ κατασπ, οἴ. δἅη. 1 10, 2, -- 
κατ᾽ οἶκον εὐ τῶν οἰκιῶν. 
»Οἶπος καὶ οἰκία διαφέρει, ἡ 
μὲν τὸ κτίσμα μόνον δηλοῦ- 
σα, ὃ δὲ καὶ τὸ περιεχόμενον 
ὁσιοῦν."“ ΔΟΎΚΑΣ. --καϑαι- 
ροῦντες τὴν ξύλωσιν. Ηοο 
ΠΟΠΊΘΠ ΠΟΙ 50 1π|πΠ| δα ἐσεκομέξον- 
το, 564 εοἰΐατη δὰ καϑιαιρ. τοῖε- 
Πα. ΠῚ οϑύ. ἀὰ Πθο ΘῃΪΠῚ Μοὺ- 
θαπὶ ΠῸΠ οΟαἰίδητπ 6556 αὐτάς 
(τὰς οἰκίας) εὐ ΘΧ ἐθΉΡΟΥΒ ρᾶν- 
{01} 11 ΘΟ ϑ ἢ ΟΒοἴ τσ, οὐ ὁχ πη (010 - 
πῖθιι5 Οαπιδοιισοηῖ, αἱ τὰς ξυ- 
λώσεις περιαιρεῖν αἰχῖς ΠῚ 28 ρ. 
1:10 εὐ καθαιρεῖν Π| 48 Ρ. 288 οἱ 
ΤΥ 40 τύ, ἔδει ἰσίθισ καϑαιρεῖν 
ἢϊο ἀουίρουθ, ἄν! ! οσο, αὐ ΠῚ 

75.1Ὺ 90. Ξύλωσιν Τπαογα 15 
ῬΓΟΡυ τη γοσθη γοοδύ 50}0]., 56α 
ῬΓδοίθν δμηίδο., 46 απὸ ἀἰϊχίτηυβ, 

9 
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εἰθισμένην σιν" 
τῶν πολλῶν 
δέαιταν. 

πρόβατα δὲ καὶ ὑποζύγια ἐς τὴν Εὔβοιαν 
διεπέμψαντο καὶ ἐς τὰς νήσους τὰς ἐπικειμένας. 
χαλεπῶς δὲ αὐτοῖς διὰ τὸ ἀεὶ εἰωϑέναι τοὺς πολ- 2 
λοὺς ἐν τοῖς ἀγροῖς διαιτᾶσϑαι ἡ ἀνάστασις᾽ 
ἐγίγνετο. 

15. Ξυνεβεβήκει δὲ ἀπὸ τοῦ πάνυ ἀρχαίου 
ἑτέρων μᾶλλον ᾿4ϑηναίοις τοῦτο. ἐπὶ γὰρ Κέκρο- 
πος καὶ τῶν πρώτων βασιλέων ἡ ̓Δττικὴ ἐς Θη- 
σέα ἀεὶ κατὰ πόλεις ὠκεῖτο πρυτανεῖά τε ἔχουσα 
καὶ ἄρχοντας καὶ ὁπότε μή τι δείσειαν, οὐ ξυν- 
ἤεσαν βουλευσόμενοι ὡς τὸν βασιλέα, ἀλλ᾽ αὐτοὶ 

παρέπβασις 
περὶ τοῦ τρό- 

τ ᾿ 
ποῦ, ὃν τὸ 
παλαι. ἡ 4τ- 

Ἄχ ιν 
τιχὴ φπεῖτο. 

»" 

ἕκαστοι ἐπολιτεύοντο καὶ ἐβουλεύοντο. καί τινὲς 

ἀρυὰᾷ Τάθαπ. οἱ Τοβθρῃ. Ἰϑσὶ δᾶπο- τῶν βασιλέων. ὍὌδθ κἰ5, Ρο- 
ἰδ ΑΌΓΘΒΟΗ. οἱ ΒΙοοπηῖ, Βδρονὶ- 
ἴὰν οἰΐδτη ἀρυᾶ Πίοπ, (855. 1 Ὁ. 19 
Βε6ΚΚ. ΟἿ, ῬΟΙΙ. ΝΠ 134. Ξυλείαν 
ΔρΡε!]ανίι Ηδνοᾶ. ΠῚ 4, αὐτὰ 
τὰ τῶν οἰκιῶν ξύλα Χο. ΑΠΔ0. 
Π 2, 16. -- Εὔβοιαν, Ῥᾶβουΐβ 
Δουπἀαπίομι. --- διεπέμψαντο. 
Μοάϊατη ΘΟ] οοαίαπι οϑί, απϊᾶ 5τ|ἃ 
ταπηθηίδ ἐγα συ ϊβοῦαηί, ῬΆΆ]ΟῸ Α}}- 
ἴεν Κτάθο. ατ, 8. ὅ2, 10 δάῃ. 8. 
-- ἐπικειμένας καϊδοθηύθ8,. 
Οἵ. ὁ. 37.1Ν 52. 58. 84. 

8,2, χαλεπῶς. Νοῆ οδ5ΐ ρο- 
βἰζατη αἀνογθίαστῃ Ρτὸ δαϊθοίϊνο. Οἵ, 
δα, τηαὶ. 1 1 Ρ. 169 οἱ 1,0". Ῥαγδὶ. 
6τ. Τρ. 151. ---ἐν τοῖς ἀγροῖς 
διαιτᾶσϑ'αι. Οἷ, Ἰδοοῦ, ΑΥΘΟΡ. 
ῳ 320 εἱ 8]. ἴῃ δ. τηαΐ. ο. --- ὧν ἄ- 
στασις. Ῥτοΐοδοςϊο, αὐ ὙΠ Τὅ. 
ΟΥ,. ΒΙοοτηΐ. Ῥῦοὸ 60 ὁ. 16 μετα- 
νάστασις, ταϊοαΥτναύίϊο. 

σάρ. 15. Ῥερτοββδίοπθηι, απ86 
βϑαυϊίαγ, νἱαροταὶ Καίζοη, Ῥουὶοὶ. 
Ῥ. 125 54. Τπιον ἀ1 4685. ον θδπὴ 
ΔαἸϊοϊοπάδτα Ῥαίαν  ΡΙ., ΒῈΡ ΘΡ ΤΟΥ 8 
ΘΔ ε15 Ῥοβίθυου 8 ῬΑΡΆΘΥΔΡΠΟ ἀ6- 
ΟἸαγαν , 

8, 1. ἀπὸ τοῦ πάνυ 
ἀρχαίου. ϑϑ᾽πηΠον 8. ὅ. Οἱ, 
αᾶπι 12,06. --- ἑτέρων μᾶλ- 
λον. Οἵ, άπ. 1 8,1, --- τοῦ το] 
τὸ ἐν τοῖς ἀγροῖς εἰωϑέναι διαι- 
τᾶἄσϑαι, οὐἰὰ5 τοὶ οδπβᾶ ᾿00 οἃ- 
Ῥὶϊα οἱ ἰπϊθ!ο ῥγοχίπη! ΘΧΡ  οαύαν, 
-- Κέκροπος καὶ τῶν πρώ- 

εἰββίπιαπη Ευθοῃθο, ῬΑπάϊοηθ, 
Αδρθο, 5ὶ ρίδοοι, νἱὰ, ΜΈΒΙΙ, οτ- 
ΘΠοπι. Ὁ. 106 5ᾳᾳ. 122 5α. --κα- 
τὰ πόλεις, ορρίααεαύπι, ἰδ 
τὐὖ ποθὴ ἀηἃ δβϑϑί οἰνιίαᾶβ, ,ςΕπο- 
γ6 δαίοῃ ἀιοάδοϊπι πγ068, ατ85 
Θίσαθο σομηπηθιηοταί |. ΓΧ ρῥ. 609. 
Οπατὰχ δρπὰ δίθρῃ. ἃθ ὕνν, Ρ. 42 
πἀἡπάθοίτη πτθ685 συνοικισϑῆναιν αἰΐ 
εἰς ᾿άϑήνας, 568 δἀάϊία Οδοτο- 
Ῥἷα βαπὺ ἀποάδοῖπι.“΄ ΟΟΥΤΤΙ,. Οἵ, 
Ταίϊγνν, Ηϊβι. αν. Πρ. 2.. ΝίθΡ, 
Ἠϊδβι. δπί. 1 ρ. 2617 54. ανοί, ΠῚ 
Ῥ. 92 544. -- πρυτανεῖα]) 
.πρυτανεῖόν ἐστιν οἷκος μέγας; 
ἔνϑα αἵ σιτήσεις ἐδίδοντο τοῖς 
πολιτευομένοις. ἐκαλεῖτο δὲ οὐ- 
τως, ἐπειδὴ ἐκεῖ ἐκάϑηντο οἵ 
πρυτάνεις, οἵ τῶν ὅλων πρα- 
γμάτων διοικηταί. ἄλλοι δέ φα- 
σιν, ὅτι τὸ πρυτανεῖον πυρὸς 
τ δ , ψ Ἐν τν 
ἦν ταμεεῖον, ἔνδγα καὶ ἣν αἀσβε- 
στον πῦρ καὶ ηὔχοντο." 8610], 
Οἵ, Ἤρδυπι. Απιίίαι, ατ, 8. ὅ, 9 εἰ 
ατὸ5. πο ἀΡΡΘ αὶ, ἰΐοη Ασπ, οἱ 
δᾶη. κα 8.3.--- ἔχουσα. ,.Ἐχού- 
σας ΒΙοοπι, Ηϊον. Μα6]}., Οοθοί, 
κα γρογ. Ρ. 406. ϑ'εὰ τοίου. κα- 
τὰ πόλεις αα ἔχουσα.“ ΚΑ ΒΑ. 

ἄρχοντας, Ρυϊποῖὶρθ8; 
τοσα]οβ. Οἵ ΤΙ, Ηἰϑὺ, αν, 
ΠΡ. 1. -- ὁπότε μή. Ὅε πορᾶ- 
ἰἰοπο νἱᾷ. Κυιορ. αὖ, 8. 61, 9 δάη. 
4, ΟἿ ΠῚ 68. Ν1Π 38. 58. - καὲ 
ἐβουλεύοντο ἴῃ ἀπὸ ΑΥ΄ν οπλῖϑ- 



[Ὁ 

ΕΤΟΣ Α. ΘΕΡΟΣ, (1 15.) 80 

καὶ ἐπολέμησάν ποτε αὐτῶν, ὥσπερ καὶ ᾿Ἐλευσίνιοι 
μετ᾽ Εὐμόλπου πρὸς Ἐρεχϑέα. ἐπειδὴ δὲ Θη- 
σεὺς ἐβασίλευσε, γενόμενος μετὰ τοῦ ξυνετοῦ καὶ 
δυνατός, τά τε ἄλλα διεχόσμησε τὴν χώραν, καὶ 
καταλύσας τῶν ἄλλων πόλεων τά τε βουλευτή- 
ρια καὶ τὰς ἀρχὰς ἐς τὴν νῦν πόλιν οὖσαν, ὃν 
βουλευτήριον ἀποδείξας καὶ πρυτανεῖον, ξυνῴώκισε 
πάντας" καὶ νεμομένους τὰ αὑτῶν ἑκάστους, ἅπερ 
καὶ πρὸ τοῦ, ἠνάγκασε μιᾷ πόλει ταύτῃ χρῆσϑαι, 
ἤ., ἁπάντων ἤδη ξυντελούντων ἐς αὐτήν, 
γενομένῃ παρεδόϑη ὑπὸ Θησέως τοῖς ἔπειτα" 

μεγάλη 
καὶ 

᾿ξυνοίκια ἐξ ἐχείνου ᾿4ϑηναῖοι ἔτι καὶ νῦν τῇ ϑεῷ 

ΟΠ. ΤΠ. -ὃς ὦ, 
τῶν. Οἵ. δᾶη. 1 17. 

58. ἰθΊ6Γ6 'π 5150 1010} 6 ΠῚ γοοδνῖι 
ον. θα 5 νϑρθὶβ ἐπολιτ. καὶ 
ἐβουλ. τοβροπᾶδθμπι θἷπα ποιηϊπα 
Δηίθα οἱ ροϑίθα, ---  Ἐλευσένιοι 
μετ᾽ Εὐμόλπου. ἤρου ΒΕ] Ιὰτὰ 
αἀἰοιίαν ΕἸδυβί πίττα, ἀ6. απὸ οἵ, 
αοὐ!, δὰ ΡΙαι. Μεποχ. ο. 9. Μου. 
δα Ιβοοῖ. Ῥδη. ο. 19. Τιγοῦγρ. 
Τιϑοοῦ, ὁ. 34 ἃ]. ἴῃ εα, πηδὶ. ο, 

8.35. Θησεύς. Ὅς ΤΙιοεβθὺ 
Ῥγδοίον ΡΙαί. νἱΐ. οἵ. ατοῖ. Ηϊβι. 1 
Ῥ. 288 βᾳ4ᾳ. [060 6}}, Ηἰπί. απὶν. 1 
ΡῬ. 480 534ᾳ4ᾳ. Ῥαμποῖ. Πἰβύ. δηί, ΠῚ 
Ῥ. 90 5Ξᾳᾳ. -- ἐβασέλευσε, 
ΤΟΧ Γδοῖα5 δϑύ, ΟΠ 101. Οἱ 
δάη. ΤῊΝ Ὡ εἱ Βυίτῃν, αν. 8. 157 
άπ, 4 ἃ. θὲ τὸ οἵ. ΝΙθρανιῖ ἀὰ- 
διιδεϊοπ 65 1. 4. 1 ». 286. 268 δ]. --- 
μετὰ τοῦ ξυνετοῦ, ἀπ ἃ 
ατη νυ ἀθηἐϊ8, ρΥδοίθυ- 
4υδπὶ αποἀ ργυθάθπ5. Θυδί, 
Οἵ. Ὁίοπ, ΗΔ]. Απί. ρ. 82 μετὰ 
τοῦ δραστηρίον καὶ ξυνετός, 
ῬΙαι. ΤῊ65. ὁ. 2 οἱ μῖο ΒΙοοπηΐ. -- 
διεκόσμησε τὴν χώραν. 
γψιᾶ, ΡΙας, ΤῊ65. ο. 35. --- κατα- 
λύσας ... ἀρχάς. Ο. ΡΙαι. 
ΤῊ65. ο. 34. Ῥαυ5.1 29,9, ΛΥΔΟΊ 51η. 
Απίϊαα. αν, Τρ. 58. 86, ΤΕ. 
Ἰ, ἀ, ρ.8 54. Ρτοχίπιυτη ἐς Κττοο, 
οατῃ καταλύσας ἰᾳπρὶς σΟὨ ΘΓ ἢ 5 
ατ, ὃ. 08, 21 δάμῃ, 4. 811, “βἱοαί 

τὰ αὑτῶν. (δ55. Ρα]. αν. πὶ. Οκν, τὰ αὖ- 

Βοδθτη., απ ξυνῴπισε. --- βου- 
λευτήριον ἐὸν καὶ πρυτα- 
νεῖον,. 6 Ατποπάνιτη οανα οἱ 
Ῥυγίαποθο (Σκεάδι, Θόλω) ρτδθιοῦ 
[ρα Κ. Αἴπδη, νά. Δ δοΉ5πι. |. ἀ. 
Ρ- 421 εὐ 4105 οἰϊαί ϑόμοεπι. Απ- 
τα. ἱαν, ΡΒ]. Ρ. 216 Δἀη. ὅ. --- 
ξυν ᾧ κισ 8] »τὸ, ξυνῴώκισεν 
οὐκ ἔστιν ἐπὶ τοῦ ὁμοῦ ξυνοι- 
κισϑῆναι. (ῃ ἅπο ἰ060 8. ὉΓ08 
Βα θ ταν) ἐ ἐποίησεν, ἀλλ᾽ ἐπὶ τοῦ 
μίαν πόλιν, τουτέστι μητρόπο- 
λιν, ἔχειν αὐτήν.“ ὅ6Πο]. ΟἿ, 
ο. 16, ΠῚ 2 4]. οἱ πο ΒΙοοτηῖ. Νε- 
Θ᾽ σ ηττπι5 ᾿σῖσαν Ἰοατϊίαν Οἷς, ἀ6 
165. Π 2. νεμομένους. 
ΝΟὴ 6586 ροββίάοτνθ, βεᾶὰ οο- 
Ι6τ 8, δάποίδι 411. Οἷ, δάη. 1, 
2 οἱ ἰηΐτα ο, 27, υδἱ νὰ. ΒΙοοπιῖ, 
Νϑαπδ ἰάπθη, οὐν Πἷο ποίϊο ρο5- 
βία θπαϊ ϑρουποπᾶα 511, πο }5 |1- 
ααοι. Οἱ, 62, 2, -- μεᾷ πόλει 
ταύτῃ ἀὐ ας Οἱ. Κναερ. 
ατ, 8. 61, 7 δά, 1. -- ἁπάν- 
των .. τυ δότε οὴ ἐς 
αὐτήν, 4 Ὁ πὶ ΟΠΠ 65 ἴῃ 68 πὶ 
οοπίτιθαι, οβϑϑηί, ΟἿ ΤΥ 160. 
1Πν. ΧΧΧΙ 80, Δ δοῆβιη. Απίϊαα. 
αν. 1. 1714. -- ξυνοέκια. 
»ῬΙαΙΔΡΟΒ5 ἷπ ΤΙ65. [ὁ. 34] ἐυξτ- 
οίκια νοορᾶι. ΗΒ, , Ξυνοί- 
κιὰ οἴἶατπι ΟἸιανὰχ ἂρ ϑίθρι. 
ΒγΖ. Ρ. 42.“ ΑΟἼΤΙ,. Νομμα} 

3. Ἔ 
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Ι 

ἑορτὴν δημοτελῆ ποιοῦσιν. τὸ δὲ πρὸ! τούτου ὴ ἀκρό- 8. 

πολις ἡ νῦν οὐσα πόλις ἦν, καὶ τὸ ὑπ᾽ αὐτὴν πρὸς 

ψότον μάλιστα τετραμμένον. τεκμήριον δέ" τὰ γὰρ 4 

ἱερὰ ἐν αὐτῇ τῇ ἀκροπόλει καὶ ἄλλων ϑεῶν ἐστι, 

καὶ τὰ ἔξω πρὸς τοῦτο τὸ μέρος τῆς πόλεως 
μᾶλλον ἵδρυται, τό τε τοῦ Διὸς τοῦ ᾿Ολχυμπίου, 

καὺ τὸ Πύϑιον, καὶ τὸ τῆς Τῆς, καὶ τὸ ἐν Δί- 
μναῖς Διονύσου, ὦ τὰ ἀρχαιότερα Διονύσια τῇ 

δωδεχάτῃ ποιεῖται ἐν μηνὶ ᾿ἀνϑεστηριῶνι, ὥσπερ 

ξυνουκέσια ΔΡΡοΙΙαπύ. Οδἰθθνδία 
, 6858 τῇ ἕκτῃ ἐπὶ δέκα τοῦ Ἕκα- 
τομβαικῶνος ἰοϑίαίαν ΡΙαΐ. ἃ Ῥδη- 
ΔίΠ θη 65 ἰοῦ Ὑϑοίθ ἀἰβοθυηϊί, 
564 βίση! οοπϊ ποία 5 οορὶίαίἃ 
6586 ἀοοεῦ ΝΥ δομβιῃ, Απίϊαᾳα. δύ, 
ΤΡ. 88. Π ῥ. 482. ἤευιη. Απίϊαα. 
580, 8. 54, 9. 6 νυν. ξυνοίκια 
ἑορτήν νἱά. Μαίι. 6ν. 8, 428, ὅ. 
Κναορ. 8. 600, 2 δάῃ. 2. -- ἐξ 
ἐκείνου. ὔι Ρᾶυϊο Ροβί πρὸ 
τούτου, ὁ. 16 ΠΕΣ ρνάρο βὶ- 
ΤΆ }18. ἀρυὰ Κυαθρ,. 8. 48, 4 
8ϑάη. Ἰ. τι τῇ ϑ' εῷ. ̓ " αάη. 18, 
5. -- ἑορτὴν δημοτελῆ. Ὅς 
ἢἷ5. αἴθθιβ ἔθει 5. νά. ἤρντη. ἀἢ- 
ἐἶἰαπ. 5800, 8. 8, 14. 

8. 8. τὸ δὲ πρὸ τούτου. 
ϑϑαυϊξαν δ ὀχίγθυαθτη ἀϑαὰ6 οἃ- 
Ῥυΐ αἰλδνα Ρᾶννα ἀορνοβϑὶο νυ 5 
μεγάλη͵ γενομένη Ὁἤροία. --- τὸ 
ὥπ᾽ αὐτὴν... τετραμμέ- 
νον, 1118 ρΡᾶγ5, αδ6 510 6ἃ 
δὰ ἃυδπίγυαμιη τη ΧΙ] 6 ΒΡ6- 
οἷαί. Μααχα ἰά60 νἱάδίιν ἀϊ- 
ὁ6γ6, 4πἰὰ ραιοᾶ 7015 δϑαϊῇσϊα 
οὐϊδπὶ δα 84|185 ρᾶγιθβθ, ρυϑθοῖριθ 
δὰ οοοϊἀδηίθηη, τὑὖ ΒΟ ΒΡ᾽ ΟΠ μγ, 
αὖ] Αὐθορᾶσαβ δυαΐ οὐ βθουημ αγὴ 
ΠΟΠΏ.}1]05 νϑύμθ [ΟΓΌΤη, βρθοίᾶ- 
ψϑυϊηΐ. 

8. 4. τεχμήριον δέ. Οἱ. 
Βαίιπι, αν. 8. 151, ΓΝ 10 οἱ δᾶ. 
2,0. Ῥγδϑίου ῬΥΟΧΊΠΙα. δρ- 
χη θη σι Βοα ηΐαν ἄπο Α|1ἃ ὃ. ὅ., 

θ. ---καὶ ἄλλων ϑεῶν. Ῥτδο- 
ἰοῦ ΜΙπουνα (8. 2), ουΐ δΥχ οοὴ- 
βθογϑίᾶ οναϊ. Καὶ τὰ τῆς ̓ ϑηνᾶς 
δάθο ἱπίθνΡ ΟΠ ΟΥ 6 ἔην 115 ᾿ἰθγῖβ. δὰ- 
δὰ5. δϑί ΟἸδββ. --- τό τε τοῦ 

Διὸς τοῦ Ὀλυμπίου. ὃθ 
60 νἱᾶ. 1,6. Αἴπθα. Ρ. 126 5ᾳ. 
οὐ Ρ. 875 5644. Βυγβί. ανγδθο. ΤΡ. 
860 54., π6 ᾿ἶο οὐ ἴῃ ὑϑΠ] πο Τα 
ἐδιῚ ρΙΟ πὰ ΘΟΠΙ ΘΠ Οὐ δίϊοπθ ὧδ 
ὙΝΠΚΙηβῖο, Ηαν Κἰηβῖο, 4}115.) 4105 
ἴη 6. τηαὶ. οἰλανίματβ, ᾿ΟαΙΔΠ]ΌΓ. 
-- τὸ Πύϑιον. Οἱ. Ἰμρᾶκ. Ἰ. 
ἃ. Ρ. 198. Βανβὶ. 1 Ῥ. 802. -- τὸ 
τῆς Τῆς. ὐοσποηιθηῖο Κου- 
ἘΡΕΟΘΟΝΙ « ἩΠῸΒ. δ 6ο νἱᾶ, 
1 6αῖ. 1. ἃ. Ρ. 218 564. Αἱ δἰτίθυ 
ΜΙ]. ἴῃ ᾿Εγκυκλ, παιδ. ἀγαθον. 
ν. Αἰΐοα Ρ. 2388, 289. --- τὸ ἐν 
Λίμναις Διονύσου. Οἱ. 
Τ1,οα]ς. 1, ἃ. Ῥ. 99. 208 54. Βυγδῖ. 
Τρ. 296 34. 511η6 ἰάθηη 1 Ρ] Ὲ ΠῚ 
ΤιΘπδ ΘΠ, ΘΧϑιηηδί. ΒΟ Ποἰὰ, ἀθ 
ἢ βοθηΐο. Ρ. 44 54. -- τὰ ἀρ- 
χαιότερα Διονύσια. 1888 
Απιποϑιθυῖα νουοὶβ ἐν μηνὶ ᾿Δν- 
ϑεστηριῶνι ἀδιηοπδίναίαν, Ἦδθο 
δαίΐθηι οἵ ἃ ᾿υθηδοὶβ δὲ ἃ ῬΊΘΠΥ 5115 
γαγ δ 5. ἀαϊδθαυβοῖιτη 4}}} σοπαη- 
ἄυπι, ἀϊξιπριοπάα 6586. ἀοουϊί 
ΒΟΘΟΚΗ. ἰῃ Οοπιπρηΐ, δοδᾶ, Βουο]. 
Οἵ, Βαῖθῃ. Εκχο. δα 1)οπλοβίῃ. Μιὰς 
Ὑ δομβια. Απταα. αὖ, ΠῚ Ὁ. 519 οἱ 
4πο5 διξεβίαυαν Πθνγη. ΑἸύΐαα, αν, 
8. 161, 2... -- τῇ δωδεκάτῃ. 
ΟΥ Βαϊίπι, α΄. 8. 128 δάη. ὅ. Απ- 
(ποϑίουϊα ἰοσηοβ ἀἴθ5, ἂὖ ΧΙ δὰ 
ΧΙΠ Απεοϑιουϊοηΐβ πη βῖβ., ο616- 
Ὀνδία 6558 ἀοοοὶ Δ ΔΟΠ ΒΗ. ἰ, Δ. 
580. τὴν δωδεκάτην τοῦ ᾿Αν- 
ϑεστ. μην. δουηπηοηιον αι οὐδ πὶ 
Πεηι οί}. Ὁ. Νδᾶθῦ, Ὁ. 1571, δῦ. 
αὐοὰ ραῦνὶβ ΑἸΕ]Π βίου 5 μἷς 50- 
Ἰὰ5 σΟἸΘὈγαθαίαν, δαΐ αιοῦ ΟΧ ὑν]- 
Ὀὰ5 δία (οὗ Δ΄όες) πιαχίτπο οὐδ 
οβίαβ, Οἱ, Βοβποὶα, 1, ἃ. Ρ. ὅ. 52. 
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3... Δ Ὁ Ἵὕ , “« , 

χαὺ οἱ ἀπ Αϑηναίων. Ἰῶνες ἔτι καὶ νῦν νομίξου-- 
σιν. ἵδρυται δὲ καὶ ἄλλα ἱερὰ ταύτῃ ἀρχαῖα. καὶ 
τῇ κρήνῃ τῇ νῦν μέν, τῶν τυράννων οὕτω σκευα- 
σάντων, ᾿Εννεακρούνῳ καλουμένῃ, τὸ δὲ πάλαι, 
φανερῶν τῶν πηγῶν οὐσῶν, Καλλιρρόῃ ὠνομα- 

, 2 ’ σμένῃ, ἐκείνῃ τε ἐγγὺς οὔσῃ τὰ πλείστου ἄξια 
ἐχρῶντο, καὶ νῦν ἔτι ἀπὸ τοῦ ἀρχαίου πρό τε 

δε Ὁ» Καλλιρρόῃ εχ Βρρ. οὐ (ἢν. τροθρὶἊ αουι!., ααοπὶ 5θοαίι8 
εβὺ ΒΘ Εὶκ,, δχ οπϊα8. Πἰν 185 [τ βουδίιαν ἴῃ 1|. εὐ Καλληρρόῃ͵ ἴῃ Ρ]. 

ΟΒ0Π0]. 

Ὑυϊθο εὐ ἰπ πιο θυαηἷβ Ρ]ουίβαιθ, αὐ ἀραιὰ ἩδβγοΙι, ἴθ ν, Ἐννεά- 
Ἀρουνος, Καλλιρόῃ. ἴῃ ποπιῖηα ΡΙΌΡΥΪΟ οὖ Ῥυῖβθο ἴοντηᾶ ΡοΘιἰοᾶ ἴον- 
ἰᾶ556. Ποὺ 5ρϑυπθηάδ, Οεογίθ Καλλιρόη Οοραπῖπα οἰΐατα ἀρυᾶ Ὀΐοη. 
ΗΔ]. Απί, Γ 27. 62, 5ἰπιρ!]οὶ ἡ Ρἰποῖναν, 

2 : - 
ἐκείνη. Β6ΚΙ. 46 οοηπἰεδοίατα ἐκεῖνοι. 

΄ 

589. -- οἵ ἀπ᾽ ̓ ϑηναίων᾽ Ἴω- 
νες]} ,»οὗ ἄποικοι τῶν 4ϑηναί- 
ὧν." ὅ680)], ΟΥἾ1 2. οχίγ, οἱ περ, 
αὐ Ὥοῦν., 4ϑηνῶν οοηϊϊοῖαβ, ΝΗ 
ὅτ, 4, -- νομίξουσιν] κατὰ 
νόμον ποιοῦσι." ϑομοῖ. (ἢ, νο- 
μίζεται, τὴ 05 εϑὲ, 8. 6 οἱ δάῃ. 
6.88. --ἔδρυται.. . ἀρχαῖα. 
Ηοο δπαηοϊδιιη) ΟἸδεβϑηΐο ἰπίον- 
Ῥτθίδιϊομὶ βἰμηῖ!θ νἱἀθίαν, ποὶβ 
ΠΟῺ ἰΐθΠ|, 

ὃ. ὃ» 5 ἢ κ 6 νΉ. ἢς πος 
ἴοπίο νἱὰ, [68 Κ. 1. ἃ, Ρ. 128 54. 
Βυγβὶ.  ρ. 808. ---τῶν τυραᾶν- 
νων] .τῶν Πεισιστρατιδῶν." 

»Εὐηΐοιη (ἢ Πρ ποθὴ πο- 
γ 6. (0 }15 Θχουηανὶ Ρἰβἰβίναίαβ, 
αὐ τοΐθυς Ῥαᾷιβ, [1 14, 1]. Θαῦπὶ 
δαίοιι ΠΠ1ΠΔ αποαῖθ ἴῃ 60 οὐδ η40 
ἸΔθοταυῖηῦ, ὨΐηῸ 0 8118 ἱρβὶβ δα- 
βουιθιίαγ, Ὑιά, Μϑυγβ. Ριβἰβίν, ρ. 
08. 19.“ ΗΒ, --- τῶν πη- 
γῶν} ,.τῶν ἀναδόσεων τοῦ 
ὕδατος." 560]. Ῥιδάπρυϊταν 1 ἰοὶ- 
αν νοχ μἷο ἃ κρήνῃ, δἰ αἰΠρδιαιο 
Θὰ νεπᾷ8 εὖ βοδίυνοἶπθθ, --- 
ἐκείνῃ, Οἱ, Μαιμ. ὧν. 8. 412, 
2, οἰδὶ ἐκεῖνος Ρτο ΠΟ Ϊἷβ ἰΐᾳ, 
αὐ Βᾶ6Ρ68 οὗτος, ἱπ δραπαϊερβὶ 
ῬοΚιΐ Θχθιηρία ἰδ] ποῖ ἰοσιηΐαν: 
5βεα νἱὰ, ἄρῃ, ὕγν, ΥἹ 2, 838. Βερ. 
1,Ας, 10, 4 ἀπδηαιδηι πᾶ θὸ Ἔχοτη- 
[0] Κύμορ. 0... ΘΡΟΥΒῸ5 51 Π}}18 
ἰμάϊοαι, ΟἸδηβιουὶ ἰμθοροὺ δβὶ τέ, 

Οἵ. δάῃ. 

αι 1 ρυιουϊαπι δὶ ἰταἰθοίατη, ρὲ 
δὰ νν. τὰ πλείστου ἄξια ἐχρῶν- 
το τοΐθυθηάϑδτιη ἀἴοαβ, πἷο ποὴ, υὖ 
4101 (εἴ, δάπ. 1 19), ογδίϊοηθιῃ 
τη δίαιη οορίίανὶ ρό556, αυοά 
Βουϊρίου. ρυίπηιστη ρυϑοίου (8|11ν- 
τοθη. δ|1ὰ ἀποαὰθ ποιμῖπᾶνθ νο- 
[πιῖβ88 οχἰβεπηδυὶ πὸπ Ροϑεὶξ, τὸς 
ΒΡοπάθαίῃγ, ΘυδΡα Βεκκ. ἐκεῖνοι 
γϑοθρῖί, Ηδδοκ, ἐκείνης οοηΐροο- 
ταὶ, ᾳαποὰ δὰ ἀκροπόλεως 5ρεβοία- 
τοὺ; 564 Π00 ποιῃῆθῃ γϑηιοίϊ5 οβί. 
Απάδοῖιβ ἐθηίαί Καδρρονί. Οὐτ. 
οὐἷε, Ρ. 7, απεῖὰ τϑίθ!! ΗοΥθϑί. 
»Ζν Κη, κε ρ. 8ὅ, «υἱ Ρ. 80 
ἐκείνῃ δα τὸ πάλαι Ταΐδυι, αὐ 50 
τῇ τὸ πάλαι οὔσῃ, ααοα πππη: 
γτἱὰβ ἀἰοίατη να θίμν οὐ νἱκ ἴεγθη- 
ἄυπι. ᾿Εκεένῃ ᾿οοἱ δάνθυ απ 6558 
να Ηποηπεῖτοβ, Ἐκεῖνον. εἰϊδτι 
Βοεῖιπη. εὐ ΟἸα55. Ῥτοθανθνιῃί, -- 
τὰ ... ἄξια ἐχρῶντο. Οἱ. 
δάη. 1.8, ὅ..ὄ 114, 6, -- πρό τε 
γαμικῶν. Γαμικά οοπῖπ9 8- 
᾿ἰἃ βδόγᾶ, πιυρίϊα!α ἰπίον- 
Ῥτγείαίαν βέθρῃῃ, Νιβὶ ἔογίθ τῈ 8 
δα πυρίϊᾶ5 βρθοίδῃἐθ5, ἰάρο- 
4ὰ6 παρ ϊα 8 ἰρβ88 Πηᾶν]Β5. 6586: 
8π} ἃ οοπηαθῖο ὁθνία ἰθρῖσαν ΥἹ 
06. Αάτε αποά δἰἰϊποί, ,,ϑα τα 
6Χχ 1Π0Ὸ0 ἔοπέθ ρεοιϊαπι δα ἰανϑογὰ 
παρα! α νἱρρίηῖθυθ παθοηεθὰ5 
τάξαι οὶ}... ΠΕ ΡῈ ἢ [8. 48]. πεο 
παθϑητθιβ ἰαπίαπμῃι ἰὰ ἰδοίαχμη, βεα 
εὐ ἃπίβ παρίϊαβ τηουϊθηίι5, ΥἹὰ, 



ἤχϑοντο οὖν 
οἱ ̓ἀϑηναῖοι 

238 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟῪ ΞΥΓΓΡΑΦῊΣ Β, ις΄. 

γαμικῶν καὶ ἐς ἄλλα τῶν ἱερῶν νομίξεται τῷ ὕδατι 
χρῆσϑαι.. καλεῖται δὲ διὰ τὴν παλαιὰν ταύτῃ κατοί-- 
κῆσιν καὶ ἡ ἀκρόπολις μέχρι τοῦδε ἔτι ὑπ᾽ ᾿4ϑη- 
ναίων πόλις. 

10: ἢ 
3 

5 τ ᾿ ν Χ Ψ Ἵ 
τὲ οὐν ἐπὶ πολυ χατὰ τὴν χῶραν 

τοὺρ ἀγροὺς αὐτονόμῳ οἰχήσει ὁ μετεῖχον ΤΡ ᾿Αϑηναῖοι, καὶ 
ἀπολείπον- ἐ πε ιδὴ 

τες 
ὴ ξυνωκίσϑησαν, διὰ τὸ ἔϑος ἐν τοῖς ἀγροῖς 

ὅμως οὗ πλείους τῶν ἀρχαίων καὶ τῶν ὕστερον 
μέχρι τοῦδε τοῦ πολέμου πανοικησίᾳ γενόμενοί 

τὲ καὶ οἰκήσαντες οὐ ῥαδίως τὰς μεταναστάσεις 

ἐποιοῦντο. ἄλλως τε χαὶ ἄρτι ἀνειληφότες τὰς κα- 

Εὐγτη. οὐ Ηδύροοῦ. [εἰ ϑυϊά, οἱ 
ΠΟΥ. Ὁ ἸΠῚ ν. λουτροφόρος. 
ΒΌ05. -- καὶ ἐς ἄλλα τῶν 
ἔε ρῶν] ..καὶ γὰρ ὃ γάμος 
ἱερός. “ς 50}0]. -α τῷ ὕδατι, 
ἷ, , τῷ τῆς Καλλιρρόης ὕδατι, 
τούτῳ τῷ ὕδατι. Οἵ. ἀἀη. 81, 8. 

8. 6. καλεῖται... ΠΑΘΟῊΝ Ὁ: 
Οὗ, ἤσδυηη. Αηέϊαι. αν. 8. 97, 6 οἱ 
ἴηἴνὰ Υ 18. 

Οὰρ. 16. ὃ. 1. Ῥυϊγηῖβ νυ ὶβ 
ἤπια ἀθργθβϑίοη δ ΓΕ ΘΕ } Βπτη- 
τῇδ ῬΥΪΠΊ8 6 οδΡ 5 186 ρδυδρυαρῃϊὶ, 
στα ἃ ψουθὶβ καὶ ἐπειδὴ ξδυνῳ- 
κίσϑησαν Ῥοβίατιδηη πο τῷ ξυν- 
οιἰκισϑῆναι ἀπάτη (18, 2) νἱίδα 
Τιβίϊ δ 6 ἈΠ ΟΥ ΘΠ ἴῃ ΑΥΠΘ ἢ Θη51θῈ5 
ΘΧβυϊηούσγη. 6558 ἀδο!αναύαμη ΒΒ 
ἴπ νϑυθῖ5 οὐ ῥᾳδίως ... ἐποιοῦν- 
τὸ τϑᾶϊθιν δὰ πδυν δ ϊοποῖη ο, 14 
οχίγ, ᾿π θυ ρίδηη. --- τῇ τε οὖν. 
Κνιθρ. Πΐὸ οἱ 18, 2 Ῥῦὺ τὲ οὖν 
τέ δοη ον δ᾽ οὖν, 568 τε αἱτο- 
ααθ Ιοσο Ῥγδορᾶυδὴβ. καί δρί15- 
β' πηγὴ νἱἀθίπι, (πᾶ καΐ ιὶς 
πη ΘΟΡαΪαηαϊ 5θα ᾿πίθη θη αὶ ν] πὴ 
Βα θοΥἃ ΟἸαββθηΐο ΠΟ ΘΟΠΟΘα 115, 
απ αὐτόνομος οἴκησις εἴ 

ἐπειδὴ ξυνῳκίσϑησαν ἀἰϊδιϊη- 
δυδπίαν,) οὐ οὖν ἴῃ Θρδηδὶορϑὶ 
βυ βοῖ!. (]α55. δ᾽ οὖν εἷὸ τϑοο- 
ΡΪΐ, 9. 18. ποὴ ἰΐθηη, -- τῇ - -. 
οἰκήσει μετεῖχον. Μίτα 
Βυπίαχῖβ, ἴῃ ατα.. αἀὐππὶ ὁχ 1. 1 
ϑρραγθδί βϑηϊθηςδπι ἄθθθυο πᾶ πὸ 
6856, ΑἸ ΠΘη θη 865 ἀἰὰ 50 ἴὰγα ἴῃ 
ἈΡΥΪ5 νἰχίββθ, δὶ τῇ... οἰκήσει 

1π5 1 ΘῈ 0] ἀαὐϊν ΠΤ ν ΟΙ ἉΥΉ115 6556, 
οογίθ ποῆ, τὖ Μαί, αν. 8. 828 
δάη. 2, τῆς πόλεωξ, 504, αἱ 
Ἠεγρβί. Ρ. 42, αὐτῆς (.. 6. τῆς 
αὐτονόμου οἰκήσεως) ἀεδί 581-- 
γητὶ αὐαῖνὶ; 564 νοὶ 516 ηἰηηῖ5 8 }- 
συϊάε οὐ γα πηδηίον Πᾶθο να θη- 
τὰν ἀϊοία. {{|5]1ὰν νοῦ. κοινώ- 
νεῖν ποπηπηαᾶτη ἃρια θ᾽ οπ οβίῃ. 
οὐ 5860 8 ἴῃ ΠὈΥ]5 580 γ15 ἀδίϊντϑ τοὶ 
δαῖτ Ἰερίταν (οἵ, δα, πιδὶ, ), τᾶ 
μετέχειν ΘΠ] ἤοΟ οᾶδι ΘΟΠΪ ἢ - 
χίββθ ἢῖο ΤΠπογ ἀἸ ἀ 61 Π05 βιιβρὶ- 
οδι βαμλιβ; 5868 Ποηγοβίῃοηϊοα 
ΤΠυοΥ αἰ ἀ δἰ5. Πἰ Π115 αι 155 ̓  Γ 1118. 6556 
γοΒροπαοθί Κυιερ.. ᾿Ἐπεῖχον οοπὶο- 
οἷε Ῥόοῦτ.; δὐ να. Βοϑῆτη. ϊο ἵρ56 
εὐ θυΐϊθϑϑϑθη ,νἂθ Τῆπο. Ιοοἷβ Α]1- 
ποι μετεῖχον νοϊιης 4})6558. 
ΟἸαββθηϊαβ δας ἰάθη βυιδαθί, δαΐ 
ἰοῦ ψϑυθαη) ΘΟΥΓαρίαπι Ραΐαί, 6Χ 
Ῥανιοὶρῖο ἀντισχούσῃ νοὶ κατα- 
σχούσῃ, αονι πὶ ΠΘΌ ΓᾺΠΊ Ροίαϊι 
ἀορνανανῖ ἴῃ μετεῖχον, απο ἡὰπΠ6 
Κυιθρ. ἀποῖβ ᾿πο  αβὶι. --- γενό- 
μενοι. ὅτ᾽ ἀϊδιϊηοσπογοίαν. 80 
οἰκήσαντες, ἱπιουργοίδῖ ΒΌΠ5 
αππηὶ παίὶ δβϑϑηΐ, οἱ οχρίδ- 
ηδίϊοηὶ Κυπθροτο πάνου. ν᾽ ἀθιῸν 
δἄνουβαυὶ, απ ΘΧρυϊπλϊῦ νογὈ 5, 
ἀξ 5'θ δῖοι δὰ ἔῃ δ᾽ δὴ πὴ ἃ 
οἴ θ᾽ ΘΟ ΟΠ ἢ 1, ΔΙΔΠΑΊΔΤΗ 81{6- 
γα πὶ ΥἿΧ γθβροῃᾶθι ὕγαθοὸ οἰκήσ. 
- ἄρτι. Ηΐο ἀθ θη} οΥἽβ. βρδύϊο 
πῸΝ Ῥγοχίηιο Ῥυδοίου (0 1η {6} 166 ῃ- 
ἄστη, ἂῦ ΠΟΠΠπ Πα] υλτη ψεωστί, 
πρώην, 1,Δι. ΠΡ 6Υ, -- τὰς 
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ὁ τασχευὰς μετὰ τὰ Μηδικά" ἐβαρύνοντο δὲ καὶ 
χαλεπῶς ἔφερον οἰκίας τὲ καταλιπόντες καὶ ἵερά, 

᾿ς δ διὰ παντὸς ἣν αὐτοῖς ἐκ τῆς κατὰ τὸ ἀρχαῖον πο- 
᾿ς λιτείας πάτρια, θίαιτάν τὲ μέλλοντες μεταβάλλειν, 

καὶ οὐδὲν ἄλλο ἢ πόλιν τὴν αὑτοῦ ἀπολείπων 
ος ἕχαστος. 

“ 11ι Ἐπειδή τε ἀφίκοντο ἐς τὸ ἄστυ, ὀλίγοις ἐν δὲ τῇ πό- 
᾿ λει κακῶς. μέν τισιν ὑπῆρχον οἰκήσεις καὶ παρὰ φίλων. ἩρᾺ, νητῶνεοι 

νὰς ἢ οἰχείων καταφυγή᾽ οἱ δὲ πολλοὶ τά τὲ 
ἔρημα τῆς πόλεως ὥκησαν καὶ τὰ ἱερὰ καὶ τὰ 
ἡρῷα πάντα, πλὴν τῆς ἀκροπόλεως καὶ τοῦ Ἔλευ- 
σινίου, καὶ εἴ τι ἄλλο βεβαίως “λῃστὸν ἢν" τό 
τὲ ΤΑ ΡΟΣ καλούμενον τὸ ὑπὸ τὴν ἀκρόπο- 

αρ. 10. 8. 3. καταλιπόντες. Μὶμηά. καταλείποντες, αυοὰ 
φίασθε οὐ δᾶ ῬΑ ἰοϊ ρα, υδθ 56αππηΐαν, οὐ πᾶ ΠῸΠ ἅθρογα ὅν ἴογο- 
Ὀδηΐ, αποὰ γοϊϊαογδηΐ, 568 ἴηνὶ γα πα πθθαηί. (ΟἿ, 14, ΟΣ ΥἹΣ 
Βοοοροιαηὶ Βορἢπι. εἰ (455. 

αὑτοῦ Ἀδρ. ΑΥ. ΒΕΚΚ, Ψαυϊρο αὐτοῦ. ΟἿ δάη. 1 17. 

κατασκευάς. Ρ]οΥί4α6 58} 61- 
Ἰδοῦ 6 ἰπίογρυοίδηίαῦ,. ποη- 
ΜΠ} ἰἀτηθὴ ἀοη05, νὶ} }]ἃ5. ΟΥ, 
δάη. 110, 2. 

8.2. καταλιπόντες. Αἱ- 
{οη6 αἰβουϊμηθη Παΐϊ5. ΘΓ οἱ 
Ῥτοχίη ἀπολείπειν. ΠΙᾺ Πἴο 681 
ΓΘΙΙΪ 4 6 }6, πος ἀ 65 ο Γ6. 564 
αταθοὶ ἴῃ ἢϊβ. ἀἸἰβοθυ η 415. τηΐΠῈ8 
δαηΐύ ἀρ 65 4αδηὶ Π δεῖ]. Ἀπηίθᾶ 
ἀ6 ἐβαρύνοντο καὶ χαλε- 
πῶς ἔφ. οἵ. ἀς Πἶϑι. ΤΊλιο. ΘΟ πηηι. 
Ρ.81. -- ἱερὰ... πάτρια. 
ΒΘ᾽ σ᾽ ΟΠ 65 νϑίθυο5 ΡΙενάβαια 4πο- 
ταπάδπη Ἰοοοτιιηι Ρυορυϊὰ8. [αἶδ56 
ἄοοοι Ατη. Οἵ, Ἰᾷ. δὰ ο. 71. --- οὐ- 
δὲν ἄλλο. Οἵ, Μαι. αν. 8.488, 
11. Βαίίπι, 8. 150, 15. δοῖπαθ 
ἀπολείπων «ἃ ἕκαστος Ρδίοί 
δΟσΟΥΠ]Οἀ δ (111 6586, οἰβὶ νοὶ δίοω, 
Ῥούαϊ! 5ουῦὶθὶ ἀπολείποντες. γιὰ, 
Βυίίῃι, 8, 129 ἀάη. 12. 

ὕδρ. 17, 8.1. ὀλέγοις μέν 
τισιν. Οἵ. δάη. ΤΥ 46, ὅ. -- οὐ- 
κήσεις. ΟἿ. αάη. ΥἹ 88, 4. --- 
τὰ τὲ ἔρημα τῆς πόλεως. 

Αἀ ϑθρίβῃξ! η θη 80 ΔΓῸ6 ροηϊΐ 
Ἠδυνν Κη. Α1). Ρ. ὅ08, δὰ 5βρίδϑη- 
τ] ΟΠ Θηϊ οἱ οὐϊθηΐθπι Δ ΔΟμβιη. Αἢ- 
(ἴα. 1». 88, ρτορε Μυβθῦμ Ρὶ- 
ῬΆΘΘΙ γΘΡΒ5. Δ Α]ρο]. ΟΟπιπιοηύ. 
Ρ. ὅδ0. 10ὶ καλύβας ΘΧβ θη. 
γιὰ. ὅ2, 4. -- τοῦ Ἐλευσι- 
νέου. 6 ὁο οἴ. 1641. Ατηθη. Ρ. 
214 54., 4 46 Ργοχίηἶβ νυ} }5 
οοΟη θη π5 ᾿. 190 εὐ 215, Βυγβὶ. 
ατϑθο, 1 ρ. 2960. Μ|Ε]}. ἴῃ Ἐγκύκ. 
παιδον. Ατιὶς, ». 28ὅ.---πλῃστὸν 
ἦν. ΤοΠΙρΡΙα δηΐηὶ ΟΥ̓ ΘΟΟΥ ΠῚ ΓαΓῸ 
οἰαπάραηίαν, ΟΕ, Ἠφρπι. Αμεῖαι. 
580 γ, 8..19,.18. -- τὸ Πελασγι- 
κόν. ΟδπΊριτι5 5110) Ρ 6] 55:10 0, ΠΓῸ 
ΔΡΟΪΒ ἴῃ βϑρίθῃίοηθ5. δία 
ΟΟΟΆΒ.Π 5015 ϑρθοίδῃηΐβ 51(}8 
οὐ ἴοὸ πλιὸ, ἀθ απὸ νἱᾶ, Ηρτγο- 
ἀουῦίν: 137. Ραιι5. 1 28, 8, ρτο- 
ἰϑοία5. Οἵ, ἴμθαῖκ 1. ἃ. Ῥ. 226, 
Κυιβ. Η6}}. 1 Ρ. 416, Π 1 Ρ. 7854. 
ΝΟ [Δ ΠΊΘ ΘΙ1ΠῚ ΘΟ]! 6 Τα ΠῚ [Ὡ1Ὴ, 
αυἱ Πνύξ νυϊσο ραίΐοθίαν ἔαΐβ56, 
ΠΟΉΠαΠῚ γ᾽ άδπθιν 1π16}} 15 6.56. Οἵ, 
ΔΙ ΟΚοῦ  ΡΏΥΧ οὐον Ῥεϊδβοίκοη 
1864 εἰ Οὐυτί, διυᾷ, ἰδέ, 1. 
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ἣ Ξ Σ 
λιν, ὃ καὶ ἐπάροτόν τε ἣν μὴ οἰκεῖν, καί τι καὶ 
Πυϑικοῦ μαντείου ἀκροτελεύτιον τοιόνδε διεκώλυε, 

, ς 

λέγον, ὡς 

τὸ Πελασγικὸν ἀργὸν ἄμεινον, 

ὅμως ὑπὸ τῆς παραχρῆμα ἀνάγκης ἐξῳκήϑη. καί 
μον δοκεῖ τὸ μαντεῖον τοὐναντίον ξυμβῆναι ῇ 
προσεδέχοντο᾽ οὐ γὰρ διὰ τὴν παράνομον ἐνοί- 
χῆσιν αἱ ξυμφοραὶ γενέσϑαι τῇ πόλει, ἀλλὰ “διὰ 
τὸν πόλεμον ἡ ἀνάγχη τῆς οἰκήσεως, ὃν οὐκ ὀνο- 
μάζον τὸ. μαντεῖον προήδει μὴ΄ ἐπ᾿ ἀγαϑῳῷ ποτε 
αὐτὸ κατοικισϑησόμενον. κατεσκευάσαντο δὲ καὶ 
ἐν τοῖς πύργοις τῶν τειχῶν. πολλοὶ καὶ ὡς ἕκαστός 

που ἐδύνατο᾽ οὐ γὰρ ἐχώρησε ξυνελϑόντας αὐὖ- 
τοὺς ἡ πόλις, ἀλλ᾽ ὕστερον δὴ τά τε μακρὰ τείχη 

ἀρ. 17. 8. 2, ἤ. γαι. τι. ἧ. Ἢ ἢ Ἰερὶ ναὶ Ηδαβ. (ν]4. Κταθρ.);, 
568 οἵ, «δαη. 

ὄν. Αὐρ΄. ῬΑ], 1. γαϊ. Η, Βα5. ὅτ. Τδὰτ. Τπιρᾷ. ὅ, ᾳαοᾷ Ῥτοῦαδι 
Βογη], ϑ'γηί. ρΡ. 295, 5εα τη8]6; νἱὰ, βᾶ, τηδΐ. 

δκαὶ ἐπάρατόν τεὴν μὴ οἰ- 
πεῖν] »»οὗ γὰρ Πελασγοὶ αὐτὸ 
οἰκήσαντες ἐπεβούλευον τοῖς 
᾿4ϑηναίοις" οὺς διώξαντες πά- 
λιν οἵ ᾿4ϑηναῖοι κατηράσαντο 
τὸν τόπον μὴ οἰκισϑῆναι." 
6101, ΑἸίατα ἰατάθη οδιιβαπὶ ἀ6- 
γοιϊοηΐβ πῖ586. οοπἰϊοϊπηῦ σα. 1, 
ἃ. εὐ Βοθῆπι. [)68 ἢΐβ 1ρ515 Ρεἰαβδϑὶβ 
οἵἍ, ΜΈ6}1. Οτομοῦι. Ὁ. 440 εἱ Ἰηὶς 
Αγ, ΤΥ] οπὶ νοοδηίαν ΤΥ 109. 
Ὧδε μή νἱὰ. Μαιῃ. αν. 8. ὅ84 δάπ. 
4, --- ἀκροτελεύτιον. Ἐβιὶ οχ- 
ἰπθηᾶᾷ ρΡ8γ5 νΘΥΒῈ85, αυΔΥ6 Πἰο 
Ῥοβίθυϊιβ Ποχατηθύγὶ Π θη ἰβυϊοἰ πτη. 
Οἱ. οἄ, τηαὶ. οὐ Θιθρ}). Ὑ]168, -- 
ἐξωκ [ Ἅ ἡ. Ῥνδδθροϑβίίϊο ἱπίθη- 
ἀοπάϊ νὶπι μαθοὶ. Οἵ, ἐξοικήσιμος 
ΌΡΗ. Θεά, Οο]. ν, 217 εὐ ἴ01 Βοὶ- 
βία. ἴῃ Επανγδῖ. 

8. 3, καέ μοι δοκεῖ οει. 
Ατίθηαθ βου! ρύου 8. πὶ σα αγη 16 γὰ- 
Ιοα, Οἵ, ο, 47. 84 εἰ Βοδοῖ. ἂθ 
νιν, Το. Ρ. 328 854, -- τούὐ- 
ναντέον. .ἤ, οοηὐγδ 4 ΔΉ. 
ΟΥ ΝΠ 80 ει ἰδὲ θυκ. -- γενέ- 

σϑαι. ϑ'τλυ δυᾶὶ δοκοῦσιν. ΟἿ. 
Μαίιῃ. αΥ. 8. 856 8ἃἀη. 1, Κταερ. 
8. 62, 4 δάη. 1. -- προήδει. 
προῇδε οοπίϊοῖ! ΟοὈ εἰ. δὰ ΗΥΡεν.Ρ. 
10, ροβί φυοά ργδοϑβιιουῖν κατου- 
κισϑήσεσϑαι. -- μὴ ἐπ᾿ ἀγα- 
δῷ, Ῥύορῦ. ποὺ Ο" Ὁ 0} ἃ πὶ 
(οα Ὁ πιϑ] αι) τθπι. θὲ μῇ 
οἷς ΒΒ ΕΣ Ἶ 20, τἷς 

ΣΟΥ κατεσκευάσαντο] 
ηπατασκευὰς, (εἴ. δάῃ. 1 10) ἐποι- 
ἥσαντο .. ἘΠῚ ἀντὶ τοῦ κατέλυ- 
σαν τὰ σκεύη, ὧν ἐναντίον τὸ 
ἀνεσκευάσαντο“. (1 18). ὅ68Πο]. 
Οἵ, Χοη. γυ. ΥἹ]Ι δ, 37. Ατη. τᾷ 
μι 1. ΜΆΤΚΙ. δ 1,γ8. Υ νυ". 784 
Ἀεῖβι. -- ἐν τοῖς πύργοις. ΟΥ. 
Αὐῇϑί. Εᾳα. 789 (795). --- ὡς ἕκα- 
στός που ἐδύνατο. Ἕκαστος 
ἵπ δπαποϊϑιϊ οποπὶ τοὶ αιϊνᾶτῃ τθοο- 
Ρύμπι οβὺ, βίοαι 1ιδιῖπο ἀϊοϊιαν ἃ ἢ 
ααϊθαὰο ροίϊονταῖ, Οἱ, 48, 8. 
52, 4 εἱ 70, 4 54. 21, 2 84. οἱ ϑὶο 
ἴδῖι ο.-1 γέγραπται Ἰπ16 1}  Ἴ πλι8. 
ποι τοίδγθηιεβ δὰ πόλεμον. --- 
ἐχώρησε, οορῖὶϊ. 
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ὥπκησαν κατανειμάμενοι καὶ τοῦ Πειραιῶς τὰ πολλά. 
ἅμα δὲ καὶ τῶν πρὸς τὸν πόλεμον ἥπτοντο, ξυμ- 
μάχους τε ἀγείροντες, καὶ τῇ Πελοποννήσῳ ἑκατὸν 
νεῶν ἐπίπλουν ἐξαρτύοντες. καὶ οἵ μὲν ἐν τούτῳ 
παρασχευῆς ἦσαν. 

18. Ὁ ὁὲ στρατὸς τῶν Πελοποννησίων προϊὼν ΡΝ 
ἀφίκετο τῆς ᾿Ἁττικῆς ἐς Οἰνόην πρῶτον, ἧπερ ἐσβολὴν ποι- 
ἔμελλον ἐσβαλεῖν. καὶ ὡς ἐκαϑέζοντο, προσβολὰς ἦα αμλ᾽. 
παρεσκευάξοντο τῷ τείχει, ποιησόμενοι μηχαναῖς προτορήμε 

τὲ χαὶ ἄλλῳ τρόπῳ" ὴ γὰρ Οἰνόη οὖσα ἐν ἼΞς: ᾿ μέχρι Οἰνόης 
προέρχονται ὃ 

ϑορίοις τῆς ᾿ἁττικῆς καὶ Βοιωτίας ἐτετείχιστο, ὑπὸ ̓Δρχέ- 
0 α- καὶ αὐτῷ φρουρίῳ οἵ ᾿Αϑηναῖοι ἐχρῶντο, ὁπότε τ ἐτῶν 

πόλεμος χαταλάβοι. τάς τε οὖν προσβολὰς εὐτρε- 

ὕδαρ. 18. 8. 2. εὐτρεπίξοντο Ταῦτ. ΨαΪϊσο εἰ ΒΕΚΚ. ηὐτρεπί- 
ζοντο οοῃίγα οοηβαθίπαϊ θη, 481 ΤΗπον ἀϊάοβ ἴῃ Οπηηἶθι8. 40 εὺ 
ἱποῖρΊ θη θ 05 βεαυϊίαγ, Ῥτϑϑίθγ δ τὴ φυραᾶ γοτῦϊ εὑρίσκειν δαρτηθη- 
ἰατη βϑπηθὶ Ὀῖβνα 'π τηθιη δ ἢἶβ ΟΟμβρίοιίασ, Οἱ, 5ἀ. 1 ὅ8, ᾿Εὐτρε- 
πίξοντο ΤΥ 198 ἴῃ οταπῖθιβ οοἀά. 

8.4. ξυμμάχους. δεῖαι 
ΤΉοββαίοβ, Οἵ. ο, 22, 

8. ὅ. ἐν τούτῳ... ἦσαν. Οἱ. 
Μαί, ατ, 8. 841. Βευίτῃ. 8. 182 
άπ, 6, 11 88,60. 855. )ᾷά ΤΥ 69, 
εὐ ἀε νυ. ἐν. παρασκευῇ εἶναι 
δάῃ, 80, 8. 

(ΔΡ. 18. 8.1. τῆς ᾿Αττικῆς 
ἐς Οἰνόην. Οἵ. Βυία. ἅτ. 8. 
182, 2 οἱ ἀν! 111,1. ἤδηο θε- 
ΠΟΘΙ, ἀ6 αὑ οἵ. πέτρα 8. 2, δὰ 
ἘΠΕΌΓΠΟΓΑ5 Γπἰβ86 οὐ Δ δἰΐεσα Μαὰ- 
ται ῃοηὶ νἱοῖηδ ἀἰβιϊπριι Πά 81 6588 
εχ Ηδυροοταί. δἀηοίαι Ητιάβ. Δ6- 
οαγαιῖϊα5. βἰίατη οἰ8 Θχρὶ ογασαπηύ 
Βυιϊίδηπὶ ἴῃ δά, τηδὶ. ο, οὐ 1,68. 
ἅταεοο, Ξερί. ΠΡ. 8715 5ᾳᾳ. Θυδη- 
αὔδτηῃ δυΐοπι Αἰοδ 6 Δα Πυτη θυ αίαν, 
ἴδτηθη οὈβιαϊο οἰ ποπᾶάθπτῃ νὶά6- 
ΤΡ ΔΓ ᾿ΓΓῸ Ρ Ϊ ΟΠ 5 ἴῃ ἰθυγ 81, Ὑ]ὰ. 
ὃ. 19 εἱ μος (455. --- πρῶτον. 
Οὐτπα ποο 5ὈρΘγουοΏ φσοηϊτ νὴ 
ἱπηρσὶε ΒΙοοταΐ,, ααοὰ πθο ΡῈῚ 568 
ὭδΟ ῬΘΓ ΘΟἸϊοοας Ομ Θὰ ψΘΡθΟΓΆΤΩ 
τϑοίθ βθυὶ βοίθβί. Ιτῆπιὸ μαὶς πρῶ- 
τον τοβρομᾶθῃηϊ ο, 19 παιγαίαᾷ οἱ 
101 ραυγίίουϊα μέντοι. --- ἐκα 9 ἐ- 

ξοντο. ψεγθαηι θα 6 η5 46 Ἔχοῦ- 
οἷαι οοπηϑ᾽α απίθ, ΟΥ ο. 19. 47 
8ἃ]., καϑῆσϑαι ο. 30, ἰγαπβινυτα 
χκαϑέξειν ὉΣΈΤ ΠΣ Ῥιεττθ 8Ρ τῷ 
στρατόπεδον ποιεῖσϑαι, φαοουτη 
ἃ ΠΟΠΠΆΠ}15 ἱπίθυργοθα5. οοπίαη- 
ἀἴταν, ἀρρᾶγει ὃχ 6, 19 εχίν, -- 
παρεσκευάξοντο εὐ ποιή- 
σόμενοι. Παρασκευάξεσϑαι 
σαπη αν οἱ Ρ᾽ο ἔαλαν! ἢ οπ Δα] ΓΔ. 
μαθθπία ραν συϊαπὶ ὡς, ατι88 Ρ]6- 
τυχηαιιθ δοοράϊ!, οἰΐδτη 4110] οοη- 
ἰαηρσίίαν, ὙΊά. ΠΤ 91. ΥἹ ὅ4, ὙΠ 
117 4]. οὐ πἷπο οοιτῖσα Μίϑί. αν. 
8. δδὅ. δάπ, 8. -- μηχαναῖς. 
Οὗ. δάῃ, 77, 4. 

8.2, αὐτῷ. (Οετηηδηὶ ργοπο- 
τῖθῃ δἃ Οεποέῃ τοϊεγγθηύ; 568 [.8- 
ἐἰπὶ οὕτὴ γδθοῖβ, 46 ααἰθαβ νἱὰ, 
Κευορ, αν, 8. 61, 7 δάη. 1, ὁοη- 
βρ᾽γδηΐ, - καταλάβοι. ζατα- 
λαμβάνειν οἰΐαπὶ δοουβαίνο ΠΟῊ 
δἀάϊίο ἰΐᾳ ἀϊοὶ ἀθ τηδ}}5 δὲ οδἰα- 
τηϊίϑίϊθυβ, 486 ἱπνδάοτοηί οἱ 8ε- 
οἰάογθηὶ, ἀοουϊ Ῥὺκ. δὰ ΙΝ 81 
οχίγ, Οἵ, ΠῚ 54 εἱ μἰο ΒΙοοταῇ, Αἀά. 
ἰθὰβ οΟρργοβϑὶὺ ἴὧν. ΧΧΧ, 
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πίζοντο, καὶ ἄλλως ἐνδιέτρυψαν χρόνον περὶ 
αὐτήν. αἰτίαν τε οὐκ ἐλαχίστην ᾿Αρχίδαμος ἔλα- 3 
βὲεν ἀπ᾽ αὐτοῦ, δοκῶν καὶ ἐν τῇ ξυναγωγῇ τοῦ 
πολέμου μαλακὸς εἶναι καὶ τοῖς ᾿4ϑηναίοις ἐπι- 
τήδειος, οὐ παραινῶν προϑυμως πολεμεῖν" ἐπει- 
δή τε ξυνελέγετο ὁ στρατός, ἥ τε ἐν τῷ ᾿Ισϑμῷ 
ἐπιμονὴ γενομένη καὶ κατὰ τὴν ἄλλην πορείαν ἡ 
σχολαιότης διέβαλεν αὐτόν, μάλιστα δὲ ἡ ἐν τῇ 
Οἰνόῃ, ἐπίσχεσις. οἵ γὰρ ̓ 4ϑηναῖοι ἐσεκομίξοντο 
ἐν τῷ χρόνῳ τούτῳ, καὶ ἐδόκουν οἱ Πελοπον- 
νήσιοι ἐπελϑόντες ἂν διὰ τάχοὺς πάντα ἔτι ἔξω 
καταλαβεῖν, εἰ μὴ διὰ τὴν ἐκείνου μέλλησιν. ἐν 
τοιαύτῃ μὲν ὀργῇ ὁ στρατὸς τὸν ᾿ἀρχίδαμον ἐν 
τῇ καϑέδρᾳ εἶχεν. ὁ δὲ προσδεχόμενος, ὡς λέγε- 
ται, τοὺς ᾿Αϑηναίους, τῆς γῆς ἔτι ἀκεραίου οὔσης, 

8, δ. εἶχεν. Αν,. ἢν. εἶχον, αποά ΡῬοίαϊε 58πο ἀἰἱοὶ (νἱά. ΓΥ 
89 εὐ δάη. ΠΙ| 80, 1), 568 τηϊηούθπὶ ἢαοὲ δαοιου (θα, αὐδιη αποὰ 
Ῥγοθείυγ. 

389 οἱ Κταδρ. αν. 8. ὅ2, 1 δάη. 8. 180 544. 80 ΤΟΙ  ἀδηηγο ἢ Δ (81. 
-- ἃ ΠῚ ς 8οπείῃθ ᾿ΐο δἰ Ρὸ μαλακός νοῦ. οἵ. ὙΠΙ 29. --- 
τηοᾶϊϑ Ὧη ἔγυβέτγα, ἀυθιίατὶ ρο- ἦἧ.... ἐπιμονή. δ τα ο, ο. 12, 
ἰοδί. --- ἐνδιέτρειψαν. Οοπίθη-ὀ ἀδ ΟΠ οοαιίοπα γουθοσαηι κατὰ 
οἴχῃ γϑυθα πὶ βἰ γα Ποὺ ΠῚ 8ὅ εὐ ΠΙ .σχολαιότης δάη.1 137, 4. 
29 Ἰερίίαγ. Οἱ. Βίθρ!ι. ΤῊ 65. --- Ρ ϑθίει 68 5ρθοίδυὶ βου ρίουβ δὺ- 
χρόνον. Χρόνος ἴπ δοουβαίϊνο ΓΘΔΙῚ Ρἰδὴθ Ὁθογιδίθηι, αὐδ6 οοΥ- 
(6 ΠΡ ΟΥ]8 εἰ ἴῃ. ἔογπια δ διὰ χρό- δύ ἷπ ψΥ. Ξπεμονηι σχολαιό- 
ψου εἱ ἐπὶ χρόνον Δα ποὐ165 β'ηθ τῆς, ἐπίσχεσις, ὃ, 4 μέλλησις, 
ῬΓΟΠΟΙΊΪΗΘ τινα 5ἰγαῖ να Ἰοοὶ ἢ ὃ, ὅ καϑέδρα, 41115,. σϑοῖθ ἰαθοί 
ἀοοοπὶ 8558. οὐ ῬΚ. ϑ: πο ἌΝ 485. - διέβαλεν, ἴῃ ἰηνὶ- 
Ἰοφππαπίαγ Τατἰπὶ, Επδτη δὰ νοοΘ. ἀϊὶδπὶ αἀάυκχῖς, ἰηνῖβα γᾶ - 

ἄνδρες ἱπίεντάσπι ποὴ δάαὶ θὰ ἀϊάϊι, Οἵ, ἀάπ. ΨἼΠΙ 88, 109. 
ῬΓΟποΙηθὴ ἀεπηοηβίγαί Ὅὰκ, δὰ 8. 4, ἄ ν ταϊδοίαπι ἀὰ κατα- 

Ὑπ|518.. ΤκΊΘθνι λαβεῖν ρονίπει. Οἵ. δάπ. 111, 2, 
-- εἰ μὴ διά. Οἷ, Μαίῃ. ΠΝ 8. 
580, οὐ. “βρίνρα 8. 150, 36. 514}}0. 
δα Ρ]αι, αονρ. Ρ. 616. ἔβύ ρίδπα 
Βυϊυιαπϊοῦπι θα ὁ ἔοΟΥ. 

8,8. αἱἰτέαν ... ἔλαβεν, 
οὐἰσαΐη αὐΐ οι οτὴ (Ἰην]]Δ πηι). .. 
δ'θὶ οοπἤϊ!ανῖυ. Οἵ, ΥΙ 60 οἱ 
Βομδοῖ, δα Πριηοβί. ΓΝ Ρ. 032. - 
ἀπ᾽ αὐτοῦ] τοῦ ἐνδιατρῖψαι. 
-- ἐντῇ ξυναγωγῇ τοῦ πο- 
λέμου, ἱποοη !δπ ἀο (π0- 
γνϑηο) "6110. -- μαλακὸς 
εἶναι. Ἀδβρίοϊτν Δα ΟΥΔΙΙΟΠΘΠῚ 

ἊΝ ρη. 
Θταπηπι. ΑἸ 5]. 8. 9939). 

8,,.ὅ. τῇ καϑέδρᾳ] »τῇ ἀρ- 
γίᾳ τῆς πολιορκίας.“ ὅ6}0]. Οἵ, 
ὟΝ 885. Θ᾿ πᾺ]] 6 4118 βοάθηαϊ νοῦ 
ἃ ἀρβιάϊαᾷ οὐ τηογᾺ βϑθρίυβ ροηὶ 
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ἐνδώσειν τι, καὶ κατοκνήσειν περιιδεῖν αὐτὴν τμη- 
ἁεῖσαν, ἀνεῖχεν. 

10 Ἐπειδὴ μέντοι προσβαλόντες τῇ Οἰνόῃ 
καὶ πᾶσαν ἰδέαν πειράσαντες οὐκ ἐδύναντο ἑλεῖν, ᾿ἀττικὴν μέ- 

" τξ ᾿4ϑηναῖοι. οὐδὲν ἐπεκηρυκεύοντο, οὕτω δὴ 
ἽΝ σαι. ἀπ᾽ αὐτῆς μετὰ τὰ ἐν Π]λαταίᾳ τῶν 
ἐσελϑόντων Θηβαίων γενόμενα ἡμέρᾳ ὀγδοηχοστῇ 
μάλιστα. 

αοηϑβίδί. ---τμηϑεῖσαν. ἔχϑρε- 
οὐδβ ἔουβίϑῃ τεμνομένην δυύ τμη- 
ὅῆναι 30, 23, δὖ Ἰζεγαπη Π20 οὐ 
περιόψεσθαι ἐδόκουν τὰ σφέ- 
τερὰ διαφϑαρέντα. Οἵ. ΥΠΠ 26 
εἱ Μαᾶν. ϑ'υπί. ὃ. 88 δάη. 2. -- 
ἀνεῖχε ν ἸΠέΡϑ 511 γ 6 αἸούαπι εϑί, 
αὖ 586 068 ἀντέχειν, ἐπέχειν, αἰϊὰ 
ψοῦθα, ἴα αυΐϊθιβ ἔχειν οὰπῃ Ῥτδθ- 

᾿ Ροβιοηῖθιιβ ᾿πποίαμη) δϑί, δὲ ἢθοὺ 
ἰρβαπῃ 8115 5: σηἱ Ποδ!  οπῖθα5. ΟΕ, 
Μά, αν. 8. 496 ρ. 1102. Κταερ, 
8. 82, 2 ἀάη. 8 οἱ 86η. 146. 51π|]- 
τον πὶ Ηΐο ταῦθα ὙἼΠῚΙ 94, ὙΠ 
48, 8. Οἵ. Ζοη. πη. Ὑ1Π 2ὅ οχίυ, 

ὕδρ. 19. 8.1. πᾶσαν ἰδέαν 
πειράσαντες. ΤΥ ΑΠῚ Ἰπίογρυ, 
οτμΐ ΟΡ6 [4 πο ν]5 π|04 0] 60- 
πατὶ [υὐ πάντα τρόπον]; αἱ 660 
ΔΥΡΙΓΓΟΥ βἰσηϊῆοαγα ροίϊα5. ΟἿ ΠΘ6 
οοπι πὶ δ πὶ σΘη 5 ΤΥ 5." 
5ΤΕΡΗ. ἴῃ ΤΠ65. ν. ἐδέα. Οἵ, 1ὰ. 
ἴη γ. πειράω. Βεπα Ροτί.: οπιπὶ 
(ορΡαρ πιο 15) 8 ΘΠ 6.6 {θῃ- 
ταίο. Οἵ, 77, 2 οἱ ἀ6 ν. ἐδέα άη. 
1109. πᾶσαν ἰδέαν (τοῦ προσ- 
βάλλειν) πειράσαντες αἰοία υἱ- 
ἀδηίαν αἱ πᾶσαν πεῖραν πειρά- 
σαντες. Οἱ. ΡΙαΐ, Θοιηθίγ. ο. 21, 
ἜΞ ὁρμήσαντες, Ρτοΐθοιϊ, 
ΡῬτῸ υδιϊϑέϊοτο ὁρμηϑέντες. δ πηϊ- 
Ἰἰῖου δοίύϊνυτη Παΐτπ5. γΘΥὈὶ Ἰερῖσαν 
ΠῚ 94. ΤΥ 86. 90. ΥἹΙ 19 εἱ ἄφορ- 
μᾶν ΙΝ 78, πϑὸ νοῦ νἱἀθίυῦ Κσαο- 
Βονϊδηδ ἀἰβυϊποιϊο θα, απ ὁρμᾶν 
οοπίθπβονο, ὁρμᾶσϑαι ρτο- 
ΓΙοϊβοῖ ἢ Ἰπιεγρτείδιαν στ. 8. ὅ2, 2 
δη:1. -- Ξ τὰ .-.. Θηβαίων 
γενόμενα. Οἵ. Μαιι. τ. 8. 
ϑτό δάῃ.1, 58 Ἰνυῖτι5 ΘΧρ]Ἰοαιῖοη 6 
τεϊθοίᾷ γενόμενα ῬῈΓ 58 δοοὶρὶ 

9 

“τοῦ ϑέρους καὶ τοῦ σίτου ἀκμάξοντος, 

ἴπθοὲ Κυιιθα., πἰϑὶ τῶν ροϑβὶ ἐσελ- 
ϑόντων 5: ἰτληβροποηάπτη. ΠΙπ 
᾿πιραβπϑη5 τῶν ἐσελϑ.. Θηβαίων 
ὉΠΟΪ5. ᾿ΠΟΙ αβὶ{ ΟἸαΒ55.. --- ὀγδοη- 
κοστῇ. ᾿Εξηκοστῇ οοπϊϊοῖ ρο558 
ἀοσοὶ (ο6}1., οοπίνα. 4πθῖὴ ποη- 
ΒΆΠἃ γεοίθ ἀϊβραίαν! Αὐη. Νοβ 
νἰξϊατη 4 υδογίπλι5 ἴῃ δύο 3, 1, αὶ 
νἱα. δάη, Νϑαμε δηΐτῃ Ἠεοατοπιθδε- 
οἠἷβ αἴὸ ΧΧῚ (26 1]. [ὰη.}, 4υ86 
Πᾶν 6111 [αἰξ βϑηίθηΐξία, ἱ, 6. 0]. 
ΤΧΧΧΥΠ ἃ. 2, 564 ἃ. 1, ἰδοίδηι 
6556 ἢᾶπῸ ᾿ΓΓῸΡ 1 0Π6ΠῚ ἀθπ]οηβίγαί 
ὙοΘ ΠΕ]. ,Ουο αἰ ϑθοσηάαχη Το. 
᾿ποθρϑυῖ θ6}1. Ῥεϊορ.“ Ρ. 8, ΧΙΠ 
ΒΟΙΌΡΠοΥ, (18. Ια.) Ῥοιοροππο- 
βῖ05 ἴῃ Αἰσαμηη ἴῃ ν ἃ 51556 ΘΘΏ56η8. 
ΤΠαγο 6015 ΧΧ νὰ] 6556 Μοιητη- 
56η. 'π ΒΈΡΡΙ. ἈΠΠΑ]. ΡΒ1].--- τοῦ 
ϑέρους... ἀκμάξοντος, 
δοβίαίο οἱ ἔγαριθαϑ Δα 115. 
Ὅε δοβίαιβ δϑυ!α νἱά. ὙΥΆΠΝ. δὲ 
Βδοῃ. δὰ Το. Απᾶ]. 135. Ὁποάᾶ 
δα σῖτον ἀκμάξοντα αἰϊπεοί, ,,6 ΣΧ 
Ἰοοὶβ ΤΥ 2. 6 [Ἰΐριι ΠῚ 1. 15 Ἰηΐθν 
586. Θ0]14 115,66 Ἰηααὶϊ Κυιιθο, Ρυδθέ, 
δα Ὀίοη. ρΡ. ΧΧΧΗ, »ϑϑιῖβ, ορὶ- 
ΒΟΥ, ραίθί γοοαθυϊα ἀκμή εἰ ἀκμά- 
ξειν ποη ᾿πί6}}]ρ] ρό556 ἀ6 δ ἰθη1- 
ῬοΥΘ, αὐ ΠῚ βορϑίββ δι ΒΌΤΗΠΊΔΙΩ 
Ῥουν  πουϊηΐ τη δ Ρ ΓΘ Π1., 5ΘΠΊΘΠ. 
ΤΏΟΧ ΒΡΆΓΒιγαθ. “ἢ Ὑ Οἱ αἱύ ᾿ρτέυν σέ- 
του ἀκινήν Ἰὰ ἰδηιριι5 6556, 410 
βοϑοίθβ Ποσθγθηῖ, 56 ἀαθιταπίϊαδ 
ἄδ 6 τὸ ἰυᾶϊοαι ἴῃ διαά, ἰδίου, ρ. 
222, Τερυβ 4, απο ἰ8πὶ δα υ} 86 
βἰπύ ἔγιισθβ, σοί ἰηἐθυρυοίδυϊ νἱ- 
ἀδίυν βίθρῃ, ἴῃ 165, Θαυοάᾶ οοη- 
Πγπγαί Ὑ Οοτ6ὶ ἴῃ 110 6}10 »}ε αυο 
8 ΠῊΪ [ὈΠΊΡΟΥΘ ἴῃ Αὐοα ἀκμάξον- 
τος τοῦ σίτου αἰοδίυν,“ ααὶϊ νἱ- 
ΒΘΡ6. ἔγαμηθηίατη ἴῃ Αἰΐοα ΡῈ Γ 

ἔπειτα ἐσβα- 
λόντες ἐς τὴν 

χρυ ᾿ἀχαρνῶν 
προχωροῦσι. 
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ἐσέβαλον ἐς τὴν ᾿ἡττικήν. ἡγεῖτο δὲ ᾿Αρχίδαμος 
ὁ Ζευξιδάμου, Δακεδαιμονίων βασιλεύρ. καὶ κα- α 
ϑεζόμενοι ἔτεμνον πρῶτον μὲν Ἐλευσῖνα καὶ τὸ 
Θριάσιον πεδίον, καὶ τροπήν τινα τῶν ᾿4ϑηναίων 
ἱππέων περὶ τοὺς ῬΡείτους καλουμένους ἐποιήσαντο. 
ἔπειτα προὐχώρουν ἐν δεξιᾷ ἔχοντες τὸ 4ἰγάλεων 
ὅρος διὰ Κρωπειᾶς, ἕως ἀφίκοντο ἐς ᾿Αχαρνάς, 
χῶρον μέγιστον τῆς ᾿Αττικῆς τῶν δήμων κχκα- 

(δρ. 19. 8. 2. Κρωπειᾶς ΒΕ6ΚΚ. 6 455. Αὐρ. ΟἹ. γεπ. ἵ 
γαῖ. Η, 4]. οοτηρ! ανῖρυθ. Ιῃ Ῥαὶ, Κρωπείας. Οἵ, ἀοεί. ἂς Αοοθηΐ. 
Ρ. 184. Κρωπίαν δῆμον οομηηθπιογαὶ σίερη, ΒΥΖ. Κρωπιᾶς 5οτῖ- 
Ῥ5ῖν ΟΙα55. ψα]ρο Κεχροπέας Οἷ. δάη. 

χῶρον Ο455. Απρ. ΟἹ. 6η. ῬΆ]. γαὺ. αἱ. εὐ Ροβίεα αὐτόν (858. 
Απρ. ΟἹ. δη. [0 ἃ]. ψα]θο οὐ ΒΈΚΚ. χωρίον εἰ αὐτό. Χῶρον 
ὑποίαν Ηδαοκ, ψορθ]β 20, 4. [θὲ ἰδιηθη ροϊθϑὺ βθηθγαἐϊπ] 6558 [0 6118, 
μἷς ΟΡΡΊα 111 ναὶ νἱοὶ ποίΐο γθαυϊσγισιν, Πὰ ἀρᾷ Βορβοοίθπι οοτὶθ 
Ιερίταν ἂς Οοίοπο Θεά, (0]. ν. 24 εὐ βδᾷδρίιβ, δίᾳιθ ἰδὲ ψαθαὰδ 
χωρέον εἰ χῶρος ποη νἱάθηϊαν αἰἴενγο, Ὑὶα, ὙΙΙ 18, Χωρέον ἰα- 

ΧΙ, αἴθβ, 1. 6, Μαὶϊ πιθηβὶβ ροβίθ- 
τισι. ραγίθπι οὐ ἰοίατη ἴθγθ Πι- 
πίατη, ἀσοεί. Αγηο  άτι5, ααὶ 46 τηᾶ-- 
ἐατιταΐθ βαρ θίασῃ δοοῖρὶς, που θιι πὶ 
ἴῃ Αἰτῖοα ἴᾶτῃ οχθιιπίθ τη η58 [πηΐο, 
αποα ἰεπιριι5 πο βἰρπϊβοανὶ νἱά6- 
τὰ γ, ἀοτηθεϊ δαποίαϊ, ἔα θίαν ἰδ 6 ἢ 
τοίδηη ΠΊΘΒ5οῚ ΠῸΠ ἃπίθ ΠΊΘαἾ 1} 
ἈΑπραβίθμη ΒΠηϊνῖ, Ῥάυ]Ὸ 418 Α}} 
πατνϑηΐ, Οὗ, ὙΌθπμΕΙ. 1. ἃ. Ρ. 8. 

8. 2, τὸ Θριάσιον πεδίον. 
Ὅς Ποο οδίῆρο νἱά. δᾶη. 1114, 2 
εὐ Βιυγβὶ, ἄταθο. 1 ρ. 828. ϑρβοίατθ 
δηλ Ὁ ΕἸθυβίηθ δ ἈΠοίο5 νθυβιιβ 
ΕΧ ἰρβῖαβ ΤΠ γα ἀϊθ παυγαίϊοηθ 
νἱἀθίαν ἀρρᾶνθιε. --- -ὀῬείτου ς] 
.» ρος ἱΡειτός, Ηρωδιανὸς Ῥὲ- 
τος. ὅ6110]. Οἵ, Εἰγπι. Μ. οἱ 
ΒοΒτηϊαι, δα Ηδϑυ ἢ, ν. ἃ. ϑουῖρτα- 
ΤΆΤΩ Γθοθρίβθηι ἰάπιθη τὶ ΤΠ οΥ - 
αἸά εἰ ἐοπβίδηίον εὐ ἢἷο δὲ ἴῃ ἘΠι6- 
τἰβ ἀσνὺὶ Οὐ }}}} ΓΝ 495. ταϑηΐαν. 
θ6 Βμειΐὶβ. Αἰΐοδο (ἐν τῷ Θρια- 
σίῳ πλησίον ᾿Ελευσῖνος Εἰγηι.), 
δὲ οἰΐπὶ {ἰπ65 πογαπὺ ΑἸΠθηΐθη- 
βίυση οὐ ΕἸ θυ β᾽ ΠΟΥ τ ΠῚ, Ῥυδοίουθα 
νἱά. Ῥδιβ, 1 838. 1ιδαϊς. ἀς Ρὰρ. 
Ατῖο. Ρ. 99 54ᾳ. ΕἸΘΑΙ, 1ὸ, νᾶθο, 
ΤΡ. 82 54. Βαυγβῖ, 1. ἃ. ΕΡ. 527, -- 
τὸ Αἰγάλεων ἐγεὶν νάρσε- 
νιπὸν ὁ Αἰγάλεως, ὡς Λῖενέ- 

λεως" ἄλλοι δὲ οὐδετέρως φα- 
σέν.““ Θ6Π0]. Ετίατι ΤΗπογαϊάϊ εἷς 
θα τη 6558 6Ο0]]Π1ρ 85 6Χ 118, αὰδ 6 
ΘΧΡοβίία βαπί ἴῃ Κυπθρ, αν, ὃ. 50. 
1 δάπ. 2. ΑἹ οἵ, 96,1 τοῦ ἀἕμου 
ορους εὐ ἴθ1 δάη, Π)6 5ῖζαι Αϑϑαϊεὶ 
ἄραι ταίϊοπθ, απ ΤΗπογαϊάο5 
οὰπὶ Ἠογοάοίο ΨΠ1Π 90 οοποὶ]ϊθίαγ, 
οὐ ἀθ ὑμΐνουβο πος ἰτπουα σοῃῖ- 
ἀδπῖὶ νἱά. Πάν. Τὸ, ἄταθο, 1 2 Ρ. 
941 ἱπίορρτ, θνπι, Τηυαίοἢ, δα 
ΒΌΡΗ. Οδα, 60]. ν. 1028. 1040. 
Δνυμά, ἰδὰ. ν. 1065. [,μεακ. ἀξ 
Ῥαρ, Ατιῖο, Ρ. 81. Ῥυ ον, ἴῃ ἘΡΠοιη. 
560Π0], πὶ. [ὰη. Ρ. 619 544ᾳ. Βο585. 
Τὸ, γϑρ, Οἴδοη, ΠῚ ρ. 94. --- ρω- 
πειᾶς. Τιορακίιβ ἂς Ῥᾷρ. Αἰὰς, ρ. 
20 34. 60|165, αὐἰθαβ Αδρα]θοβ 
Θα ΡΑΥΠΘΙΠ6 πη ρσαῖαγ, οἱ οδτη- 
Ῥὰ5 ΤΗηναβὶθβ ἃ0 ΑΘΠδυπθηβὶ 56- 
Ρᾶγθίαν, βιβΪ αν ἀἸοῖς, ναἱσαῖαπε 
«Κεκροπέας ἰάδο ργϑοίθυθηβ, ααἰα 

Βίθρἤδηι5 ΒΥΖ. Κεκροπίας χώρας 
πηθηἑϊοποηι ἴδοϊαι, οὐ Οτορίδηι ρὰ- 
Θηι δύπδνειβ ἴῃ μεσόγειαν ἰγὰ Π5- 
τα]ουῖε; ἀυδυ μη ται οι ΠΘαΐγα 
«υϊοαϊδηι να]. 6 Ιοοο ρᾶρὶ νἱᾷ. 
ἤπηο Βαγβὶ. ΤΡ. 885. --- ᾿χαρ- 
νάς. δ Βαγιπὶ βἰία οἵ, ὁ. 91 δὲ 
ΘΧΘΟΘΏ ΤΟΥ θι15 ρυ θίθυ 4|1085 Πυθα]ς. 
Ἰ, ἀ, Ρ. 32 (188 544.) Ἀο55. Βα. 
Ρ. 02, «υἱ οοηβυϊδηΐαγν οἴδπι ἀδ 



ὦ 

ΕΤΟΣ Α. ΘΕΡΟΣ. (1 20. 4ῦ 

λουμένων. καὶ καϑεξόμενοι ἐς αὐτὸν στρατόπε- 
δόν τε ἐποιήσαντο, χρόνον τὲ πολὺν ἐμμείναντες 
ἔτεμνον. 

20. Γνώμῃ δὲ τοιᾷδε λέγεται τὸν ᾿ἀρχίδα- αἰτίαι, δι᾽ 
. ἃς 4ρ ἔδαμος 

μον περί τὲ τὰς ᾿ἀχαρνὰς ὡς ἐς μάχην ταξάμε- ΠΣ πορεύ- 

ψον. μεῖναι. καὶ ἐς τὸ πεδίον ἐκείνῃ τῇ ἐσβολῇ οὐ ϑη ἐς τὸ προ- 

καταβῆναι. τοὺς γὰρ ᾿Αϑηναίους ἤλπιξεν ἀχμά- σπεῦσαι 
ζοντάς τὲ νεότητι, πολλῇ, καὶ παρεσκευασμένους 
ἐς πόλεμον ὡς. οὕπω πρότερον, ἴσως ἂν ἐπεξελ- 
ϑεῖν, καὶ τὴν γῆν οὐκ ἂν περιιδεῖν τμηϑῆναι. ἐπει- 
δὴ ον αὐτῷ ἐς ̓ Ελευσῖνα καὶ τὸ Θριάσιον πεδίον 
οὐκ ἀπήντησαν, πεῖραν ἐποιεῖτο περὶ τὰς ̓ χαρ- 
νὰς καϑήμενος, εἰ ἐπεξίασιν. ἅμα μὲν γὰρ αὐτῷ - 
ὡ χῶρος ἐπιτήδειος ἐφαίνετο ἐνστρατοπεδεῦσαι, 

ἅμα δὲ καὶ οἱ ᾿ἀγαρνῆς μέγα μέρος ὄντες τῆς πό- 

τι μΐο ρυοθαὶ πὰ. τ ΒΊΘΡἢ. ΤΠ65. ν. χωρίον, 4] χῶρος 860 
δρυᾶ 41105. Αὐτίοοβ ργοβαᾷβ οὐϑίϊοηἱβ βου ρύουθϑ απιᾶπὶ ἃριια ΧΘΠΟΡΠΟΙ- 
8 ΠῚ ΤΕΡΈΓΗΣ ἴῃ χῶρος ποραί, ἽΠΠΟΝ ἂς ΤΠαο, [αίβατα, Ὑι, Βεύ. Τμοχ. 

ἐμμείναντες. τὰ. Ατ. ΟἸιν, ἐμμένοντες, ααοά ἔδο!!]6. 8]16ὰ] Ρ]δ- 
οοδΐ, δὲ γϑοθρίππι οϑί ἃ Βοθμηι. Ὑιά. ἰᾶπηθη Καοηιρῖ, Ὁ Θ θεν. ἅδη 
δογῖβί, (θΌνϑι ἢ ἀθ5 Ῥαγίϊο. ἀθὺ ρυΐθοῃ, Αου."" ρῥ. 18 54. εἱ ΟἸ8855.; 
αἱ σοπηραταί ΤΥ 109. 

Ῥᾶρὶβ Αἰΐ. πηϊνουβὶβ, Βυγβὶ, αταθο. 
Ιρ. 884. -- ἔτεμνον. Οἱ, Αὐῖ- 
ΒίΟΡἢ. Ασῃανη, ν. 182. 282 ἃ]. 

ὅδρ. 20. 8. 1. ἐκεένῃ τῇ ἐσ-. 
βολῇ. ᾿πβοϊθηίον οὶ ἀδιϊναβ, 5ὶ 
δϑύ ἐθηρουβ, ΟἿ. Κυαθρ,, αν. 8. 48, 
2, Ουδηααδτη οὐΐϊατη ΠΟΠΉ}18 νο- 
ὁδθυ]8 ῬΘΥ. 56 [ΕΠ ΡΟΥΙ5. ]ΠῚ ΠΟΝ 
ΒΑ θη ἰπίογάσπι ἴῃ ἀδίνο ὧδ 
{ετηΡο 6 51η6 ἐν Ἰοσὶ νἱἀθηίαν, νο}- 
αἰ μάχῃ ΤΠ 84, “γαλήνῃ Ι 26, 
ἰϊοῦατη ἐχεύνῃ τῇ ἐσβοζῇ 8. 4 εἱ 
τῇ ἐσβολῇ ταύτῃ Π 51, 2. Οἵ, 1,Αἱ. 
δανεοπέα, ἀἸβοθ 5581, Β᾽ ΠΉ. Αἀα, 
1128, δ εἱ Κααρρ.. τ. 1. ἃ. δᾶη.9. 
Ὁ οπιτ εἰ ἃ πὰ 8 ΡΥ 8 στα ρύϊο- 
πὸ δρυὰ δοἀϊίαυπὶ οοοι {8 - 
τὰ 5 ΒΙΤΠ] ον αἰχὶς Το. Ηϊβί. 1Π 
14. Οὗ Ηδδ5. αἂ Βεἰϊϑὶς. 5600]. 
ΒΘ δτήτη. Ὁ, 714, 1)6 ρῥ]δῃϊϊθ δηίθα 
᾿ΘΟΙΊΤΠ ΒΠηογδίᾳ οὗ, ὁ. 5554. Εἰ1ω68Κ. 
ας Ρὰρ. Ατεο. Ῥ. 234. 

ΘΎῸΣ ΤΠ ΠΡ. ἢ δ ἴηῆη. οἵ, 
δαάη. 1 80, 4 

8. 8. ἐς ΤΠΈΓΕΤΥ . ἀπ- 
ἤντησαν. ᾿“παντᾶν ἀρυᾷ Τμῖ- 
ογά. Βδθρίι ΟΤὴ ἐς νεὶ ἐπί οἱ 
ἀοουιβαῖνο ΘΟΠΙ πηρΊ αν, αὖ 5ἰ1 Ὁ - 
γὶ 8 ΠῚ Ρτοϊιοἰβοῖ, γοὶυῦ ΙΝ τ {. 
89. ΥΠ] 1. 22. 85 (οἵ. Ῥυκ. αἃ ΙΥ͂ 
70), 4πᾶπὶ οὔτ ἐπί οὐ ἀδίίνο, υἱὐ 
δἰ οὈνίδτιῃ ἔϊουΐ, βίους ΤΔ 78, 
-ἰ πεῖραν... ἐπεξέασιν. 
ΟΠ υε ΠῚ 5: 

8.4. ἐπιτήδειος ... ἐν- 
στρατοπεδεῦσαι. Β1π1}}} δαὶ 
αὐτῷ, εἰ οἴ. Μι. αν, 8.588 «απ. 
9, Βαΐίηη. 8. 141 δάῃ, 8 οὐ ᾿ηΐνὰ 11, 
44. 14. --- μέγα μέρος. «τῆς 
πόλεως, τῇ ἃ σ᾽ ἢ ἃ Ῥᾶγ5. οἷν ῖ- 
ἐα15. ΟΥΟΟΥ 89. οἱ Ηἰὸ ΒΙοοπΙΡ, Πὸ 
το νἰᾷ. ΟἸτηι, Εαβί. Ἦδ]]. Ρ. 894. 
Τιάθυη ΑΟΠυ μη η565 ἀρ ΑΥΙΒΙΟΡΙ. 
ἴῃ Ασἤδιη, ν᾽ ἀθηίῦ 6588 γΟθαβίϊ 
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λεῶς (τρισχίλιοι γὰρ ὁπλῖται ἐγένοντο). οὐ περιό-. 
ψεσϑαι ἐδόκουν τὰ σφέτερα διαφϑαρέντα, ἀλλ᾽ 
ὁρμήσειν καὶ τοὺς πάντας ἐς μάχην: εἴ τε καὶ 
μὴ ἐπεξέλϑοιεν ἐκείνῃ τῇ ἐσβολῇ οἵ ᾿Αϑηναῖοι.. 
ἀδεέστερον ἤδη ἐς τὸ ὕστερον τὸ πεδίον τεμεῖν, 
καὶ πρὸς αὐτὴν τὴν πόλιν χωρήσεσϑαι" τοὺς γὰρ 
᾿ἀχαρνέας ἐστερημένους τῶν σφετέρων οὐχ ὁμοίως 
προϑύμους ἔσεσϑαι ὑπὲρ τῆς τῶν ἄλλων κινὸ υνεύ-- 
ξὺν, στάσιν δὲ ἐνέσεσϑαι τῇ γνώμῃ. τοιαύτῃ μὲν 
διανοίᾳ ὁ ̓ ἀρχίδαμος περὶ τὰς ̓ ἀχαρνὰς ἢν. 

“ἂν ὙΡΉΝ, 21. ̓4ϑηναῖοι δέ, μέχρι μὲν οὐ περὶ Ἐλευσῖνα τ 
ουμένην ὁ- καὶ τὸ Θριάσιον πεϑίον ὁ στρατὸς ἣν, καί τινὰ 
φακτοῦσι καὶ ἐλπίδα εἶχον ἐς τὸ ἐγγυτέρω αὐτοὺς ὴ προϊέναι, 
ἐπεξιέναι μεμνημένοι καὶ Πλειστοάνακτα τὸν Παυσανίου, 
χρήζξουσι. “ακεδαιμονίων βασιλέα, ὅτε ἐσβαλὼν τῆς ττι- 

κῆς ἐς Ἐλευσῖνα καὶ Θριῶξε στρατῷ Πελοποννη- 
σίων πρὸ τοῦδε τοῦ πολέμου τέσσαρσι καὶ ϑέκα 
Αὐλ τη ἀνεχώρησε πόλιν ἐς τὸ πλεῖον οὐκέτι προελ- 

(διὸ δὴ καὶ ἡ φυγὴ αὐτῷ ἐγένετο ἐκ Σιπάρ-- 

ὅδρ. 20. 8. 4. ἐπεξέλϑοιεν. ὕὍτπιι. Αὰρ. ἃ Ῥγ. τηδῃ, ἐπεξ- 
ἔλθοιεν ἐν. ϑεα νἱᾶ. Δάη, δὰ 8. 1. 

ἀρ. 31. 8. 1. Θριῶξε Αὐρ. ψυϊσο εὐ Βεκκ. Θρέωξε. Οἱ, 
Βα 12... 23 

(νυ. 180 544.). -- διαφϑαρέν- το γορείθπαδ 51}, ἃπ ἃροἄο815 ἴῃ- 
τα, Οἵ, αάη. 18, ὅ. -- ὁρμήσειν. 
ΟΥ δἄπ,1 87,2. -- τοὺς παν- 
τας, ἀπίνουβθοβ Αἰποθηϊθη- 
5685. -- τεμεῖν. Δα ἢυπο ἰηξ- 
πἰίνυπι εἴ 605, 4αἱ Βθα πη τιν, ΘΝ 
ΒᾺΡ ΘΙ 6 ἐδόκουν γαρθίε ἐδόκει, 
ἐνόμιξε. -- τῆς τῶν ἄλλων. 
Οἵ. δᾶάη. 1 44, 1. -- στάσιν, ῃϊο 
ἀἸ 5 οΥ ἀΐϊα πι. --- τοιαύτῃ. 
ἣν. Τιοναύαν βθηίθητία Ῥυϊπιουαπὶ 
ψΘΥθΟΓ απ ᾿γαἶτι5. σα ρ᾿ 15, αὖ ἰγδὴ- 
518 ρανδίυῦ Ὁ Αγοϊϊ διὸ δὰ 
ΑἸ ΘΗ Θη5685. 

Οαρ. 21. 8. 1. ᾿4ϑηναῖοι δέ. 
Ῥαθιταῖαν, αἰτίη ἢοο 5ἰΐ ηδηια- 

Ροάοίοῃ, ουϊ5 ἈΡΟΔΟΒῚΒ5 ἀνασχε- 
τον ἐποιοῦντο 6Χ ΘΟΠ 1115. ν ΟΥ- 
Ὀ18 8.2 οὐκ ἀνασχετὸν ἐποιοῦν- 

οἰρίαῦ ἃ γϑυθὶβ καί τινα ἐλπίδα 
εἶχον, Οἵ, οεα. πιαὶ. ΑἸτογ αι (ἈΠ ΘῈ 
ΒΟΙαπιὶ ῬΓΟΌΔΥΪ ῬΟ556. δχἰβεϊπηαΐ 
Κιιθρ. --- μεμνημένοι καὶ 
Πλειστοάνακτα... ὅτε. Ῥ6 
γὸ νἱὰ. 1114. Βυδιδοίαπι, αποὰ ἀϊ- 
οαπί, Θηποῖδεῖ 6χ δἰίοτο ροηάρῃ- 
ἐἰ5 ἴῃ Ῥούϊονβ ΟὈϊθοίαπὶ οϑὺ πηαΐῶ- 
(τὰ, Οἷ, Μαι. ἀγϑσάτ, 8. 396. 8, 
Βαυῖη. 8. 161,16 ἰη γα 161. 1Π 
58. ὙΠῚ 108 «1. θεὲ ὅτε δαίθηι υἱᾷ. 
Ἄταον: αν. 8. 624. Βυίίῃι. 8. 189 
α δἄῃ. 2 εὐ 48 Ἰναϊϊη]8 Κυϊίζ. δὰ 
84]. Ιὰρ, 102. δ: 5- τέσσαρσι 
χαὶ δέκα ἕτεσιν. 1. 6. πέμ- 
πτω καὶ δεκάτῳ ἔτει. Οἷ. ο. 2 εἰ 
5614]. ῬΡυδοῖ, Β6Ρ}". Απι, οα, Ηθντη. 
ΧΙ. ε- ἐς τὸ πλεῖον] »»νἐς 
τὸ περαιτέρω.“ ὅ6}10}, - ἡ φυ- 

ταῖσδε. 

ἡμις «--᾿ ΟΣ ΣΎΝ 



τϑ 

[νὰ 

ἘΤΟΣ Α. ΘΕΡΟΣ. (1 ἐτῶν 41 

τῆς δόξαντι χρήμασι πεισϑῆναι τὴν ἀναχώρησιν Ἴ) 

ἐπειδὴ δὲ περὶ ᾿᾿χαρνὰς εἶδον τὸν στρατὸν ἑξή- 
κοντὰ σταδίους τῆς πόλεως ἀπέχοντα, οὐκέτι ἀνα- 
σχετὸν ἐποιοῦντο, ἀλλ᾽ αὐτοῖς, ὡς εἰκός, γῆς τε- 

μνομένης ἐν τῷ ἐμφανεῖ, ὃ οὔπω ἑωράκεσαν οἵ 
γε νεώτεροι, οὐδ᾽ οἱ πρεσβύτεροι πλὴν τὰ Μη- 
δικά. δεινὸν ἐφαίνετο, χαὶ ἐδόκει τοῖς τὲ ἄλλοις 

καὶ μάλιστα τῇ νεότητι ἐπεξιέναι καὶ μὴ περιο- 
ρᾶν᾽ κατὰ ξυστάσεις τε γιγνόμενοι ἐν πολλῇ ἔριδι 
ἦσαν, οἵ μὲν κελεύοντες ἐξιέναι, οἵ δέ τινες οὐκ 
ἐῶντες. χρησμολόγοι τὲ ἦδον χρησμοὺς παν- 
τοίους, ὧν ἀκροᾶσϑαι [ὡς] ἕχαστος ὥργητο. οἵ 

8, 8. ὡς ἕκαστος ὥργητο. Ὡς ἃ θοπὶβ ΠΠ0ν}5 τη55. αθεβῦ, οἵ 
ἀεϊείυτη εϑὲ ἃ ΟἸΆ55. ;, 4 πρῖπτι5 ἃρίᾶ Πὶς δἷέ ποίῖο βίπο αὶ, ἀο- 
οδάετα αιοὰ ,.αἀ ὡς ἕκαστος νειθ απ ρΙογασηαθ. οχ δηπποϊδιϊοπα ΡῸ- 
ἴογα δϑὲ τοροίθπάππι. “ΑἹ νἱᾷ. δάη. 17, 8. Ἐειϊπαῖνηιι5 τη Χ᾿ΠῚΘ Ρτο- 
Ρίοετγθα, αιιοά ὡς δαάϊίο, ΘΓ ἴῃ πΟΠΠᾺΠ15 οοαά. ἀκροᾶσϑαι ἴῃ ἠκροᾶτο 
ἰγαπβῖνα ροίιουῖί, [80 }]Π15. ἱπιοΠΠρἸέασ. Ρτγοὸ ὥργητο οἰϊπι ᾿ορεθαίαν ὥρ- 
μητο. Οἵ, δάῃ, 

τῷ ἐγέν. Οἵ ΡΙαν. Ῥειῖοῖ. ὃ, 6016, ΡΤΟΙαροπι. 8. 76. -- τὰ 
22. ἰηΐνα Υ 16, ΟἸϊηι. αι. ε- Μηδικά... Κατὰ τὸν Μηδικὸν 
ἴθπ. Ρ. 211, -- πεισϑῆναι 
τὴν ἀναγώρησιν. Οἵ, Μαιῃ. 
τ. 8. 421 δάη. 1 ρ. 9359. Καβῃπ. 
αν. 56110]. 8. 21ὅ, 4, ΡΙουπια 8 
αυϊάοτη πὸ βιυυβία ιν αση, 568 
πϑαΐγατῃ δαϊδοίνὶ αὐ ῬΓΟΠΟΠΊΪἢ 5 
βίο ρομίταν, ΥἹά. Βιυίέπι. τ. δ, 151 
δάη, 12, Β᾽Πλ Π 6 ν απο Αὐἱϑιϊᾷ. 
ΤΡ. 39ὅ ϑεῶν παϑήματα συμ- 
πεισϑῆναι καὶ ἡμᾶς. Τὴν ἀνα- 
χώρησιν ποι ἰερ 558 πο βία πὶ 
ΕΧ ψογθΪβ εἰ νἱχ τϑοίθ ἢ σὶὶ 
Κυιοσ. 

8. Ὁ. ὡς εἰκός. Ηδεο δὰ νυ. 
δεινὸν ἐφαίνετο νἰἀεπίαν ρουιῖ- 
ΠΟΙ, οἰδβὶ Κυιιθρ, ῬΓΌΡ ον ΘΟ]]00ἃ- 
ἰοπθπι γϑυ ον πὶ οαπὶ γῆς τέμνο- 
μένης ταάναϊ! προιϊ. --- γῆς τε- 
ᾧφνομένης. [ΘΓ ΠῚ δῖηθ ἃρίϊοι! 
γῆς δῃουμένης ο. 84. Οἵ οἰἴδπὶ 
ο. 4 ἰηϊι. οἱ Κυιοσ, διαῆ, Ὠἰδὲ. 1 
Ρ. θ8, --Ἐ ἐν τῷ ἐμφαν εἴ] 
»Φανερῶς. “ες Θ6[0]. ϑαρτνα 11, ἡ 
ν τοῖς ὄμμασι. -- ξωράκε- 
σαν. ϑῖο ὁπιμθβ Πἰυυΐ 155.» ΠΟ 
ἑοράκεσαν. Οὗ. Βαίίπι. [π4, νου. 
ἴῃ δὁράω οἱ οεπα, δὰ Πεπιοβίῃ, 

πόλεμον" ἢ ᾿ἀποδοτέα ἡ αἰτια- 
τικὴ -.. εἰς τὸ ἑξωράκεσαν.“" 
ΔΟΎΚΑΣ. -- κατὰ ξυστά- 
σεις τὲ γιγνόμενοι. ϑ΄π|:}- 
Ἰΐπιὰ 6558 ψϑῦθα ΠῚ 27 κατὰ ξυλ- 
λόγους τε γιγνόμενοι, οἱ ξυστά- 
σεις Ῥγδείθγθα οἰϊδπὶ ξυστροφάς 
εἰ κύκλους, Τιαιῖπο εἴτα! ο05 οἱ 
ΘΟΠΟΙ ΠΑ] [Ὁ οο ἐὐι5, νἱα, Νὶρ- 
Ρογᾶ. δὰ Το. πη. ΠῚ 40] γοοδτὶ 
ἀοοοὶ ΒΙοοπιῇ, Οἵ, 81, 4 εἰ Χεη. 
ἈΠ. Κ᾽ 7, 2. 

8. ὃ. χρησμολόγοι͵ .Ν ἧ- 
δον. Οἵ. άπ. 8, 2. --- ὡς ἕκα- 
στος. Οἵ. αάη. 1 8, 4 οἱ 50Γ. αἰ 50, 
-- ὥργητο, ἁτἀρηι58ἶτη8 
ουρὶοθαί, οαρι αἰ ταύ [1|ὰ- 
δτδθδιύ. ΡΙΘΓατηαιιθ. ϑού ὉΠ 
βίο αἰοίιαν, Οἱ, ΓΝ 108. ΥὙΠΙ 2, 
Βεῖκ, Αποοά. Ρ. ἴ. ἀκοῦσαι ὁρ- 
γῶ" σημαΐνει τὸ πάνυ ἐπαίρο- 
μαι πρὸς τὸ πρᾶξαέ τι ἢ ἀκοῦ- 
σαι. Μεάϊτππι ἀταθοῦμη 6556 ποδὶ 
ῬΙὰ. εὐ Ὀιηά. ἴῃ Βέθρ!ι. ΤΊ 65. νοὶ, 
ὙΠΙ ν. ὠργάω. Αἱ ϑυϊά. ὁὀρ- 
γωμένοις, ῬΓῸ 40. πιᾶ]6 ψυ]ρὸ 

ὄργυιωμ, εἴ, Καί. ἐντεταμένως 



48 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ͂ ΞΎΨΡΡΑΦΗΣΙ Β, κβ΄. 

τε ὙΠ ΑΚΕΥ οἰόμενοι παρὰ σφίσιν αὐτοῖς οὐκ 
ἐλαχίστην μοῖραν εἶναι ᾿Αϑηναίων, ὡς αὐτῶν ἡ 
γῆ ἐτέμνετο, ἐνῆγον τὴν ἔξοδον μάλιστα. 
τε τρόπῳ ἀνηρέϑιστο ἢ πόλις, καὶ τὸν Περικλέα 
ἐν ὀργῇ εἶχον, καὶ ὧν παρήνεσε πρότερον ἐμέ- 
ἅνῆντο οὐδέν, ἀλλ᾽ ἐχάκιζον., ὅτι στρατηγὸς ὧν 
οὐκ ἐπεξάκοι, αἴτιόν τε σφίσιν ἐνόμιζον πάντων 
ὧν ἔπασχον. 

Περικλ ῆς δὲ Γ Ἢ ς ς ᾿ 3 Χ Χ Χ 

ἱ τὴν ὁρμὴν 22. Περικλῆς δὲ ϑϑωῶν μὲν αὐτοῦυς πρὸς τὸ 

ζαὐτῶν ἐπέ- παρὸν χαλεπαίνοντας καὶ οὐ τὰ ἄριστα φρονοῦν- 
εἰ, ἐκπέμπει “ μὴν ἱππέ. Τρ: πιστεύων δὲ ὀρϑῶς γιγνώσκειν περὶ τοῦ μὴ 

ας, καὶ γίγνε- ἐπεξιέναι, ἐκκλησίαν τε οὐκ ἐποίει αὐτῶν οὐδὲ 
ξύλλογον οὐδένα τοῦ μὴ ὀργῇ τι μᾶλλον ἢ γνώ- ται ἵππομα- 

χία βραχεῖα. 
μῃ ξυνελϑόντας ἐξαμαρτεῖν, τήν τε πόλιν ἐφύ- 
λαῦσσε καὶ δι ἡσυχίας μάλιστα ὅσον ἐδύνατο 
εἶχεν. ἵππέας μέντοι ἐξέπεμπεν ἀεὶ τοῦ μὴ προ- 
δρόμους ἀπὸ τῆς στρατιᾶς ἐσπίπτοντας ἐς τοὺς 

παντί ἮΝ 

ἀγροὺς τοὺς ἐγγὺς τῆς πόλεως κακουργεῖν. 

ἐπυϑυμοῦσιν. Οὗ, Ηδβυοι. ἴῃ ὧρ- 
γητο, αυὶ ἔογίαββθ ἢτιὸ γΡεβροχί δ. 
Ετ αἰϊὰ νὶ Ηεἰϊοά. Π 28 ὀργᾶται 
ὁ Νεῖλος. -- οἰόμενοι ... 
᾿ϑηναίων. ἔδρα ἰάθη δίψιθ 
οἰόμενοι οὐκ ἐλαχίστη μοῖρα 
᾿᾿3ϑηναίων εἶναι νϊάδηταν να ]θνδ. 
Οἵ. 30, 4 εὐ Το. Ηϊβι. 1560 56η8- 
05 δἰ δᾷυ 88, φιῆς αἰΐψια ραγ8 
οὐ ουτ γεὶριδίίοαο. ---- ἔξοδον, 
ογαρίϊοπθτη, υἱ ΠῚ 5. ΡΙΘγ η1- 
46 ἐπέξοδον. --- ἐκάπιξον. Οἱ. 
δάη, 110, 7. ,.ἴὴ Ὠἷβ, αὶ Ρεονὶ- 
οΙοη. ἱπουθραραηῦ, τηαχίτηθ [αϊὶ 
ΟἸδοη,, αὐ δυοίου οϑί Ρ] αὐ. ἴῃ Ῥὲ- 
τίο]. [ο.. 838]. ΟΟΤἼΤΙ,. --- ἐπεξ- 
ἄγοι. Οὗ, Βυΐίῃ, αν, 180 δἅη. ὃ 

(ἀρ. 22. 8.1. Πρὸς τὸ πα- 
ρόν, οὐ ρτγδθβϑηύθπι ΓΘ. 
Βίδει τ), αἱ ὅ9, 8, ΟΓν ΟἸα55. --- 
ἐκχλῃσίαν τεούκ (εἴ. ἀἄπ.1 
ὅ, 9) ἐποίει. Ουοᾶ ρτδοίον ρο- 
ἰοταῦ ἔασον. Οἵ, ο, 59 οὐ ΡΙ αἱ. Ρ6- 
το]. ο. 38. -- οὐδὲ ΒΡ Ῥονύν 
οὐδένα. ξύλλογος 4110], υἱ ὁ 
ὅ9, ρτὸ ἐκκλησίᾳ νἱάθίαν Ροηὶ, 

ι 
και 

568 ἢἴο ἃ δἃ ἀἰβοθυῃηϊίαν, αἱ Ρ] αι. 
αοΥρ. Ρ. 456 Ο, 4ιδπη Ἰοουπι Αἱ- 
ἔεσε ἄτῃ. Εἰ ῬαΚΑ5 αυϊά 6 Π. ἐκ- 
κλησίαν ἰοιϊὰ5 ΡΟρα, ξύλλογον 
Ῥᾶγεῖβ. ουϊιιϑάδτηῃ οἰν πη 6558 οχὶ- 
βμηδί, ὙΊπὶ νοοῖβ ξύλλογος ἰᾶ- 
16 ῃ ἰδ 1π15 Ῥίον 8 ἀρΡῬδγθί. Ουᾶγα 
Βγβάονλιπι 56 ουίι5 ἐκκλησίαν ἴὰ- 
5.8] ΘΟΠΟΙ ΟΠ ΘΗ, ξύλλογον αυθπι- 
ἢἶνδὲ δοηνθηξιπι 6556 αἰ χουῖβ. σοη- 
οἱομθμ δὲ οΟΠΟΙΠ᾿ὰπὶ ἀρυᾶ Βοτηᾶ- 
05 ἀἰδύϊπραϊ! (6}}. ΧῪ 27. --τοῦ 
μὴ. ος ἐξαμαρτεῖν. Οὗ δάμη. 
1.4. --- τὶ. ἀιπθιιανὶ Ροίεβί ἈΦ 
δὰ μᾶλλον (υ ΤΥ 21 οχίν. οἔ, 
άπ, δὰ 1 490) γοϊουθηάαγη 5ἰ{, δὴ 
δα ἐξαμαρτεῖν. --- ἐφύλασσε. 
Οἵ, ΡΊΙαι, 1. ἃ. -- δι᾽ ἡσυχέώως 

«εἶχεν, 4αἱ ὁ ἐἃ πὶ ἔθη 6 81. 
Οἵ, ἀἄι. αα διὰ χειρὸς ἔχειν 18, 
2. εὐ ἃ Βορῇμηϊο αδἰϊαίδ. μάλιστα 
ὅσον ἴοΥια556 ΡΥ γαΙ δοίη θη] ἀἰ οί, 
6586, ΡΟ586 ἰᾷπιοη μάλιστα οἰϊδπι 
οὐπὶ ἔχειν ἰᾳποὶ δἀποίαὐ Κυιθο. 
δὰ Ῥίοη. Ῥ. 106. ΟῚ: 

8. 3. ἀπὸ τῆς στρατ.] τῶν 
“ακεδαιμονίων. καπουρ- 

μ 

[ 
- 
ἤν 
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ἑππομαχία τις ἐνεγένετο βραχεῖα ἐν Φρυγίοις τῶν 
τε ᾿Αϑηναίων τέλει ἑνὶ τῶν ἱππέων καὶ Θεσσα- 

» Ἁ » ΄ 

λοῖς μετ᾽ αὐτῶν πρὸς τοὺς Βοιωτῶν ἱππέας. ἐν 
τὴς ᾽ ἢ 
ἢ οὐκ ἔλασσον ἔσχον οἱ ᾿4ϑηναῖοι καὶ Θεσσα- 

, τ » Η κα λοί, μέχρι οὐ, προσβοηϑησαντων τοῖς Βοιωτοῖς 
» - ’ ἘΝ Α , 

τῶν οπλιτῶν., τροπὴ ἐγένετο αὐτῶν καὶ ἀπέϑα- 
- » 3 ᾿ 3 

νον τῶν Θεσσαλῶν καὶ ϑηναίων οὐ πολλοί" 
’, , 9 ᾿ 9 Ν 9 , 

ἀνείλοντο μέντοι αὐτοὺς αὐθημερὸν ἀσπόνδους. 
-" αὐδὲ ὑπ, ’, καὶ οἱ Πελοποννήσιοι τροπαῖον τῇ ὑστεραίᾳ ἔστη- 

ε [χὲ » » 

σαν. ἢ δὲ βοήϑεια αὕτη τῶν Θεσσαλῶν κατὰ 
᾿ , « 3 ΄ τὸ παλαιὸν ξυμμαχικὸν ἐγένετο τοῖς ᾿4ϑηναίοις" 

ΟΝ Β . ἘΝ 
καὶ ἀφίχοντο παρ᾽ αὐτοὺς “Ζαρισαῖοι, Φαρσάλιοι, 
[Παράσιοι.] Κρανώνιοι, Π͵υράσιοι, Γυρτώνιοι, ᾧε- 

αρ. 22. 8. 8. “Παράσιοι. ὙΠεοπδαῖίδς Ῥαγᾶβίοβ ϑο ΠΟ! ἰαϑίθβ, 
οαΐα5. γειῦα βυηὶ Παρράσιοι ρχάδες, Παράσιοι Θεσσαλοί, 5ἰ0ὶ 
ἴρ58 δχοοσίίανι. Αγοδάθβ ρϑββίπιθ ππὸ τοί α!θυπηΐ ϑίθρηδηὶ ΤἬθβϑαγὶ 
εὐϊίοτοβ 'ἴὰΒ Παρράσιοι. Ηος πΠοιηδῃ εχ αϊνεγξα βουϊρίυτα ργορίπαασϊ 
Πυράσιοι οτίαιη ἀοΙοπάιϊιπι ν᾽ θέιιν. [πν1|5. Π|Όγ]5. οπιπίθυβ Παρά- 
λιοι βου ρβοναί (ἰοίι!., βορὰ ἢἷο Μριϊθηβίιπη ροΟΡαΪ5. (1Π 92) πὰς ποη 
Ῥεγπεί, Πειράσιοι Ἰερὶ νυ ΒΙοοπηῖ,, 4υδπαιδπι ΡΙν βία ΠῚ. ΠῸΝ 
αἰϊαπάθ πἰβδὶ ὃχ ϑίθρῃ. ΒΥΖ., ἃριιὰ ἀπθη βουϊρίαγα ἴδοι !α ππθηᾶοβᾶ 
ἐπα! σθίαν, ποία η] 6556 ἴρ56 οοπβίείαγ; Μαρηθίθβ δα θη, ΠΠΟΓΙΠῚ αν Ὸ5 
Ῥιναϑία σοσδίμν, ππτη ἢτο ρου ηθαηΐ, ἱποθυιπιὶ οϑί. ΕἰϊῚ θεϊδπι πνθ5 

τ οὔβοιγᾷ ΡΊγοϑῖδ (Πειρεσίαι), ἀδ «πὰ οἵ, ΕΟΥθὶς. αθοσν. δηΐ. ΠΠ 
Ῥ- 889ϑ.Ὁ. 

Κρανώνιοι. πῃ ἀπὸ Τπρᾷ. Κραννώνιοι, αποᾶ ἰπ ϑίδρῃ. ΤΠ65. 
ΟὟ ὨὰΠΊΟ5 ΡιΟθαίαγ. Αὐ ἴῃ ᾿ῃβουρίίοπ6 5᾿ ΠΡ Ι6Χ Ψ' ἱπν θυ! ἐδϑίδιαΓ 

ΟΤἾμ68Κ, ἅταρο, βορί. ΠΙ ρ. 868, οἱ δοάδθιη πιοάο ἤᾶθο νοχ δριιὰ ρίβιοβ- 
4116 ΒΟ. ΡΙΟΥΟ5 οχαγαίην, Οἱ, ἢἰο Αγ αβ5. 8ὸ ϑίθρῃ. Τῆθβ. δὲ 405 πο- 

 χηϊηδί ϑίηΐεη. δα ΡΙαι. Πεοιη. ο. 98. 

Β 
ῥᾳ-- Πυράσιοι (455. εἰ εη. ΘΟ, 

γεῖν. ϑίπιι! ἀπᾶϊ αὐτούς οχ ἐς 
τοὺς ἀγρούς. ϑ᾽ΠΠ1τον ο. 90 οχίν. 
εἰ ὁ. 80, 2. --- βρα χεζα. Οἰἁ 46η. 
114,3. --- ἐν γ ἐν ετο ἀϊοίιπι 
νἱἀειαν ργορίον ἐν Φρυγίοις. Οἵ, 
Βα. δα 113, 9, ΟἸαβϑθηϊαβ ἰΔ 6 η 
ἐν ἰηϊουρτοίδειν ἀ ἃ εἷ. --- Φρυ- 
γίοις. ,Τυτοῦ Βοροίίαπι εἰ Ατιϊ- 
ΟΠ Ροηϊὶ ϑιθρ}.. ΒγΖ. ϑ6ἀ ἴῃ Αἰ- 
{08 ΓΙ Αὐπᾶγηὰβ οὐ ΑἸΠ6η85] 
[αϊ558 ... εχ ἴρβο ΤΊνπο. ἀρρᾶγοι. 
ὈΌΚ. Οὗ Βιυνοὶ. ατᾶθο. 1 Ρ. 384. 
π- τέλει) ,,τάγματι. "“ 5610]. 
Οὐ. ΒΙοοπη, εὐ Δ δοηστι. Απτῖχι, 
αν. 1 ρ. 816. θὲ δαυΐξατα ᾿ξουα τη 
Ιν 90,ὅ. -- οὐκ ἔλασσον 

ΤΒαοΥ αἰ 5. Μο]. 1. 2. Εὰ, 11. 

ϑέγαῦ. Ὁ. 488. ψυϊρο εὐ Ββᾷκ. 

ἔσχον. Οἵ. «ἀη.1108,6. --- ἀπέ- 
ἅὅανον οοἱ. ΟἿ, Ραι5. 1 29, ὅ. --- 
ἀσπόνδους. Οουΐταγίαπι ὑπο- 
σπόνδους νοοΐϊ, 46 4ιὰ νἱά. δάπ, Γ 
θ5;.5- 

8. 8. κατὰ τὸ παλαιὸν 
ξυμμαχικόν. δ τὸ οἵ. 1 102, 
1017 οἱ Ραι5. 1. ἃ, Ξυμμαχικόν 
εβϑὲ ξυμμαχία, αὐ 101. Υὶ 6.1 1071. 
ΟΥἡ, Ῥυκ. διὰ ὙΠ19. Οδίογαμι Τη65- 
58[05 5815 Παρθυΐϊβθθ Βοπ]6 ]ὶ ΠῸ5 
Θααϊίθ5 ΑἸ ΠΘηἰ θϑίθιι5 Δ ΧΊ ΠΟ πη ϊ- 
(6γ6, Ῥοβίθα ἢ} 1} οἰ αβηηοαὶ ἀθ 115 
ὨϑΙΓΑΥΊ, ἰάθοσιθ βιρνα ο. 9 ἰπίον 
ΒΟΟΪΟΒ 608 ΠΟ γὙϑορηβοῦὶ δαηοίδί 
Βείδης. ἰπ ᾿ηΐεγρι. -- Παρά- 
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θαῖοι. ἡγοῦντο δὲ αὐτῶν ἐκ μὲν “αρίσης Πο- 
λυμήδης καὶ ᾿ἀριστόνους, ἀπὸ τῆς στάσεως ἕχά- 
τερος, ἐκ δὲ Φαρσάλου μένων. ἤσαν δὲ καὶ τῶν 
ἄλλων κατὰ πόλεις ἄρχοντες. 

᾿4ϑηναίων 28. Οἵ δὲ Πελοποννήσιοι, ἐπειδὴ οὐκ ἐπεξήε- ι 
ναυτικὸν ἐς 

Πελοπόννη- σαν αὐτοῖς οἵ ᾿4ϑηναῖοι ἐς μάχην, ἄραντες ἐκ τῶν 
σον , ἀποστει-᾿ “γχρνῶν ἐδήουν τῶν δήμων τινὰς ἄλλους τῶν 
λάντων οἵ 

Πελοποννή- μεταξὺ Πάρνηϑος καὶ Βριλησσοῦ ὄρους. ὄν- 2 
σιοι ἄναχω- τῶν δὲ αὐτῶν ἐν τῇ γῇ. οἵ ᾿4ϑηναῖοι. ἀπέστειλαν 

ροῦσι.. 
τὰς ἑκατὸν ναῦς περὶ Πελοπόννησον, ἅσπερ παρε- 

Πειράσιοι. ϑεᾷ νἱά. 58. δὰ ν. Παράσιοι, εὐ οορὶία ρτγϑθίθσθα ΡῚ- 
γᾶβίδθ ἴπο 085. ἃ Βέθρῃ. ΒΥΖ. Πειρασιεῖς ὡς ᾿γδριεὶς εἰ Πειρεσίους 
(εἴ. ΒΟ ἐπ.) ΠΟΙΆΪ ΠΥ. 

ἑκάτερος. 
56Π01|., αποὰ 
ΟΙα55. νεῦρα ἀπὸ. 

ὕαρ. 28. 8. 1. 
σοῦ. Ῥαϊ. Βριλήσσοῦ. 

Βερ. δχ δπιθηᾶ. τηδῃ. τϑῦ. ἑκατέρας, αἰ [ογτία858 
ταθβίαγθ νἱάθυϊ 'π ε, τηδί. 

. ἑκάτερος τὑποῖβ ἱπο[ α5ἷ{, 
Βριλησσοῦ ΟΙ. οοἄ, Βα5. ὅτ, [πῃ εη. Βριλυσ- 

ψυϊρο εἰ Βεκκ. Βριλήσσου. 

ἀοουΐπηιβ. Ιᾷὰ Δ ΠΟΒΟΘΗΒ. 

Αἱ οχυίοποι 
οδὲ εἰΐατη ἃρυᾶ δίγα. ῥ. 899. εἱ 4105, Ὑι4. αοο!, Ποοίν, δοσδηΐ, Ρ. 
212 οἱ ϑίορῃ. Τη65. ΤΙὴ Εἰγπὶ, Μ, οὐ ποηπηι}} 15 οοὐά, ΒίγαθΟΠΪ5. οεὲ 
ριλησός, αυοᾶ ργοθαυθπη5, πἰβὶ πὸ5 τγοίϊποτοὶ Παρνασσός ΠῚ 9ὅ, 
Ἴντισσα ἴΠ 28, 5ἰ τα! ΠΟΙ ΠᾺΠ]]ἃ. 

8, 2. ἅσπερ. δ΄. 
ΜέεγΖ. Τιδοίΐοη, Χεπορῃ. ὅρε6ο. 1 τ. 

σεοι. ἴ)6. Ποὺ ΠΟΠΪΠ6 οὗ ῬΡΓΟΧΊ ΤΊ Ϊ5 
ἀποθαβ οἷ, 54.. 46 αγυίοηΐβ, Ογα- 
ΠΟΗἾΪ8. ἃ]. δἰ αθεϑ ΒορΡθὶρ.. ἀδορτ. 
ΤΠ Ῥ. 886. -- ἀπὸ τῆς σὲά- 
σεως ἕκάτερος. Τπἰεγρτοίαπίαν 
γΟΓθΪβ ἃ 588 ὑΐονα πα δοίϊο η 6 
γηΪ55ῈῸ5; οἵ, δτηθη οᾶ. πηδὶ. οἱ 

ον, ἄθβου, --- Μένων. Ηϊο Μθπο 
ῬΠΑΥΒΑΠ 5. ἀἰσυπραθπα 8 ἃ μδεὶ- 
5860 ΧΘΠΟΡΠΟιϊβ οἱ ΡΙαιοηὶθ, Οἵ. 
οα, τηδὶ. εὐ δὲ χρη. Απδῦ. 1 2,6 
άπ, 

ΟΡ. 238. 8.1. Πάρνηϑος. 
θὲ δία δπυῖὰβ οἷ. 1. 96. Τοῖς. 
ταθο. βερί. ἢ ρ. 420 8η4ᾳ. Κυιιβ. 
Ηδ|1. ΠΠ1 Ρ. 6544.» 4πὶ ἃ Δ οΙ τ 
ὰης τη Ομ 6. 5 μα πὶ, ἃ ατϑθοὶβ 
᾿να:8. δοία 8 Νοκαέαν, ἃρρο αν 
αἰβγιηδί. --α Βριλησσοῦ. ἤπηο 
4. Ῥρηίο!ῖθο ει Μεντέλῃ τιοπίθ 
ηθῃ ἀἰδέϊηρι 1οακ, ἀνθὸ, δορί. 
ΠῚ. 480 εἰ ἀδ Ρὰρ. Αἰί. Ρ. 8 54.» 
γθοίθ οο  ]οολη8 δὰ Οδρ ἶββὶ διύ 

ὥσπερ, υἱὐ ΤΥ 2. 129, Ῥτοθαί ργϑδίεν. 4]105 
24, 

ἔοηΐοβ δἰ σαΥΒῸΠῚ ΒΡ τ ογοτα, Οὗ, 
Βιυγδὶ. ατᾶθο. 1 ρ. 2358. Τυνοο- 
Βαπὶ τϑοθηθογαση, αποα ἰπρατη 
4ΠΠ|, νον Κατιβ, Ηδὶ]. ΕΓ 1 Ῥ. 26 εἰ 
«1 ἀδ Αἰΐοα Θχροβυῖ ἴπ Ρδὺ]. 
Ἔγκυκλ. παιδ. Ρ. 938 54., ὁοπι- 
Ῥαγδηΐ, ΑπΟΠΘβπλι πὶ 6586 Ῥαίας 
ἘονΟΙ Πδτητηθυ. Αὐτουϊαβ δᾶ ὅ θρος 
οὐτῃ ποΙηΐηθ ῬΓΟΡΥΙΟ ᾿πποέιπη Θὐϊα πα 
ὁ. 102. πο δϑί δαϊθούιβ. Οἵ, Κσπορ. 
στ. 8. 80, 7 δάη. 2. 

8.2. ἀπέστειλαν ... πε- 
οἱ Πελοπόννησον. ΟἿ. [Γαβί. 
Π|1,8. Περί 6βὲ ρίδηθῖμδι, οἱ τοᾶ, 
410 88606 516 υἰξὰν' Τϊντα5, τὸ νᾶ- 
ἰοῦ ἴῃ νυ 8 4]Ἰ θα 5 γα ρῖος- 
αἶβ Ρᾶτίθ5. Οἵ, ο. 90.--- ἄσπερ 
παρεσκευάξοντο. Οὐ 
Τπιρ ον δούθπη στη. 80 1 θυ γοία- 
ἰ0Γ; ατ1ἃ 5 {ΤῚ. 4 ὰ Ὁ ΠΔ Θὃ 5 ΡΟ - 

βίγθιηο ποιηϊπ αν), ρᾶνἃ- 
θαπί, Νοὺ τυ! ατι ᾿σιιαν ἀὐογε 
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σκευάξοντο, καὶ χιλίους ὁπλίτας ἐπ᾽ αὐτῶν καὶ 
τοξότας τετρακοσίους" ἐστρατήγει δὲ Καρκίνος τε 
ὁ Ξενοτίμου καὶ Πρωτέας ὸ ᾿Βπικλέους καὶ Σω- 
κράτης ὃ ᾿Αντιγένους. καὶ οἵ μὲν ἄραντες τῇ πα- 
ρασκευῇ ταύτῃ περιέπλεον οἵ δὲ Πελοποννήσιοι 
χρόνον ἐμμείναντες ἐν τῇ ̓ Δττικῇ, ὅσου εἶχον τὰ 
ἐπιτήδεια, ἀνεχώρησαν διὰ Βοιωτῶν, οὐχ ἥπερ ἐσέ- 
δετον, παριόντες δὲ ̓ ξρωπὸν τὴν γῆν τὴν Ἔ Γραῖ- 
κὴν ἡ καλουμένην, ἣν νέμονται ᾿Ωρώπιοι ᾿᾿ϑηναίων 
ὑπήκοοι, ἐδήωσαν. ἀφικόμενοι δὲ ἐς Πελοπόννη- 
σον διελύϑησαν κατὰ πόλεις ἕκαστοι. 

Καρκίνος ΒΕΚΚ. ναϊρο οὐ ἴῃ ΠΡ γὶβ τη585. Καρκῖνος, αυοά ρο- 
βία!ϊαι Ατοδά. ἀθ Αθοθηΐ. Ὁ. θ9; 8.86 Καρκένος ἰερεπάυτη 6556. Αὐὶ- 
ΒΙΟΡ Πα ΠΪβ νυ 5 Ῥ] ΟΣ Π5, αὐ α5ρ. 1492. 1490, 1499, 1508, 
ΕὐἹποϊἑαν, 

8. 8. Γραΐκήν ϑίερῃ. ΒγΖ. ἴπ ν. ᾿Ωρωπός, ηἶδὶ ααοὰ Τραι- 
κήν ἴθὶ δχᾶγαῖαυ. Ψαυϊροὸ εὐ ΒῈκκ, Πειραΐκήν, αυοα Ἰαρίταν ἴῃ πιθπι- 
Ὀγαηΐβ. Οἵ, δάῃ. 

ἃ Ῥυβαπδτηρεογίθοίο, Οὗ, Κνυαθρ. 
αν. 8. ὅ8, 2 8αη. 8. --- χιλίους 
ἘΠ ΠΣΡΕΕΡ ΕΟ ἀθποβ ἴῃ βίησις- 
115 ὐἰγοαῖθαβ. ὍΝ. ΟἸ455. οἱ ϑάῃ, 
ΠΙ 96, 2. -- Καρκένος. Νοιίί5- 
ΒΤ. 5 {Π|π4 δοίδίθ ἔαἰς Οδυοῖπι5 ὑγτὰ- 

 ρίοαδβ, 6Χ οαἶπ5 ἢ]115 ΠῚ πιπΠτ5 
“Χρηοίϊπηι5 ποπλϊποίαιν, Ποῦτ. ἰἰ- 
Ἰὰπι ᾿ἰρβατῃ ροθίδμῃι ἢΐο ἀἰοὶ βαβρὶ- 

ο΄ Θδίιγν; αἱ ἰἴβ Χϑῃοο δ ἔαὶν Π]1ὰ5 οὐ 
 Βᾶς ἀ6 οδυβᾶ ἃ ἀτιε αἴνογβαβ. Οἵ, 

Βαδτροοῦ, ἴῃ ν. Καρκένος οἱ Μεῖον 
ἂς Βοπὶβ ἀδιηηδί. Ρ. 84. -- πε- 
οιἔπλεον. Τηϊο!]ρςε τὴν Πελο- 
πόννησον. Οἷ. ο. 28. 

8, 3, ὅσου. 6 θη, οἵ. δάη. 
148, 1... ΠΙ.1. --- οὐχ ἤπερ 
ἐσέβαλον] οὕπως καὶ τἄλλα 
δηώσαντες μᾶλλον λυπήσωσι."" 
60]. ---  ῷὩρωπόν. 6 Πεΐτι5 

δῖα οἵ, ΠῚ 91. Ὑ1ΠΠ 98 εἰ ἴθ] αάη. 
-- Γραϊκήν. Νοπιεη Πᾶθεὶ ἃ 
αταθα, ἀυδῖὰ Αὐἰβίοίθιεβ ἀρυᾶ 
ΒΊΘΡΙ. ΒγΖ, ἰπ ν. Τάναγρα ύτο- 
Ῥὰμι. ϑίσαθο ΙΧ τ, 404 εἰ 'ρ86 
ΒΊ6Ρἢ.. 1. ἃ. νίουτα Οτορο ρτορίη- 
4πππὶ ναὶ ἃϑουὶ ΟΥΟρΙϊ, Ραυβδηϊὰβ 

ΙΧ 20, ἱπίργρυ. Ηοπι. Π, β 498. 
50Π0]. Τῆὰο. ΠῚ 91 ΤαΑπδρυϑηλ 
6556 Ῥαυίβηϊ, 564 πέρι αἰγᾶιηᾳ 8 
αγ 611 5ἰίᾳ οὐαί, Ψια, Θομποὶά. δα 
Χρη. Πδ]}]. ΚΝ 4, ὅ0 οὐ Μμ6}}, Οε- 
ΘΠοηι. ρΡ. 492 εἱ δᾶ ἰδ. ἄτϑθο. 
βερί. Ρ. 86. θτᾶγα νεὶ γβοθπίϊουῦϊ- 
5 ἐθιρουῖθιι5, αἀαἰθὰ5 ἀπο θοὶτ 
ἀγῖθι5 ΑἸΠοπὶβ οραπί, Γραῆς ἴῃ 
Ρᾶρὶβ Ῥαπαϊοπίαϊβ {γ]θ5. ΠΟΙ,Ϊ- 
παπίμγ, ἱά. 055. 46 Ῥαρ. Αἰτςο. 
Ρ- 1 π. 1. Οαἱ νυ!ραίδπι Πειραὶ- 
κήν ἀοΐδπαπηΐ, βἰοαῦ Ῥουσοη ἰπ 
ερ᾿βίοία δὰ ϑοῃδοίογπτη ἀαία ἴῃ 
ΙΔ. πη8], ῬΉ1οΙ. 11 ρΡ. 109, 
ὨοΠΊΟ ἀοοίι5 ἴῃ Μαβ, ΡΒΠ]ΟΙ. Βευϊύ. 
νοὶ]. 1 Ρ. 188 54ᾳ., [με8Κ. ἀβ Ραρ. 
Αἰ, Ρ. 86 εἰ Ρεϊορ. Π1 ρῥ. 816, 
ΟΡορΡὶ ἄργο, αυΐα 6 τϑρίοπε Ευ- 
θοθᾶθ βἰ8 θβδϑοί, ἤἢοο ποιηθῃ 4ἃ- 
ἔα] 6588 ὁχ ΠῚ 1 οΟἸΠσηΐ. Αὐ 
Πειραϊκήν Ρτὸ Ιερτήπιο περαίαν 
γε! πέραν (τὴν γῆν τὴν πέραν) 
αἰοὶ ρο556 ΠΘΠῚΟ ἀςπιοηϑβίγανϊι. 
Βοιί. τὴν πέραν καὶ Γραΐϊκήν 
Ιεσεπάπμ. ΤΓραϊκήν ΠῸΡΟΡ ργῸ- 
Ῥανῖ Βαυνβὶ, ἄτγαθο, 1 ρ. 220 εἱ τ- 
οορ ὺ (855. 
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ποῦ πολέμου. 
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24. ᾿ἀναχωρησάντων « δὲ αὐτῶν, οἵ [᾿4ϑηναῖοι φυ- 
λακὰς κατεστήσαντο κατὰ γῆν καὶ κατὰ ϑάλασσαν, 
ὥσπερ δὴ ἔμελλον διὰ παντὸς τοῦ πολέμου. φυ- 
λάξειν" καὶ χίλια τάλαντα ἀπὸ τῶν ἐν τῇ ἀκρο- 
πόλει χρημάτων ἔδοξεν αὐτοῖς ἐξαίρετα ποιησα- 
μένοις χωρὶς ϑέσϑαι καὶ ἡ ἀναλοῦν, ἀλλ᾽ ἀπὸ 
τῶν ἄλλων πολεμεῖν" ἣν δέ τις εἴπῃ ῇ ἐπιψη- 
φίσῃ κινεῖν τὰ χρήματα ταῦτα ἐς ἄλλο τι, ἣν 
μὴ οἵ πολέμιοι νηίτῃ στρατῷ ἐπιπλέωσι τῇ πόλει 
χαὶ δέῃ ἀμύνασϑαι, ϑάνατον ζημίαν ἐπέϑεντο. 
τριήρεις τε μετ᾽ αὐτῶν ἑχατὸν ἐξαιρέτους ἐποιή- 
σαντο κατὰ τὸν ἐνιαυτὸν ἕκαστον τὰς βελτίστας 
καὶ τριηράρχους αὐταῖς, ὧν μὴ χρῆσϑαι μηδεμιᾷ 

ἀρ. 24. 8. 1. χέλια τάλαν- 
τα. Οἵ. Βοροκῃ. Οδοοη. οἷν. ΑἸ. 
ΓΡ. 898 ει Ἰηβουῖρί, ΤΡ. 908 εἰ 
ἰηΐνα ὙΠΙ 15, -- ἀπὸ τῶν... 
χρημάτων. Οἵ 18,3. -- ἐξα - 
ρετα... ϑέσϑ'αι. Ῥοίαϊι ΘιἸ8 1 
Ῥγθνὶαβ ᾿βονϊοὶ ἐξαίρετα ποιήσα- 
σϑαι, υἱ 8. 2, αδἱ ῥῬᾷ0}0 αἰϊὰ νἱβ 
6580 ᾿ιπϊὰ5 ἴουπίαϊδο, --- εἴπ 
ἐπιψηφέσῃ. ϑιτα ον ὙΠ 18. 
Πα, Ὁ ΙΝ 118, 11 εὐ βᾶθρο ἃρυᾶ 
ΔΙΙ05, οδύ Βιδ ἄντ, γτοσαίϊο- 
ὩΘηῚ ἔρυτο, δος, τὸ 1 87. τῇ 

51 ἔ ἃ αἵ πι Τὴ πὶ ἐτε 6; {Ππι|4 οἱ- 
νἱβ ἐπιτίμου ουϊδνῖ8, ΠΟ ἀπη0 
τοῦ ἐπιστάτου τῶν πρυτάνεων. 
ΟΥ ΝΙ14. -- κεν εῖν. ΟἿ᾽, δά. Τ 
148, 1. Ῥγοπηοτο ἀθ 5 1}}}}0τι85 
αἰχί! 1΄ν. ΧΧΥΠΙ 10. --- ἔν μή. 
51 ἢ ἐάν 5οηιθηιίαθ οαιιβ8 Ρύδο- 
βία θιυι68., οΟϑιἃ οἰΐδτι ροϑὶ μὴ 
πρότερον οἱ ΒΗ 118 ἣν μή τοοῖα 
Ἰεοὶ. Οὗ, Βγιίβοι. Οπδοβέ. ἴμπο, Ῥ. 
Θ᾽ οἱ βομδοί. δὰ ΡΙμΟΟΥ Ρ.111.-- 
νηΐτῃ ρῖο. ναυτικῷ γτορουνῖίαν 
οἰϊατῃ ΕΝ 85 οἱ δἰϊθὶ. Οἱ, ΒΙοοηιῇ, 
οὐ Τοῦ. δὰ Ῥνγγη. ρ᾿. 482. --- ὃ. ἐ- 
νατον ξημέαν. ϑς ἰλογαπι ΠῚ 
44. ἴα ΟἸἶ550 ἃν το α 0, αττο ΡΟῊΪ 
ἴαθοὶ Βοϊδβοιδα, δὰ Αὐπίαοῃ, 1 
1. ρ. 61ὅ, εἴ, Βοιδοῖ, Αρρϑιυ. δὰ 
Ῥοτηοβά. ΠῚ Ρ. 354 οὐ Καοινν. δὰ 
Χο, Οοηλη. 11 ῶ, 8. Αἰ ά. όοθιη, 
δα οηλο581}), ἀθ [Ἀ15. [65΄, 8. 202, 
Ῥορυ δνῖβ ἱπ ρου ἐεγοοϊτατθιη ἰδ 

ἴῃ τὸ νἱθαρογαύ ΜΕ ,, οἱ ΟὈ]Οαυ!- 
ἐὰν ατοί. Ηἰδβί, ΥἹ ἢ. 186. - ἐπέ- 
ἅὅεντο. Τπ5ο] θη εϊπ5. τηθάϊατῃ ρο- 
δἰθατη οθϑῦ, 4 ππτη ΑἸ], πὶ ἴῃ δ᾽ ηηῖ- 
Τριιβ σϑυἷ5 ΨΊΠ ΘΓ οὐ 586ρ6, ζη- 
μίαν 56εὺ δέκην ἐπιτιϑέναι Ἰερὰ- 
τὰν, Οδίθγαμι ἀ6 βαθ]αια ἤδο ἴδσ 
νὶᾶ. ΝΠ] 1, 

8.2. τριήρεις... ἐξαιτρέ- 
τους ἐποιήσαντο. ὯΙ Α σοι 
περὶ τῆς πρὸς Μακεδ. εἰρήνης 
8. 7 οὐ Αδβοβίη, π.τ. παραπρεσβ. 
8. 114. ἴῃ ἰοτηρονθ Θργϑ 68. 
μετ᾽ αὐτῶν. Κτυδρ. πηοἰ5 ἴη- 
οἸαδῖς αὐ δα νουθα, 46 “φαῖθϑ βία- 
{τῇ ΘΧΡΟΏΘΙΗΓ. -- κατὰ τὸν 

ἐνιαυτὸν ἕκαστον. Τόν οἵ- 
ἔθηβίοηϊ εδὲ Κγυθθθῦο, οἰϑὶ Ἶρ86 
οΧ ὟἹ 68, 1 αἴεσι κατὰ τὴν ἡμέ- 
ραν ἑκάστην. Νοταηι οϑὲ ἴῃ ἔου- 
πη.}}15. Ἰοααθιάϊ ἀἰβιγ αν 15. ρ]6- 
ταπιαιθ ἀρὰ ἕκαστος Ομ ἃτ- 
(ἰου πὶ; 56 ἀριιὰ ᾿Βοου 6 ΠῚ) 6 Χ 
Ὁτνθϊπαίο Ἰἀ θυ θηὶ οϑὺ γθϑυϊ μα ι8, 
γιά. Ὀὶπά. οἱ Βαϊίου, δὰ Ῥᾶπορ, 
8, ῶ9, Ττοπὶ ἀρὰ Π)ΘΠΊ ΟϑίΠ 6. 
γιά: γοοηι. «ἡ οΥαί. ἂς ον. 8,608. 
-- κατὰ τὸν ... τὰς βελ- 
τίστας, ἷ. δ. ὁΘἃ8, 4886 480 - 
4 ἀπὸ ορ πᾶ (ἔπ τατ8 6) 
οβϑρηΐ, ΟΥ, Κυιυοο. δὰ Ὀίοη, Ρ. 
511. οὐ Βοροκ}), !. δὰ 8.1 ὁ. εὐ ρ. 
100. 112. χοῆσϑαι. Ὅς ἴῃ- 
ἔπη, νἱὰ, βυριὰ 18, ὅ. ΟἿὮὈἹ Ὗ' 28. θ8. 
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ἐς ἄλλο τι ἢ μετὰ τῶν χρημάτων περὶ τοῦ αὐτοῦ 
κινδύνου, ἣν δέῃ. 

25. Οἱ δ᾽ ἐν ταῖς ἑχατὸν ναυσὶ περὶ Πελοπόν- 
νῆσον ᾿᾿ϑηναῖοι, καὶ Κερκυραῖοι μετ᾽ αὐτῶν πεν- 
τήκοντα ναυσὶ προσβεβοηϑηκότες, καὶ ἄλλοι τινὲς 
τῶν ἐκχεῖ ξυμμάχων ἄλλα τε ἐκάκουν “περιπλέοντες 9) 
καὶ ἐς Μεϑώνην τῆς “ακωνικῆς ἀποβάντες τῷ 
τείχει προσέβαλον ὄντι ἀσϑενεῖ καὶ ἀνθρώπων 
οὐκ ἐνόντων. ἔτυχε δὲ περὶ τοὺς χώρους τούτους 
Βρασίδας ὁ Τέλλιδος, ἀνὴρ Σπαρτιάτης, φρου- 
ρὰν ἔχων. καὶ αἰσϑόμενος ἐβοήϑει τοῖς ἐν τῷ 
χωρίῳ μετὰ ὁπλιτῶν ἕκατόν. διαδραμὼν δὲ τὸ 
τῶν ᾿4ϑηναίων στρατόπεδον ἐσκεδασμένον κατὰ 
τὴν χώραν καὶ πρὸς τὸ τεῖχος τετραμμένον ἐσπίπτει 
ἐς τὴν Μεθώνην, καὶ ὀλίγους τινὰς ἐν τῇ ἐσδρομῇ 
ἀπολέσας τῶν μεϑ΄ ἑαυτοῦ τήν τε πόλιν περι- 
ἑποίησε, καὶ ἀπὸ τούτου τοῦ τολμήματος πρῶτος 

τῶν κατὰ τὸν πόλεμον ἐπῃνέϑη ἐν Σπάρτῃ. 
δὲ ᾿4ϑηναῖοι ἄραντες παρέπλεον, καὶ σχόντες τῆς 

οἵ 

ὅδρ. 35. Οἵ, Ῥιοά. ΧΙ 48, φυὶ 
Βταβίάδθ ἔβοίαπι ὑπ ϑίουῖοθ ἃτηρ]}- 
βοδί, ΞΞ 8: αὐ Κερκυραῖοι. Ηὶ 
ΘΟΠΙΓᾺ ἐπιμαχίας Ιθ5. 65 ἰᾶ᾿ ἴδοε- 
ταῃΐ, τηοιΐ, αὐ νἱάδιαν, Ιεραιῖομὃ 
Αἰμοπιδπβίματη ΠΤ, 3, ἀὲ οἵ, δάῃ., 
οἵ, φαπιπὶ ΡΘΙΟΡΟΠ ἢ 651} ἴῃ Αἰϊοαπὶ 
ἸΓΓῸΡ ἰββθηΐ, ἢᾶνθβ, αἰδ6 605 6Χ 

᾿ς Βδο ἰθετᾶ τϑοθάθιο οοϑ δ 'δηΐ, θιϊδηη 

ν" ἔνε. 

π᾿ ῬΕΙΟΡΟΙΠδβιπὶ ἴμν γαδοτο Ρώ558 
ἀνθ ναι. --- τῶν ἐκεὶ ξυμ- 
μάχων. »Οἷον Μεσσήνιοι οἵ 
ν Ναυπάκτῳ, ᾿ἀκαρνᾶνες, Ζα- 

" κύνϑιοι. “«- ΖΟΥΚΑ͂Σ. -- ἄλλα 
τε ἐκάκουν. Ῥιδείεν Ὀιοᾷ, οἴ, 
ΡΙαί. Ρονῖο]. ο. 84. Βδπι ἀπροὺ [ὰ- 
βίϊη. 1Π 7, ὅ. --- Μεϑώνην. 51ο 
Ῥαῦϊο ροβὺ ἰΐθυαπι εὐ ἀρυὰ 41105 
φαοβάδπι ΒΟΥ ΙΓ, ἀρὰ Ῥαιβ. 
Μοθϑώνη, πᾶς οΥὐἕππη γθοθηίίτι5 
ΠΟΘ Μοάοη. «-- τῆς “α- 
κωνικῆς. Ρνορτίο τῆς εσση- 
νέας, 56 δὰ πη ρᾶ15 δγαί [πο0- 
πΐοαθ. Ουᾶνα ἴθ ΠΟΙ ἢ 5᾽ ΠΟΥ 
Ἰερῖταν ΓΝ 8. 41. Υ 84. Οἵ, Κνιορ. 
δα ΟἸϊης, Βαβι, Ηδθ]]. Ρ. 410 οἱ ΝΙο- 

θυ ἢτ. ΠΊ06Ι]. 18, ΤΡ, 119. --- ὄντι 
.. καὶ... ἐνόντων. «Νά. 

ατ, ὃ. ὅθ, 14 δάπ, 23.“ ΚΑΠΕΟ, 
-- ἄνϑοώπων. ψιάοίαν Ὠϊο 5ἱ- 
Θσηϊ Ποῦ τῇ 111 {6 8, ΡΤ 651 αἴ πα τη, 
αὐ 5ᾷερα ἃρπὰ Χϑπορῇ,, πἶβὶ δῦ 
καϑ' ὑπερβολήν ἀϊοίαηι. .»ὐἱ. 
ΙΝ 8 ἀνθρώπων ὀλίγων ἐνόν- 
των.“ ΟἸΑΒ5, 

8.2. ἀνὴ 9 Σπαρτιάτης. 
ΙΝ τὸ “Δὠκεδαιμόνεδ. Τέοτῃ ΗἸρ- 
ΡΟΟΡαί68. 5616] ὁ “Σπαρτιάτης, 
Β61η6] ὃ “ακεδαιμόνιος ἀρρε!]α- 
τὰν ὙἼΠΙ|Ι 88. 99, Οἵ, Τιοῆτα. Ἀ68ρ. 
[μ8ο. 0.121. -- περιεποέησεν]) 
»ἐφύλαξεν [ἔσωσε] “ Ξ0Π0]. --- 
τῶν κατὰ τον πόλεμον. ᾿ ΠῚ: 
τῶν κατὰ τοῦτον τὸν πόλεμον 
ἐπαινεϑέντων, δα, υὖὐ ΑΣ|1. οἱ 
Κυιδρ, ἰητουργθίδηἑαν, ΘΟΤΠΊ, 
4αυϊ “Βοο) ΒοΠἀπι δἀτπιϊηϊ. 
Βύγατγταηΐί. 6 ἀγίϊοα!ο νὶά. δάῃ, 
81, 8. --- ἐπῃν ἔϑη. Ῥαυθίῖοο ἀθ- 
ογοίο ἔδοίαπι ραϊαὺ ΑΝ Ἔβίθυπιϑπη. 
πδεβί. θδπιοβίῃ, ΠΡ. 26, 

8. ὃ. σχόντες. Οἷς, δάη, 1 110, 

οἵ ̓ 4ϑηναῖ- 

Πελοπόννη- 
σον περιπλέ- 
οντες ἐς Με- 
ϑώνην ’ καὶ 
Φειὰν ἀπο- 
βαίνουσι. 

᾿ 



δά ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ͂ ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ Β, κε΄. 

Ἠλείας ἐς Φειὰν ἐδήουν τὴν γῆν ἐπὶ δύο ἡμέρας, 
καὶ προσβοηϑήσαντας τῶν ἐκ τῆς “κοίλης Ἤλιδος 
τριακοσίους λογάδας καὶ τῶν αὐτόϑεν ἐκ τῆς 

περιοικίδος ᾿Ηλείων μάχῃ ἐκράτησαν. ἀνέμου δὲ 
κατιόντος μεγάλου, χειμαξόμενοι ἐν ἀλιμένῳ χω- 
ρίῳ οἱ μὲν πολλοὶ ἐπέβησαν ἐπὶ τὰς ναῦς καὶ πε- 
ριέπλεον τὸν Ἰ᾿Ἰχϑὺῦν καλούμενον τὴν ἄκραν ἐς τὸν 
ἐν τῇ Φειᾷ λιμένα, οἱ δὲ Μεσσήνιοι ἐν τούτῳ 
χαὶ ἄλλοι τινὲς οἱ οὐ δυνάμενοι ἐπιβῆναι κατὰ 
γῆν χωρήσαντες τὴν Φειὰν αἱροῦσιν. καὶ ὕστερον 
αἴ τε νῆες περιπλεύσασαι ἀναλαμβάνουσιν αὐτούς, 
καὶ ἐξανάγονται ἐκλιπόντες Φειάν, καὶ τῶν Ἠλείων 

Ρ. 25. 8. 4. ᾿Ιχϑῦν 655. ψαροὸ εὐ Βεκκ, Ἰχϑύν. ΠῚ 
Ὑα ΩΝ Βίγδυ, 1. ΧΥΤΙ ρ. 886 εὐ Αρδίϊθπι, εβδί ᾿Ιχϑύς, ἴπ Χϑπορῃ. 
ΨΙ. Θγᾶθο, [2, 81] ᾿Ιχϑῦς. Εἰ απο τοπαπὶ ΘἰΪα ΠῚ ΔΡΡοΙαῦνο ἀδὺ 
Εἴγτα, Μ.“ 0. Οἱ, Ατοδά. ρ. 91, 11 οὐ 408 οἰίδηί Βαϊ. ἄν. 
τηᾶχ. Ὁ. 174 Ἔ οἱ ἀοείι!, Ποοίν, 

ᾳ᾽ 

4,--- Φειάν. Ῥε εἰπβ ἴθι οἵ, 
Θίγδ Ὁ. τ. 842 54. οἱ σατγι. Ῥεῖορ. 
Πρ: 44 5ᾳ. Αἰῃθηίθηβθβ Δ. 6 ΠῚ 
ΠΟ δα ᾿ρβ81ὴ ὑγθθηὶ ῬΉθδιη ἃρ- 
Ῥυ] 505 6556, 5668 δὰ οὔϑτη οἷ νἱοὶ- 
ὨΔΠῚ, 6Χ ᾿ΐ5. 486 ῬΆ 110 ροϑί ΠᾶΓ- 
γαπίπιν, απο, πᾶγο Ρἢ θα ἢϊο 
ΠΟΠ, πἰ ροβίθα, ἘΓΡ5, 5864 ρῥτοὸ- 
τηθηΐζοτί μη ἃ ένα. ΘΟΠΠ] ΘΠ ἃ- 
ὑπ γἱάουὶ ροίεδί. --- ἐπί, Οἵ, 
Μαιῃ. ἀν. 8. ὅ80 ΡΙ. 1518: 
Βυίίην. ὃ. 147 ἴὴ ἐπί ΟΠ ἃΘΟΙ8, 
-- τῆς κοίλης Ἤλιδος. Ἐϑι 
ἘΠῚ5 ρυορυῖα, 4ὰδ6 ἀϊδιϊησυῖίαν ἃ 
Ῥιβαίῖάθ οὐ Τα ῖρῃν !α. ΟἿς, Βένα.], ἃ, 
Κοίέλη δυίοτα νἱἀ θέαν νοοαία 6586, 
αὐοα Θοην Δ θη οἰ Ποογϑύ πηοητὶθιι5 
οἰποίδτη, Οὗ. Βογθῖα. αθορν. ΠῚ. 
975, αἱ Ὁ ᾿ἀκρωρείᾳ αποαῖο 415- 
ὀθνηἶδ, Θμᾶγ6 5000]. , εἰς δύο, ἴῃ- 
«αἶξ, διήρητο ἡ Ἦλις, εἰς ὀρει- 
νὴν καὶ κοίλην. Ν]ά. οἴἴατη Οὐνι. 
ῬεΙορ. Πρ". 971. -- αὐτόϑεν 
ἐκ. ΟἿ, φάη, ΠΙ 81, 2. --- ἐκ τῆς 
περιοικέδος ᾿Ἠλεέων. 1. 6. 
δυΐ ἐκ τῆς Πισάτιδος καὶ ἐκ τῆς 
Τριφυλίας. Ηοο ργοθαιθ ν᾽ δίων 
Δ δοίιβηι. ἀπιίαι, αν, 1 Ρ. 89454.; 
ΠΟὈΪ5. {Ππ4 ὁ δα ἀϊειπὶ αὐτόϑεν, 
«αοπίδηλ Ῥῆρα ἰη Ρίβαιί ἂρ βἰία 

δοσβηΐ, ρΡ. 200. 

γα, Ρυδϑίδγθη ἀππη νἱἀδίαν, δ 
περιοίκοις ΕἸδογαπι οἵ. δἰαπα 
ΟἸτηι, Ἐαβι. δὶ]. Ρ. 438. --- ἐκρά- 
τησαν. Οἷ, δάη. 1 108, ὅ. 

8. 4. κατιόντος. Ὅδ νϑῃίο 
αἸϊοίαμη ρυορυῖθ εϑὶ ἀθβοθηᾶθυθ 
ἀθ οοϑ]ο, αυδυθ οοουΥῖτὶ, Οἵ, 
ἢἶο ΒΙοοπρῖ., ἰἴθ ο. 84. ΥἹ 2. 
Μϑίῃ. δα ἤομι. γιηη, ἴῃ ΑΡΟΪ]. 
ν, 488. 5ηίθη. δὰ ΡΙαι, Ῥοτῖοὶ. 
Ῥ. 227. -- περιέπλεον, οἷν- 
Οὐτη ΘΠ θη 65 ρΡοίοραηί. [1 
θεηθ Ὠια. ἀἰϊβιϊησιιθηβ Ὁ δουϊβίο 
8. ὅ. Θ᾽ ΠΆ τον 3. αδὶ οἵ. δάη. --- 
τὸν ᾿Ἰχϑῦν καλούμενον 
τὴν ἄκραν. Β᾽πλ}ΠΠπιθ ΑΥνὶ, ΑΠΔ. 
Π 20,4. τὸν ̓ ἀντιλίβανον καλού- 
μενον τὸ ὄρος. Οἵ, ἀπ. 1 46 οχίν, 
6 ἴρβο ἴἴοο ργοῃιοηίουϊο νἱᾷ, βᾶ, 
ΡΙΙη. οὐ Με]. Ναὰμο Οαιάοο]ο ἀἱ- 
οἶταν. Οὗ, Τιϑακ. Ῥοῖορ. ΠΕ Ρ. 190 
544. οἱ Ουχε. 1. ἃ, --- τὸν ἐν τῇ 
Φειᾷ λιμένα. Οἵ, δάῃ, 1 ὅ2, 1. 
Εδ586. παῃο ϑ δι! ΟΠ 661 Ροπεῖθο- 
οαδίνγὶ νϑυὶβί λῖ]6 οχ᾿ὶβυϊπχαῦ Οατγί, 
Ι. ἃ, Ὁλκάδα ὁρμοῦσαν ἐν Φειῶ 
πιοηηοταί. ΤΉ. 1] 81. 

8. δ. ἐξανάγονται οι. Νε- 



μᾶ 
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ἡ πολλὴ ἤδη στρατιὰ προσεβεβοηϑήκει. παρα- 
πλεύσαντες δὲ οἵ ᾿᾿ϑηναῖοι ἐπὶ ἄλλα χωρία ἐδήουν. 

20. “Ὑπὸ δὲ τὸν αὐτὸν χρόνον τοῦτον οἱ ᾿᾽4ϑη- 

ναῖοι τριάκοντα ναῦς ἐξέπεμψαν περὶ τὴν «Τοκρίδα ἐ 

χαὶ Εὐβοίας ἅμα. φυλακήν" ἐστρατήγει δὲ αὐ- 

τῶν Κλεόπομπος ὁ Κλεινίου. καὶ ἀποβάσεις ποιη- 

σάμενος τῆς τὲ παραϑαλασσίου ἔστιν ἃ ἐδήωσε, καὶ 

Θρόνιον εἷλεν, ὁμήρους τὲ ἔλαβεν αὐτῶν, χαὶ ἐν 
᾿ἡλόπῃ τοὺς βοηϑήσαντας “οκρῶν μάχῃ ἐκράτησεν. 

21. ̓ Αἀνέστησαν δὲ καὶ Αἰγινήτας, τῷ αὐτῷ ϑέ- 
ρει τούτῳ ἐξ Αἰγίνης ̓ Αϑηναῖοι, αὐτούς τε καὶ παῖ- 
ϑὰς καὶ γυναῖχας, ἐπικαλέσαντες οὐχ ἥκιστα τοῦ φ 7 57 φ χ ἥ 

πολέμου σφίσιν αἰτίους εἶναι" καὶ τὴν Αἴγιναν 

ἀσφαλέστερον ἐφαίνετο, τῇ Πελοποννήσῳ ἐπικει- 
{ένην, αὑτῶν πέμψαντας ἐποίκους ἔχειν. καὶ ἐξέ- 
πεμψῴαν ὕστερον οὐ πολλῷ ἐς αὐτὴν τοὺς οἰκή- 

(αρ. 97. 8. 1. αὑτῶν. Ἐαὰ. «πίε Θο01. Ῥα]. Τρ. πὶ. αὖ- 
τῶν. Ὧδε Ῥαιγ, οὐ [Πί. «ἰδορίαν, Οἷ, δάη, 1 17. 

οἸσθηξαβ πατρὶ Ὠϊοᾶ, --- ἐπὶ Πιδὸ νἱά, δίνδὈ. 1. ἀ. Κνιβ. 1. ἀ. Ρ. 
λλα χωρέα. Οἵ. ο. 80. -- ἄ 

ἐδήουν. γιά. «ἀπ. δὰ κακουρ- 
γεῖν 29, 5. 

σαρ. 20. Οἵ. Ῥιοά. ΧΗ 44. -- 
8. 1. περί. Οὗ, αἀπ. 28, 2. -- 
καὶ Εὐβοίας ἅμα φυλα- 
χήν, εἱ β'πια! ἐπα αδπι Εὰ- 
θοεδς. ρτὰἃθϑὶ ἀΐαπι. Οεἰευπὶ 
ΠῸΠ τη8 16 φυΐᾷεπι ἐς φυλακήν 16- 

᾿ βογθίαν, πὖῷ ΝΠ] 4, ἰἀτη θη ΠΟ ΟΡ 5 
δὶ πιαίδίοη 6, ὁ δαη. 1 158, ὅ 
οὐ Κυαθα. αν, 8. ὅ9, 2 Δάη. 2. ἢε 
γα οἵ, ο, 82. ἊΡΙ οὐαπη Οὐδίϊ ἢ 5 
οᾶιιδα οἵ, νεῦθᾷ ἐτειχίσϑη ἀλλα 
᾿ἀταλάντη .. «φρούριον. 

8. 3. τῆς τε παραϑαλασ- 
σίου. Ὅς οτὰ ᾿ορτταν οἰΐδτη ΤΥ 560. 
-- ἔστιν ἅ. ΟΥ ἀαἄη.1 12 οχίν, 
-- Θρόνιον. Ὅε ἢδὸ ὑτθὲ 1.0- 
οὐἱαϊβ δᾷ Βοδρουῖππι 5ἰτα νἀ. Θίγδῦ. 
Ῥ. 420. Κνυβ. 6}}. 11 2 ρ.11 6189. 
Τρ8Κ. ἄταθο, ββρί. ΤΠ ρ. 1171 54. 
Βιινϑὶ. ἄνδθς, 1.189. -- αὐτῶν, 
ἱ. 6. τῶν ἐνοΐχων τοῦ Θρονίου. 
Οὐ, άπ. 1190, 1. --- ᾿4λόπῃ. ὃς 

120 54. [,θαἷς. 1. ἃ. ρ. 116 δάη. 
ὕαρ. 27. Οἵ. θιοὰ. ΧΗ 44. ΡΙαι. 

Ῥουϊοὶ, ο. 84. Ῥίοη. ΗΔ]. ρ. 840, 
πὶ ἔγαβίνα ρΊυνα ἀθ γα ἀἰοία οαρὶτ. 
ἜΘΗ: τῷ αὐτῷ ϑ' ρει. Μαᾶ]ο 
ἐν τῷ οι... αὐ μᾶς γοοδ οἱ 
Β᾽ Ά ΠῚ χειμών ο. 29. 958, 54. ἃ]. 
Οτηῖβθα ῬΥΔΘΡΟδιτοπθ ΘΘΠΙἾνι5 
Ῥοῦα5 ῬΟΏΪΔΙΙ], αὖ 5ἰλε! π ὁ. 29, 
- ἐπικαλέσαντες] »»ἐγκαλέ- 
σαντες αὐτοῖς.“ 560]. Οἱ, απ. 
1139, 2. --- τοῦ πολέμου. 
εἶναι. Ῥο τὸ οἴ.1, 61. --- ἐπι- 
κειμένη ν. Ϊ τὶ πὶ ἱ ἢ 8 ΠῚ 8 πὶ 
ρυορίου ργορὶπααῦυϊύθπι ἴπ- 
τογρυθίαίαν Οἷο. ἀε ΟἿ ΠΙ 11. Τὰ 
οἵ, δά. 14,1. -- ἐποίκους. Εο- 
ἀδπὶ ΠΟΠΊΪΠ 6, ΠῸῚ 5᾽Π}}} ἄποικος, 
ἂθ ἰδ οοΙομἷβ αὐαν Τησο. Ψ1Π 
69, 46 4111811 170. ΓΚ 102. ὅ. ΝΙ 
4, Οὐ Κύιερ. δὰ Ὀίομ, Ὁ. 101 εἱ 
Βομδοῖ, δὰ ῬΙ αἱ. Ῥοεῖοὶ. ο. 19. Ργο- 
Ῥιΐα κληρούχους νἱάοτὶ ἔπϊ558 δα- 
ποίαὶ Δ 80 5π|. Αητ. 1 Ρ. 561. -- 
ὕστερον οὐ πολλῶ. Οἷ, δάμη. 
118,2 

στρατεία 
᾿4ϑηναίων 
ἐς ΔΛοκρέδα. 

ἈΡΕΡΗΣΕΣ 
49η- 

ἸΠΟΣ ἐκ τῆς 
νήσου ἐκπέ- 
πτουσιν, οἷς 
“Λακεδαιμό- 
ψιοι Θυρέαν 
διδόασιν οἷ- 

κεῖν. 



ἔκλειψις 
ἡλίου. 

Ν 
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τορας. 
μόνιοι ἔδοσαν Θυρέαν οἰκεῖν, χαὶ τὴν γὴν νέμεσϑαι, 
κατά τὲ τὸ ᾿᾿ϑηναίων διάφορον. καὶ ὅτι σφῶν εὐερ- 
γέται ἦσαν ὑπὸ τὸν σεισμὸν καὶ τῶν Εἴλώτων τὴν 
ἐπανάστασιν. ἡ δὲ Θυρεᾶτις γῆ μεϑορία τῆς ᾿4ς- 
γείας καὶ “Πακωνικῆς ἐστιν, ἐπὶ ϑάλασσαν καϑή- 

ἐχπεσοῦσι δὲ τοῖς Αἰγινήταις οἵ “ακεδαι- 5 

πκουσα. 
9 » - Ἵ 

χαὶ οἵ μὲν αὐτῶν ἐνταῦϑα ὥκησαν, οἵ 
δ᾽ ἐσπάρησαν κατὰ τὴν ἄλλην Ἡλλάδα. 

28. Τοῦ δ᾽ αὐτοῦ ϑέρους νουμηνίᾳ κατὰ δε- 

δ. ὃ, Θυρέαν. 
{10 τϑαϊ ΤΥ 586, δ7. Ν᾽ 41. 

7. αι. Η. Βοος. αν. Θυραίαν, αὐ ἀπθῖα- 
ϑοα αἰρ!θοησαπι ἔευυϊ ΠῸῚ ΡΟ5886 ἀοοσοὲ 

Ονϊά. Εαβι. 11 ν, 608. 51 τὰ β'δ'πᾶ5565 οἱ᾿πὶ Τηγτγθδίϊαα ἰθν- 
Τἃ πὶ οἱ δρὶ σγτατητηδία αγαθοα, νοὶ ὙΠ 344, 0] οἵ, ΙΔ 6005, 

8. 3. ἐκπεσοῦσι ... οἰκεῖν. 
ΟΥἿΝ 586, 2. Ραμ. ΠΠ 29, ὅ. 38,8. 
-- Θυρέαν. ϑῖιπ5. παΐι5. γὉ 15 
ἜΧρ Ἰοαίαν ρα α 0 ροϑὺ δ ΙΝ δ7 τὶ 
οἵ, δάη. Πα ἔουτηα ποηλῖηῖβ οἵ, 858, 
-- νέμεσϑαι. Νοὴ ροβδβίαοτα 
(ρδγρ οι), 568 ἔγαϊ ἰπιοῦρτο- 

 ἀδίυΓ ΒΙοοτηΙ. σα 1 9. Ὁ ΕΕἿ 

15.}9.,ΞΞ δ δον διάφορον, 
ἴ, 6. τὸ ἔχϑος, τὴν ἔχϑραν. Οἱ, 
ΤΊ ὅ4. ν 19. -- ὑπὸ τὸν σει- 
σμὸν ... ἐπανάστασιν. Οἱ. 
[101. 102. --- ἡ δὲ Θυρεᾶτις 
οεί, ΟΥ ΤΥ 56. - μεϑορέα. ὍΘ 
υιϑιἰαία [οπηϊπῖπὰ ἤοχίοηθ νἱά. 
Κυιιθρ. εἱ Βοί. 1μ6χ. Ῥοϑεϊβ 8015 
ἰα]ῖὰ ν᾽ ἀούαν. ἰὐἰθιιθυθ Βιίμη. τ, 
8. 60 ἃάπ. 4. --- ἐπὶ... καϑή- 
κουσα, δὰ τηᾶγ8 ΡΥ ἢ 618. 
ΡΥ; ὝΡΝ ἐσπάρησαν. Νοη 
τοαῦϊτὶ οοῃϊθοίανατη διεσπ. ἀοοοὶ 
{Π|τ, ρυὰ Κτιορ. οἱ ΟἸλβθ, --- 
κατὰ τὴν ἄλλην Ἑλλάδα. 
ΗΙ ροβίθα ὑθάτοιῖ ϑιηὐ ἃ Τγ8δη- 
ἄτγο. ψιά. Χϑη. Ηϊϑι. αν. 1Π| 2, 9. 

Οαρ. 28. ἐπα μη αὐ (ἂς ἐν 
ΟΥ̓Ἶ850 νἱά. Κυιιθο, . 8. 48, 2 
αᾶη. 7) κατὰ ὑπ γέλιο: ̓ Ῥίοτι, 
ἴθ 40 ἢ{ 50]18. δὲ ἰππᾶθ οοἰδι5 
[σύνοδος], ᾿πτον]απὶϊ ἃ 6 τὰ 
ἌΡΡΘΙΪαι ΡΙΙπ5 ΧΥῚ 89, ΤΊΝοΥ- 
ἀ1465 νουμηνίαν κατὰ σελήνην 
[οὔ. Τά 6]. ΟἸιΡοη0]. 1 ρ. 3807. Ν οὐρὰ 
Δυίοηι κατὰ σελήνην δἀαϊαϊ Ρτο- 
Ῥίογοα, απο νουμηνέα πολιτική 

ΟΥ̓ Μαειοπὶοὶ [οὐ ρυΐϊαβ. πβὶ δι} } 
ΟΠ 56 ΠΊρϑι ἴῃ νοιᾶπιὶ ψουμηνίαν᾽ 
ἰηοϊάθθαι. ““ ΕΤΙΜΒΤ,, δὰ παν. Ηδς- 
ταοῖ. ν,..779.. Οἵ... ΟἸ  ΣΕῚ 
Ηδ6]]. Ρ. 851. ,,Οὐδπαιαπη Θηΐμ 
ΑἸΠΘηΐθηβ85 ΤῆΘη565 ᾿ἸΠΔΥΘΒ.. . - 
Βαθοθαπί, ΠΟ 56 ἼΡΘΥ ΥΘΙῸΠΙ 
Ἰη θυ απ απ ἴῃ ῬΥΪΠλυτη Τ]ΘΠ515 
ἀϊοῦι ἱποϊάθθαί. (ποπὶαῖη δι- 
ἰθπὶ 5016 απ ᾿πίθυ! αηϊι πὶ οατα 
ἰπἰ010 ΠΊΘΉ 515. ΒΘ ΡΟΥ ΟὈΠΙΡ Θίο γα. 
(αἰαᾳαθ παὐὖ Ρ] αὐϊτητπη 586. ΘΟΙΉρΡ6- 
εἰν υ 1), Ρυϊπιι5. ααΐβαιιθ. ΠΊΘΠ 515 
αἴθ5 νουμηνέα 5ῖνο ᾿πέθυ 11 ἀἴ65. 
ΔΡΡΟΙαθαιατν, “Κ ΒΒΕ). ,,Οδίθυυπι 
ῬΙδγασηατιθ οτη νουὶβ ᾿ηδ8 6 γαίῖο- 
πἰθιι5. ΘΟΉ ΒΟΉ 5558. ΠΊΘη568 Α(ΠΕ6- 
πἰθηβῖπ τι οἷν} ] 65, 1ἃ αποαὰδ ἀοοοὶ 
'ρΡ86 ΤΊνπιο. Τὰ βαπθ ἱπάϊοαῦ, αἰιαπα 
ΟὈδουν ἑαίοτη, απὰ ΡΙαίαθα οὐσιι- 
Ῥδίᾳ οβί, οχῖπάθ οο ϑὶε, αποά 
ΤΊΘη56 Οἶν ἢ] } δχϑαητθ {Π8 σομ ρον ὶὲ 
οὐοιραίῖο [4, 2]. --- Ετρο αἱ ἃ 
ψοτα πᾶ νουμηνίᾳ αἰϊὰ [πονὶς 
νουμηνέα οἷν}! 5, ποὴ ἰάτηθη ῥ᾽ τι5 
4 πηι τιηἶτ8 αἀἰοὶ σραίϊαπι ᾿ΠΠπὰ 
ἔαϊβϑθ νυ ϊβι Π}16 οδι.“ς. ΘΟΌΝ. 
Αὐποϊίάθβ αὐἱάθηι οὐ ρυβύ δυπν 
(Ο6]16ν βϑου ΟἸ᾿ηἰοποπι 1. ἃ. 40- 
οοηΐ, δηίθαια πὶ ὑςουθ ἢ ΟΥ010 
Μειοηΐοο, ἃ. ΟἸν. 482. Ἱπιθυ! αηϊυπν 
ΠΘ 518 ΒΟ Γορ Πουϊ οἶδ ἰποἱ 1886. 
ἴῃ θυ πὶ ἀθοῖ πηι πὶ ΠΊΘ 518. αἰ ΘΗ. : 
βΒθὰ δοβ γδοίπαι Τάθ ον ΟἸνΌΠΟΪ. ἢ 
Ρ. 326, ααἱ, τοοορουϊπίης Αἰμο- 
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λήνην, ὥσπερ καὶ μόνον δοκεῖ εἶναι γίγνεσϑαι 
δυνατόν, ὁ ἥλιος ἐξέλιπε μετὰ μεσημβρίαν καὶ 

, ’ ᾿ 9 , 

πάλιν ἀνεπληρώϑη, γενομενὸς μηνοειδὴς καὶ ἀστέ- 
ρῶν τινῶν ἐχφανέντων. 

29. Καὶ ἐν τῷ αὐτῷ ϑέρει Νυμφόϑωρον τὸν τῇ ἔρως. 
Πύϑεω, ἄνδρα δηρίτην οὗ εἶγε τὴν ἀδελφὴ ν δώρου Σιτάλ. "ὐὀ ρευμϑ, χε τὴ 

κῃ ὈΟδρυσῶν Σιτάλκης, δυνάμενον παρ᾽ αὐτῷ μέγα, οἱ ᾿4ϑη- βιισιλεῖ Εὐη 
ναῖοι πρότερον πολέμιον νομίζοντες πρόξενον μαχίαν ποι- 
ἐποιήσαντο καὶ μετεπέμψαντο, βουλόμενοι Σιτάλ- τὸς Πρρδές. 
κην σφίσι τὸν Τήρεω, Θρᾳκῶν βασιλέα, ξύμμα- καν διαλύον. 
χον γενέσϑαι. ὁ δὲ Τήρης οὗτος, ὁ τοῦ Σιτάλκου ἔνεμεν ἃ 
πατήρ, πρῶτος Ὀδρύσαις τὴν μεγάλην βασιλείαν ρεω τοῦ Σι- 

τάλκου πα- ἐπὶ πλεῖον τῆς ἄλλης Θράκης ἐποίησεν. πολὺ γὰρ 

ὨΐΘη565 ϑβίδιϊ πὶ ἃ, 431 ταί 65 
χαθηβίαπι ᾿ππαυῖτπὶ ἃ είοπο οχ- 
ὑλθῖη 8Πη0 482 επηοπααίαβ, οχᾶ- 
τηϊηαὶ Ρ. 822 544. ΡῬγοθδΠ85. πὸ 
ΟΡ᾿ ΠΙΟΠ6ΠῚ, 4πμ πὶ ἱπηραρπδί Β66- 
Ἰοῖ.,, 6 Αβίγοποπι Μοιοη“ Ρ. ὅ8 
864. οὐ Βοθοκι. 65... ἃ. Μοπάογοι!. 
Ρ. 4 ἃ]. --- δοκεῖ... δυνατόν, 
ἴ. 6. δοκεῖ δύνασϑαι γίγνεσϑαι. 
θ6 τὸ οἵ, Ὅιο 8585. υΧ 26. ΡΙΊη. 
Η. Ν. Π18, δ6 εἐ Ηἰς Βτεά. -- ὃ 
ἥλιος ἐξέλιπε. Μεη5. ἀρ. ἃ. 
ΠῚ, γιά. Ηεῖββ. Ῥοίδοιϊίοπ. 06]]. 
ΡῬεϊορ. (Οοϊοη. 1884) ρ. 6 564. 
56. ἤδγιϊο ἰδτη 6 πᾶθο ἀοἴδοιϊο ἴπ- 
βίο στηΐηοῦ 'υνἱάδίαν. Μιᾷ. , Βουῖοἢ- 
τ. ἀν Ἀδηη., ατίθο, οἱο. θβο ἢ, 
ἅδι Ζοι πθοῃη. “Ὃ Ρ. 10. Οὗ, τά. ἴῃ 
Αοὺ, Ὀίαγη, Πέρναγ, αοιίην, 1888. 
Ῥ. 1271. -- μηνοειδής, Ιὰ πη ἃ - 
ἐπ 5, ᾿τη86 ἰη518  οογ πο αία5. Π6 
Τα Π ἰ0η 6 Ἰοσίτν ο. 70, --- καί. 

᾿ ΜΙ. αἄη, τὰ [608,1. --- ἀστέ- 
ρων. . ἐκφανέντων. γεηο- 
τῖβ οὐ Ματγιῖβ βία νι ἀθηταν ἔιι1556. 
για, Ηεἰ55. 1. ἃ. ρ. 8 3644 
αν. 29. 8. 1. Νυμφόδω- 

ρον, Οἱ, Πογοῦοί. ΤΉ 187. 
τὸν Πύϑ'εὦ] »ὁ πΠύϑης, 
τοῦ Πύϑεω, ἸἸωνικῶς. 3: 
Β6Π01. Νογηϊηαιῖνιι5 Πύϑης ἀριυὰ 
Ῥαυβδπίδτη σοτί ἰθοίτν, ΑἹ δριὰ 
Ηετγοά. εβὲ Πυϑέας, 4π| 1 Π]Π πη] - 
ΠῸ5 ἴῃ β'δηἰῖνο ἀϊχὶς Πύϑεω. ΟἿ, 
Ὀἰπά. ἴπ ϑίθρῃ. Τῆοβ, Θ᾽ Π ΠΟ 

Ῥᾶιῖο ροβί. Τήρεω. ΟΥ̓ Βαίίπι. αν. 
8. 84. δάη, ὅ. Μαίιῃ. 8. 68, 8. -- 
εἶχε, ἀχοΐδπὶ παραθαί. -- 
Σιτάλκης. Ῥε Ποῦ οἱ ἀβ τβρπο 
Οἀνυβάγαυτῃ οἵ. Οἀαἰίογον, 46 Τῆγδο. 
Ηροιοάοί. οὐ ΤΊο. ἃρροπᾶ. 1 οἱ 
(411. ῬΊ1]ο]. ἃ. 1818 ρ. 852 544. 
βῖνϑ δὰ. πιαὶ, 12 Ρ. 404 544. Ααά. 
Ραα!]. Ἔγκῦύκλ. παιδ. ἴῃ Θά 5. 
--δυνάμενον ... μέγα, 
τῇ α {ππὶ ν ἃ] Θ ἐετη, Οὗ, Κταθο. 
8. 46, δ. δάη. 6. -- πρόξενον. 
Ὧ 6 Η15 νἱνῖβ νἱα, Δ 5, Απίῖαα. 
ατ. 1 Ρ. 168 54. οὐ 4τ105 4|105 ρτοὸ- 
ἴον, Ηθυτη. Απίῖαα. ατ. 8. 116, 4. 
Οἵ. δἅπ. δὰ ἐθελοπρόξενος ΠῚ το. 
8 δίᾳφια Ραμ, ᾽᾿Εγκύκλ. παιδ. ν. 
ΗοϑΡρ᾿θ ρ. ὅ22 54. 

8.2. Τήρης. Ὦδ 6ο0 νἱᾶ. Ηε- 
γοάοί. ὙΠ 137. Χο. Απᾶρ. ὙΠ 
2,22. 5610]. Αὐβίορῃ. ἂν. ν. 146. 
Θαιίοτον. Ι. ἃ - Ὀδρύσαις.. 
ἐποίησε, Οἀτγ515 τῇ ἃ 5 ἢ ἀπὶ 
{Π1π4 ((ποὰ πδο δοίαία μᾶ- 
θαΘτα ἢ 1) ἱπιρ τα πὶ ἰΐᾶ, αἰ 
Ιαιἰὰ5 τοϊϊααα Τῆτγδοΐδ (Ϊ. 6. 
τ] 14 αἷβ ΤΏγδοιπι οἰ τἀ 010115} Ὁ 6 ὺ- 
«{ἰπογοί, οοηβιύϊίαϊι! (ἀϊοο Γ- 
᾿Ἰϊᾳαἃπὶ Τ τ ἃ οἷ ἃ 1); Π ἃ ΠῚ οθί. 
Τία ἴδ Αστη., ουϊι8 ΘΧ ΡΠ ΟΠ 6 ΠῚ 
τη8 6 ἱπηρ τ Πδίατα 6858. ἃ (06}]. 
ἀοουΐτηιιβ ἴῃ δά. πιαὶ. ΒΘ ρΡΡ]. 6 
8τηθῖτι τοσπὶ Οαγυβὶοὶ νἱὰ. ο. 97 
οἱ Θαιίογον. 1. ἃ, -- πολὺ ... 

τρὸς καὶ περὶ 



58 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟῪ ΞΥΓΠΡΑΦΗΣ Β, κϑ'. 
͵ 

΄ 9 » 

"ἡ μέρος καὶ αὐτόνομόν ἐστι Θρᾳκῶν. Τηρεῖ δὲ τῷ 8 
᾿ Πρόκνην τὴν Πανδίονος ἀπ’ ᾿ϑηνῶν σχόντι γυ- 

ναῖχα προσήχει ὁ Τήρης οὗτος οὐδέν, οὐδὲ τῆς 
αὐτῆς Θράκης ἐγένοντο᾽ ἀλλ᾽ ὁ μὲν ἐν “αυλίᾳ 
τῆς Φωκίδος" νῦν καλουμένης γῆς ὁ Τηρεὺς ᾧκει, 
τότε ὑπὸ Θρᾳκῶν οἰχουμένης, καὶ τὸ ἔργον τὸ 
περὶ τὸν Ἴτυν αἵ γυναῖκες ἐν τῇ γῇ ταύτῃ ἔπρα- 
ξαν" (πολλοῖς δὲ καὶ τῶν ποιητῶν ἐν «ἀηδόνος 
μνήμῃ Δαυλιὰς ἡ ὄρνις ἐπωνόμασται" εἰκὸς δὲ καὶ 

τὸ κῆδος Πανδίονα ξυνάψασϑαι τῆς ϑυγατρὸς διὰ 

αὐτόνομον... 
96, 2 5αα. 

8. 8. Τηρεὶ δέ οοι. Ηδιηο- 
56η68 περὶ ἰδεῶν ρΡ. 398 46 ΤΊνι- 
ογαϊαο: εἰ δέ που καὶ γλυκύ- 
τηταὰ ἔχει, μάλιστα μὲν ὥσπερ 
ἀλλότριόν τε τῆς ἐδέας αὐτοῦ 
ἐκφαένεται τὸ μέρος ἐκεῖνο. 
οἷόν ἐστι καὶ τὸ Τηρεῖ δὲ 
καὶ τὰ ἑξῆς. Δα Τοιεὶ το5 ἴὰ- 
Ῥυ!οβαβ, 46 ααρῈ5. νἱὰ, ΑΡΟΙ]οά. 
1ΠΠ14, 8 οἱ Ονϊά. Μοὶ. ΝΙ 438 --- 
619, ΤηποΥ ἀϊά 65 ἰάθο ν᾽ ἀθίαν τ6- 
ΒΡ6Χί856, αἱ ΑἸ Π ΘΗ 6 η565, 4 
ΒΊΑΙ ΟῚ ΤονΡὶβ Πἰϊατη, ΤὨΓΔΟΘΠΊ, 
5101 ΘΟΠΟΙ αν 6. ΘΠ θη θη οαρ6- 
τϑηΐ, ἰδ 1 πη] ΘΧ πλδὶ Οὐ Ὲ}5. Θἰ ἢ 5 
Ἰάοτη ποπθη Πα θθηίθπι 5θοαηι αἵῇ- 
Ὠἰταύογη πη 1556 ΘΟΠΊΠΘῊ 1 6556}. 
Ἐχ ῬΆΙ]ΟΟΙΪΒ. ἔα θυ}}1}5 πᾶπὸ ορίμϊο- 
ΠΟΙ ΟΥ̓Δ ΠῚ 6556. ΘΟῃΐϊδοὶῦ ΚΠ 061}. 
ἂς Ὑιι, Κορ. Ρ.16654. -- Παν- 
δίονος. Ἐβὺ ρυῖονυ Πυΐι5. ἠοτηὶ- 
ηἶβ. 81 ἄτι ἀἰβοθγηπ αν, ῥίον 
ἘΨΕΟΡΙΕΝ ο, 16 Ποπηϊπδι}.--- π 00 σ- 
ἥκει, ἰ. 6, ξυγγενής ἔστι. -- 
“Ζαυλέᾳ. ἡ ᾿δο, αυδθ οἰΐδηῃ 
Ζαυλίές ᾿αἰοίταν, οὐ δάμιο χσαῦύ- 
λεια, νἱὰ. ϑδίγα". ρ. 428 (αὶ οἱ 
ἃριὰ Ἐμπϑίαίῃ. δὰ Πομῃι. 1]. β ν. 
520 ἀε Τπυογαϊάθ ἀδρτγαᾶναία βιιηὶ 
να), Ῥαιβ8. Χ 4, ὅ 8ᾳ. Κυυβ. 
Ἠ6]]. ΠῚ 2 ρ. 00 834. Ιμϑα]κ, ἄγδθο, 
βϑρί. Πρ. 98. Βιυγβὶ. ἄτνδθο, ἱ Ῥ. 
1608 54ᾳ. Οδίουιη Μορδγθηβοβ Τὸ- 
γΘΌΠ ΚΘ ΊΟΙΪ οἰγοιηὶ Ῥαραβ. 81186 
ἱπηρ ια888. ἀἰοι αγαπι, Μιὰ, Ράαα8, 

Θρᾳκῶν. Οἵ, Αὐϊῖο. 41, 8. -- τῆς Φωκέδος 
νῦν καλουμένης γῆς. Ὅς 
οὐἱβῖπθ ἢαϊπβ ΠοτλϊηἾ5 486 ἴαθα- 
Ἰοηΐαν, ἀβ 60 Ὃν Ῥαιβ. Π 29, 2 54. 
ΧΊ,,1. -- ὁ Τηρεύς. Οἱ, Μαίμι, 
αν. δ, Ἷ δά. ὅ. Κυπορ,. 8. 80, 1 
δάῃ. 11 εὐ ΥἹ ὅ7, 4. Υὴ 44, 4.--- 
ὑπὸ Θρᾳκῶν οἰκουμένης. 
ϑδαηΐ ΤἬγδΟΘΒ ἰϊ, αυἱΐ ΡΊΘΡΙΪ ποΙηϊ- 
ῃδηίαν, Μιὰ. Μα6]]. Ογομοηι. Ρ. 
382 οἱ Ῥοτ, 1 ῥ. 9. Δ δοιβιη. Ἀἢ- 
ἰϊᾳα. ατνὶ 1 Ρῥ. ὅ9 8]. ἰη 6, γηδὶ. ὁ. 
ἴΐθπι βοηοθι. Απίΐᾳα. ἰαν, ΡῈ]. 
ΡῬ.8854ᾳ. Νίοῦ. Ηῖβί. Δηΐ, Ρ.171 5. 
ει 266 84. --- Ἴτυν] »ϑποῦτόν 
τινὲς Ἴτυλον (τπα]Ὲ νυ]σο Ἴτυ- 
λόν, εἴ. Οοοιι. Ἠοοίν. ἀθοθηϊί, Ῥ. 
185) καλοῦσιν.“ 5 6}0]. ἍΠΑΝ 
Ησπι. Οα. τ ν. 522 οὐ δίμ}}. 
αἵ γυναῖκες. Ρτοοηθ αἰᾳὰο 
ῬΆΙΠΟΠΊΕΪ8..--- ἐν ἀηδόνος μνή- 
μῃ] »»αἀντὶ τοῦ μεμνημένοις τῆς 
ἀηδόνος.“ ὅ68Π01. δε ἀδ Παϊι5 
᾿αβοϊ εἶδα οὐἱοῖηθ [θα] απέαν, δᾷ 
Τῆσον ἀϊάοπη πὴ οὐρα ἀϊββθ ὃχ 
Ῥοοίδτιιπι ΘΟΙΠΠΔ ΘΠ ΟΡ ιΐ θη 6 ἃρρᾶ- 
τοὶ, -- ΤΠ αυλιὰς ἡ ὄρνις. 
οὐδ}. ΟΧΝ 14. Ονϊά. Ηδν. ΧΥ 
184 οἱ ορ. [Ὁοη50].] δα. Τὴν. ν. 
108.“ ΔΟΥΤῚ,. ατγδθοοσατῃ Ρ06- 
ἰδ πὶ ΘΧΘΠΙρΡΙα ΠῚ νἱἀθηΐαῦ ὁχ- 
βίδτο; οἵ. ἸΆπηθη ἀδ νογθβ σίαυλέα 
κορώνη δἀποίαία ἴῃ βίοριι. ΤΉ 65. 
-- κῆδος. ξυνάψασϑαι, 
ΑΙ πὶ τᾶ ἢ Πὶ ἴα χὶβ856, 810 
κῆδος Ἠεγοᾶ. ὙΠ 189 εἰ ἃ υ 
Ροθίδβ ἰθρὶ δἀποίαι τιον, -- διὰ 
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τοσούτου ἐπ᾽ ὠφελίᾳ τῇ πρὸς ἀλλήλους μᾶλ- 
λον ἢ διὰ πολλῶν ἡμερῶν ἐς Ὀδρύσας ὁδοῦ") 
Τήρης δὲ οὔτε τὸ αὐτὸ ὄνομα ἔχων, βασιλεύς 
τε πρῶτος ἐν. κράτει Οδρυσῶν ἐγένετο. οὐ ϑὴ 
ὄντα τὸν Σιτάλκην οἵ ᾿᾿ϑηναῖοι ξύμμαχον ἐποιή- 
ὅαντο, βουλόμενοι σφίσι τὰ ἐπὶ Θράκης χωρία 
καὶ “Περδίκκαν ξυνεξελεῖν αὐτόν. ἐλϑῶν τε ἐς τὰς 
᾿ϑήνας ὃ Νυμφόδωρος τήν τὲ τοῦ Σιτάλκου 
ξυμμαχίαν ἐποίησε καὶ Σάδοκον τὸν υἱὸν αὐτοῦ 
᾿Αϑηναῖον, τόν τὲ ἐπὶ Θράκης πόλεμον ὑπεδέχετο 
καταλύσειν" πείσειν γὰρ Σιτάλκην πέμψειν στρα- 

Ρ. 39. 8. 4. ξυνεξελεῖν Νεη. Ο. Βερ. Ταῤᾷ, Ἐς πὶ. ΑΥ, 
Ὅἢν. ΠΝ εὐ Βεκκ. ξυνελεῖν, 
ναϊσαίαπι, τπϑύαν Οἴα55. Οἱ, δάῃ, 

τοσούτου, ἰᾶπὶ ρᾶγγνο (10 - 
ΘΟΥ̓ ΠῚ) ἰηίοτνδ,]}ο. ΒΘ ΠΉΠ|-- 
τὸν δι᾿ ὀλίγου ΤΙ 89. ΠΙ 21, δι᾽ 
ἐλάσσονος Π51. ΝἹ 15, διὰ πολ- 
λοῦ ΠΙ94. 111, διὰ πλείστου 
115: Π11 8]. ον ΒΊΘρΗ. ΤΙη65. 
ΠΡ. 1102 5ᾳ. -- ἐπ᾿ ὠφελέᾳ. 
Οἢ δάη. 1 8,2. -- μᾶλλον ἴθπθθ 
οὕτῃ νυ, διὰ τοσούτου. -- διὰ 
πολλῶν ἡμερῶν ... ὁδοῦ, 
τα ἈΠ ΓΟσ α πὶ ἀϊθναπὶ [ἰ{᾿ποτο] 
αἰϑίδηΐθοιη, 8. Γοιη οὐδτῃ, ἷ. 6. 
ἴῃ τοσίομο ἰΙοησαθ νὶδο ἰη- 
ἴστννα}}] 0 Τοπὶο ἃ. ““ 5ΤΈΡΗ. 
ἴπ ὙἼΠε5. ν. ἡμέρα. ρΡ. 148. 
Τήρης δέ. Κυιθρον ΥγΥΒῚ15 δ᾽ 
οὖν ρτὸ δέ Ἰεσοπάππι 6586 οοηϊϊ- 
οἷτ, 564. ἀαὰπι Πᾶθο ΒΡ ΥΊΟΥθ 115 
ὃ μέν τοβροπάορδηΐ, δηϊίατη. Πΐὸ 
6588 ἀδουθββί πο ἰπαϊοανϊ ΠῸΠ 
Ορι5 νϊάδιαν. Οἵ. δἰἴδπι δά. 16,1. 
-- ἔχων. ΑΡ ΟΧ ΔΙ ΓΘΥῖτι5 πο Πη- 
ΕΠ νορΡο ἐγένετο δα ΡΡιϊοἰ ρίππη 
Ὧν τρροϑίθπάιιπι, δαϊ Ρᾶνοϊρίαπι 
ῬΓΟΡΙΟΥ λας τ ΟΠ ΘΠ ΟΥ̓Δ ΙΪΟἢΪ5. ῬΓῸ 
ψοΥῦΟ ἢηϊίο ροβιίαπη οϑί. 858. 
ἰαπηθῃ γθοθρίο εχ ί. οὐδέ ρτὸ 
οὔτε ᾿'ρ511ΠῚ τέ αποῖβ Ἰπο  ιϑῖι. τ 
βασιλεύς τε ἐγένετο, 
Ρυϊυβαὰὺο ροίθηβνοχ θάτυ- 
ΒΆΤΗτη ἔαϊί, Κρατος ΠΟ ΤΆ͵Ὸ 
6586 δύναμιν 58115 Θοηϑίδί. 
8. 4. βουλόμενοι ἀγῖν  ελ.5 

τόν, ουρίδπίεδ, αὐ 10.515 0Ρ- 

ΠΟΥ απ ΓΘΟΘΡΘΥ ἐταὶ Κτιορ. οἱ Βοβῇπ, 

ράα Τητγδοῖδο νἱοΐηἃ ((Π4|- 
οἰαϊο65) δ Ρ ὁγ ἀἸ οσἃ πὶ ἀπ ἃ (1. 6. 
οΟὨϊπποίι5 ΘαΤη 0515) ΘΧΡ Ρἢ ἃ- 
τού, θ6 υαδὰ νοὶ οἵ, ΒΙοοπιῖ,,, οὐ 
ααππὶ ἐξαιρεῖν ὙΠπογαϊαϊ πο 
ΤΆΙΟ 510 ΧΡ ΡΠ 8716 οἱ 46 Ποπιὶ- 
πἰθὰβ ααοαὰθ ἀϊοαίαν (οἵ, πκ, δὰ 
Ὑ 43), ξυνεξαιρεῖν 6586 ὰπἃ 
ΘΟΧΡΌΡΠΔΓΘ, ΔἸϊ4 αθτὴ ἴῃ 6Χχ- 
ρΡυσπᾶπᾶο δἀΐϊινδγα, ΡῈ 88 
Ἰιαποί, Ψα!σαίαπι απὸ Θοάθιῃ τη 0 
᾿η 6 ΠἸσθη  ατὰ, Οαἶτ15. πιδ118. ΠᾺ]] 1 
ΠΟΝ ἵΠη1|5 ἜΧΘΙΠΊΡΠ ΠῚ ηἶδὶ ἀθ αὐθ8 
ἀϊούαπι ΡιΌοορ. ρΡ. 239, ποὸ ἑλεῖν 
Ῥογάϊοφοδλτι (ᾳποά (458. Ιοθο 1110, 
Ὁ] ἀθ τϑϑο ἴῃ ρϑὶ πάϊθιβ 56 οὐοι]" 
τλυΐθ θ6 πὸ βου ρέμ πὶ οϑί, ἀεΐοπαϊο 
6486 τϑοίθ ἢἶο ἀἰχοϑυὶβ ΜῊΝ ἐξε- 
λεῖν, δαὶ οδ οοη σον, 46- 
ΒύΓαΘΥΘ,, πῷ Βθοσητη] ΠΟηΠῈ}- 
105 ΠΠ 51, αὶ ροιϊβ ΘΟΥΤ ΡΟΥΘ 
ναῖοθι, οἱ γυ]ρο ΥΠῚΙ 24, δὶ τἀτη θη 
᾿π γαι. ξυναναιρεϑήσεσϑαι Ι6- 
σαν, αὐ νὶβ τηϊπ 5 ν᾽ ἀθίαν Πἰσ 
6556 ἃρίϑᾶ. 

8. ὅ. Σάδοκον.. .48η- 
ναῖον] τὸν υἱὸν τοῦ ᾿Σιτάλ- 
κου ... ̓ 4ϑηναίων πολίτην ἐποί- 
ῃσε. ἐξ 5600). ΟἿ, 560]. Αὐβίορῃ. 
Ἄσμαγι. ν. 145, Τρβαπὶ Κ᾽ [8] Οθτα 
οἰν αι Αὐίϊοα ἀοηδύιιΠι 6556 ΤῊ] η1ι5 
γϑοίθ Ιθοϊταν ἴῃ ΡΒ ρΡὶ Ερίϑι. δᾶ 
ΑἸ θη. Ρ. 161. Ἀεἰβκ, Οἵ, δά. τηδὶ. 
-- πέμψειν. ΟΥ̓ αἄῃ. 1 27 εχίτ. 
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τιὰν Θρᾳκίαν ᾿4ϑηναίοις ἱππέων τε καὶ πελτα- 
στῶν. ξυνεβίβασε δὲ καὶ τὸν Περδίκκαν τοῖς 
᾿Αϑηναίοις, καὶ Θέρμην αὐτῷ ἔπεισεν ἀποδοῦναι" 
ξυνεστράτευσέ τ᾽ εὐϑὺς Περδίκκας ἐπὶ Χαλκιδέας 

μετ᾽ ᾿᾿ϑηναίων καὶ Φορμίωνος. οὕτω μὲν Σιτάλ-- 
χης τε ὁ Τήρεω, Θρᾳκῶν βασιλεύς, ξύμμαχος ἐγέ- 
νετὸ ᾿“ϑηναίοις. καὶ ΤῈερϑδίχκας ὁ ᾿ἀλεξάνδρου, Μα- 

κεδόνων μὰ 

σὺ 

. 

ἔξ ν μρλ 90. Οἱ δ᾽ ἐν ταῖς. ἑκατὸν ναυσὶν ᾿4ϑηναῖοι 1 

ἤἌάστακον ἔτι ὄντες περὶ Πελοπόννησον Σολλιόν τε Κοριν- 
αἱροῦσι, καὶ ἣ 
πεφολληνῖε δίων πόλισμα αἱροῦσι καὶ «παραδιδόασι Τ]1αλαυ 

ἂν προσάγον- ρεῦσιν ᾿ἀκαρνάνων μόνοις τὴν γῆν καὶ πόλιν νέ- 
ἐπ τ ΤΑΧΟ ὙΜῊΝ καὶ Ἴστακον, ἧς Ἐὔαρχος ἐτυράννει, λα- 

βόντες κατὰ κράτος καὶ ἐξελάσαντες αὐτὸν τὸ 

χωρίον ἐς τὴν ξυμμαχίαν. προσεποιήσαντο. ἐπί 

τε Κεφαλληνίαν τὴν νῆσον [ἰπροσ]πλεύσαντες προσ- 

ΟΔΡ, δε ϑωννν Σόλλιον Ἰιααν. Ἐς ψιηά. πὶ. Οἢν., δίαιιθ ἷς 
ἃ Τπο. βουὶρίαμη {1556 ἰθδίαίαν ϑίθρη, ΒγΖ., ἀρ απθπὶ ἀπρίοχ ἃ 
οὐ ΠΠ ογαγ στ ΟΥαΪΠ 6 οἱ 118, αἴθ. ΒῈ᾽ πον, ἀοίθπαϊθιν, Τάθπι ἴῃ 
τῇ Θ᾽ ουῖθ 5. Ππηουι γ8 ἢ 15 ῬΘΡΟΥῖσαν ΠῚ 98 εὐ Ν 80. Νυῖϊρο οἱ Βεκκ. "ϊς 
Σόλιον. Ν' 80 Βεκκ. Σόλλειον ταῖνα ἱποοηβίαπίϊα. 

8. 2. προσπλεύσαντες. 

-- πελταστῶν. Ἠϊβ δηἴη ΤΉγἃ- 
065 οὐ ν᾽ οἴη ο5 πὰ πὸ ΡΥΔΘοΙριιΘ 505 
6586 5815 ποίμηι δβϑί. Οἵ, ἀθ Τῆνα- 
αἶμα ΙΥ̓ 129. Υ' 6 εὐ Αὐ]βίορ!. 
Ἀσδάτη. ν: 160, 46 ΟΠδ]οἰἀδηβὶ- 
Ῥὰ5. ΑΘ} 15. οὐ Πηϊιπλ15. ΟΡ 5 
29. 1ν 238: 955.0.111..123. 6. 
10. θὲ ρεϊία ρυδθίουν. 8]105 νἱά, 
Βεεπᾶ. ἅς Τηβίρη. (485 Δ δρρεη- 
γν656η) ἄτϑθο. οὐ ἤουη. Ρ. 18 54. 

8.6. Περδίκκαν. Οὗ 1 Τ 
544. εὑ 1 62. --- Θέρμην. ΟἹ 
61. --- ἔπεισεν. δίπλα! αὐάϊ αὖ- 
τούς (τοὺς ᾿4ϑην.): --- Φορ- 
μέωνος. Νιά, 1 64 5ᾳ. 

ὕδρ. 80. 8. 1. Οἱ δ᾽ ἐνταὶῖς 
ἑκατὸν ναυσὶν ᾿Αϑηναῖοι. 
Ε΄, ς. 2ὅ. -- Σόλλιον ο»πόλι- 

ΒοΚΚ. οχ 1. οὐ γαῖ. πλεύσαντες. Νε- 

Βιιβϑι. ἄταθο, Τρ. 11δ. -- Πα- 
λαιρεῦσιν. 6 Ῥαΐδοσο νἱά. 
δύνα. Ὁ. 459. Κτυβ. Ηδθ]}. ΠῚ 2 ρ. 
860, Βυγϑὶ. 1. ἃ. --- '᾿Ἄστακον] 
υ»7τ0 λιν ᾿ἀκαρνανίας."" 56}10]. θ6 
βία οἰπ8 οἵ, ϑίγαν. 1. ἀ, (δὶ αἱ 
ἴῃ ἴα ο. 102 τπᾶ]6 ἄστακός 5ουῖ0ὶ- 
(αν, νἱά. ἀοεμ!. Ῥόοαῖν, δοορηί, ρΡ. 
999) 50γ}. 8. 84 ἃ (νὶ Ἰάθηὶ δά - 
ποία Πα 1}, Ἡωποὶ Ι. ἀ. Ρ. 847 54. 
Τιρακ, 1, ἃ. Ρ. 4544. οἱ οοῃίγα διιπὶ 
Βαγϑὶ. ατνδθο. Γν. 119. 

8. ὃ. ἐπί τε --- Ῥεββίπιο ΒΟ]. 
ἐπί τε οἱ Ρυδθίου θα ἰπιθυριο- 
ἰδίαν, Τὰ ἀθ βγηίϊαχὶ νἱά, δάμη, 22, 
2. -- προσηγάγοντο. Ἐς τὴν 
ξυμμαχίαν δἀάϊαϊ Ὠιοά. ΧῚΙ 48, 
οἱ πηοᾶο. αὖ ἶο, ναοὶ α ἃ 5 ἃ τὰ 

σμα ... ἐστὶν ἐν τῇ Ἄκαρνα- 5οοϊὶ οἰ 6 πὶ τα ιθοῦο (οἵ, Ρο- 
νέᾳ.“ 56}}01. Αοοαγαίθ β[ἐιβ οἴὰβ Ιγ}. ΠΠ 16 τὰς μὲν προσήγετο, 
ἀοἰ εἶν πο ροίοβϑι. Οἵ, 1μθὰκ. τὰς δὲ κατεστρέφετο τῶν πό- 
αταθο. βορί, ΙΝ ρ. 18 54. οἱ ὁ0η- 
ἰτὰ εὐσὰ Ηοῆπι. αταρο, ἱ Ρ. 449. 

λεων), πιοᾶο δϑὶ ἰθηΐϊιβ νου ΠῚ 
ῬΓῸ φγανιουῖθιβ χειροῦσϑαι, δου- 
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. ηγάγοντο ἄνευ μάχης. κεῖται δὲ ἡ Κεφαλληνία κατὰ 

1 

᾿ἀχκαρνανίαν καὶ ΔΠευκάδα, τετράπολις οὐσα, Παλῆς, 
Κράνιοι, Σιαμαῖοι, Προνναῖοι. ὕστερον δ᾽ οὐ πολ- 

λῷ ἀνεχώρησαν αἵ νῆες ἐς τὰς ᾿Αϑήνας. 
81. Περὶ δὲ τὸ φϑινόπωρον τοῦ ϑέρους του- 

του ᾿4ϑηναῖοι πανδημεί, 
ἐσέβαλον ἐς τὴν Μεγαρίδα, 

αὐτοὶ καὶ οἵ μέτοιθεαι, 
Περικλέους τοῦ Ξαν- 

: δϑίππου στρατηγοῦντος. καὶ οἵ περὶ Πελοπόννησον 
᾿᾿Αϑηναῖοι ἔν ταῖς ἑκατὸν ναυσίν (ἔτυχον γὰρ ἐν 
“Αἰγίνῃ ὄντες ἐπ᾽ 

46. 10] προσπλεῖν Ἀρυὰ Τηθο. οὐπὶ ἐπέ οοπϊπποίαπη 
ποη ἀαθϊίατηι5 ἰδῆ] η, αὐἷΐῃ Ποὺ 8θαπ6 τροίθ ἢαὶ, 

Πλεῖν εἱ προσπλεῖν ἴῃ 110 015. οἰϊδτη Ὑ] ἐπὶ πόλιν Ἰεοσϊταν ΠῚ 108. 
104 εὖ ΝΠ 20 οοηῇαπαιίαν, 

Προνναῖοι ΒΕΚΚ. 6 ΠΥ. πῃ 6] ΠΟΥ] 1185. 

οἴκου ἀνακομιξόμενοι), 
σϑοντο τοὺς ἐκ τῆς πόλεως πανστρατιᾷ 
γάροις ὄντας, ἔπλευσαν παρ᾽ αὐτοὺς καὶ 

ὡς ᾧ- 

ἐν ἥε- 

ξυνεμί- 

Ἰηνθηϊίαυ"; 

80 προσβάλλειν 

ψυϊρο Πρόναιοι, «υοὰ 
ξογίς Προναῖοι 5ογθομάιμῃ. Οἷἁ, αοοϑίι!, Ποοίν. δοοθηί. Ρ. 177. ,,(ἀρυὰᾶ 
Τγοοργ, Ὗ' 791 δυσϊαης ποαφέθα; αυδπηι ἔουτηδπιὶ ΤΖοίζοβ ἴῃ ἴγ6. 
1. ἃ. οὐαὶ ΤΗπογαϊάϊ νἱηαίδαι,. . Εχ [ᾳποάϑηι δαίθηα] {{{π|0 οοη- 
βίαι ποσηθῃ ἀαρ οὶ Ψ' οὐ ᾿Ποτὰ ὦ "βου θαπᾶυπι 6586... ΜΕΊΕΒ. Οοπι- 
τηθηΐ, τέρεν Ιρ. Χν. 

ΟΡ. 10.58.1: γὰρ ἐν. Νυϊσο εὐ ΒΕ. Ἴδα ἤδη ἐν, 568 
ἤδη οτι. δ55. Απρ. ΟἹ. νη, Ο. Ἢ Ῥαὶ. ναι. ΒΘ. 8]. 

λοῦσϑαι. Οἵ1 99. 1Π91. ΙΝ 806. 
-- κατά. Οἵ, 54.1 38, 8 οἱ ἀ6 τὸ 
ῬοΙγυ. Υ' 8. - τετράπολις 
οὖσα. Οοπϑοπίίαπι ϑέγταν. ρ. 40 
εὐ ἵν. ΧΧΧΥΠΙΙ 28, αυδηαυδπὶ 
ἀρ ΠΠὰτ ῬΑ] Πβίτιπι ΠΟΙ 6 ἢ 6Χ- 
οἰάϊι, ἀραιὰ ἤππὸ ἰίθηι, οὐ Νεβῖο- 
ἰᾷ6 Ῥυιοπηδθοῦ πὶ ἰ060. ΠΟΙ ΪΠΔη- 
ἴαγ, δ 51} 6.}}}5. Ἀγ ΘΙ] 115., ἃ ἈΒΤ ΤΩ 
᾿ἀοῖπαε πιθητῖο ἢϊ, νἱὰ. Κῖυβ. ΗΞΕΙΙ. 
1 2 Ρ. 440 544. Πρακ. ὕταθο, Β6ρί. 
ΠῚ ρ. ὅδ 54ᾳᾳ. θ0 344ᾳ. 06. Εουθὶρ. 
ἄεοον. ΠῚ ρ. 1015. Θυοά διίθηι 
Ῥτο οἰν δεῖ 115 ᾿Ἰποοἶδο σης ποηλὶ- 
ἢδιὶ, ἀβ 60 οἷ. δά. 111 ὃ. 

Οδρ. 81. 8. 1. περὶ δὲ τὸ 
φϑινόπωρον τοῦ ϑέρους 
τούτου. μον. μοτόπωρον 
ΨΠΠ 108 δοβίαιὶ Τὸν ἀϊάθας δἀ- 
πππηοναίαγ. Οἱ, δάη. 111. Ὀττοααθ 
ΠΟὨλΪη6, 6Χ αυΐθιι5 φϑινόπωρον 
ἰδήαυδπΠ) ΡὰΓ5 ἀοϑέϑίϊϑ γθᾶϊι {Π] 18, 
ΔΌΓΙΠΙΠ118 5] ἰ Πσαίαγ, οαϊὰ5 ἴηΐ: 

(ἰὰπὶ ἩΡΡοογαὔϊ, ἀθαάθα} ΤΠποΥ- 
ἀἰάϊβ, οοὺ ΧΙ Καὶ. Θοίοῦν. Ψιά. 
Τάθ]ον. ΟΠγομοΙ. 1 Ὁ. 250 564. 
Φϑινόπωρον᾽ ἀπὸ͵ τῆς πεντε- 
καιδεκάτης αὐγούστου μηνὸς 
ἕως τῆς πεντεχαιδεκάτης δὲε- 
κεμβρίου, οἵ δὲ ἀπὸ τῆς εἰκοστῆς 
δρόδῥθος αὐγούστου ἕως πάλιν 
εἰκοστῆς δευτέρας δεκεμβρίου. 
Ηδθβγοι. Αρια Του ἀϊάθπι φϑι- 
νόπωρονϑ. μετόπωρον ε556θηπῖ- 
ῃοοι πὶ δυύασηηα! 6 (ἐσημερέαν 
μετοπωρινήν) ἀθ: πο Πβ Γ ΓΘ ΣΝ 
ὕΠνῖοι, Ουαοϑέ, ΑὐἸβίορ. Τρ. ὅ, 
οἱ πάοπι νὶχ παθθηιαβ. --- ἐσέ- 
βαλον οεἰ. Οἴ. διοά. ΧΗ 44. ΡἸαι. 
Ῥουῖοὶ. 6. 34. --- ἐν ταῖς. -ναῦυ- 

σέν. Ὧδε δυιΐοα!ο οἵ ποπ τοροίϊίο 
οἵ. 54. 1 ὅ1, 4. Ετνυϑίνα Ἰρῖσαν 
Κιυμθουνοῦθα ν᾽ ἀθίυτ ἰθηιανα. --- ἐν 
Μεγάροις, αριὰ Μερᾶγᾶ, 
ηἶδὶ [ΐὸ ἀποαιιθ πγνθπὶ Ρνϑθοὶ- 

ἐσβολὴ ᾿4ϑη- 
ναίων ἐς τὴν 
Μεγαρίδα, 

οἷαι ὕστερον 
κατὰ ἔτος 
ἐγένοντο. 

Ῥυδιῃ ρτῸ ὑθοῖοηθ τηὰνὶ8 αἰοίδτη 
6888. ΟἿ. δάμ. 2,1. - ξυνεμί- 



ἀταλάντη 
ὑπ᾽ 4ϑηναί- 
ὠντειχίξεται. 
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χϑησαν. στρατόπεδόν τὲ μέγιστον δὴ τοῦτο ἀϑρόον 2 
᾿Αϑηναίων ἐγένετο, ἀκμαζούσης ἔτι τῆς πόλεως 
χαὶ οὕπω γενοσηκυίας. αὔυρίων γὰρ ὁπλιτῶν. οὐκ 
ἐλάσσους σαν αὐτοὶ ᾿4ϑηναῖοι, (χωρὶς δὲ αὐτοῖς 

οὗ ἐν Ποτιδαίᾳ τρισχίλιοι ἦσαν,) μέτοικοι δὲ ξυν- 
ἐσέβαλον οὐκ ἐλάσσους τρισχιλίων ὁπλιτῶν, χω- 
οὶς δὲ ὁ ἄλλος ὅμιλος ψιλῶν οὐκ ὀλίγος. 
σαντες δὲ τὰ πολλὰ τῆς γῆς ᾿ἀνεχώρησαν. 

δῃηώ- 

ἐγέ- 8 
ψοντο δὲ καὶ ἄλλαι ὕστερον ἐν τῷ “πολέμῳ κατὰ ἔτος 
ἕκαστον ἐσβολαὶ ᾿4ϑηναίων ἐς τὴν ,ΠΜΠεγαρίδα, καὶ 
ἱππέων καὶ πανστρατιᾷ, μέχρι οὐ Νίσαια ἑάλω 
ὑπ᾽ ᾿Αϑηναίων. 

82. ᾿Ετειχίσϑη δὲ καὶ ᾿ἀταλάντη ὑπ᾽ ᾿Αϑηναίων 

χϑησαν. ϑιπ} Ποῦ δουϊβίαβ ἕυν- 
εμίγην ἰοριίαν ΠῚ 42. 108, Οἱ. 
864η. 84, 5. 

8. 2. μέγιστον. Νάτα ἃριὰ 
Ῥοιῖαπι αᾳὐδηφαδη ρᾶι}0 ρῥ᾽αγ65 
60 σγαᾶνὶβ ἀυπιαύπνδθ τη 65 γὶ- 
ἀδηύαν Παθτΐ556 (εἴ, ΠΥ 94 οὐ 98), 
ἰδτηθι δὲ ρἰθυίαθ ἰΘνὴβ ἈΓΠΊ ΔΓ ὰ 6 
τα 65 ἀοπηαπ ἃ ̓ θναπέ, πΠ60 846- 
γαπί οοπίπιπι πανίιπὶ πληρώματα, 
ἴῃ ΞΘ ΥΔΟ ΒΔΓ τη δα θη ΟὈΒΙ αἰ οπ 6 
οἰβὶ οορίδθ πᾶν] 8β τηδίου 5 θυδηΐ, 
ἰΔΠΊΘη ἰθΥΡαβίγοβ οἵ τηΐπουα8 ΠΘῸ 
Β0Ιουιιπι ΑἸΠοποπβίαση, --- οὔὕπο 
νενοσηκυέας. Αἀ ρεβε!θηιατα 
Ραίοί γϑϑρὶοϊ. Μα!ε ΘΧΡΙΙΟδΙ ΒΊΘΡΉ. 
ἴπ ΤΙ65. ν. νοσέω. --- οὗ ἐν Πο- 
τιδαέᾳ τρισχέλεοι. Τοῖ απἰ- 
ἄ6ηι ἴάτη 1 61 πυτηθγαηίαν, οἱ ροϑί- 
ἃ ΤῊ} 6 ΒΟΧΟΘΗΤΙ ΒΌΡΥ Ϊβδὶ θυδηΐ, 
νἰά, 1 64; 56 ΠΟΒ πὴ ΠΟ ἰδ 
ἃρπα Ρούαρδηη [1856 οχ βύϊπιδν 8 
ἀοροσηιβ, ἰᾷ ᾳποα δαἀποίαίαν ἀ6- 
ΤΌΤ ο. ὅ8. ΗΪ5 {10 5. ἀιιύθτῃ ΤῊ]]]}-- 
θὰ5 Δα ἀ115 οἰἠοιϊξαν ΠΌΤΊΘΓι5 ἰγ6- 
ἀροῖπι τα]πτὰ 18, 6 Ροβίψιιβ. --- 
μέτοικοι δὲ ξυνεσέβαλον 

., ὁπλιτῶν. ,,ΒαΥγῖτ5. [δοίη 
νἰάρθίαν, αὐ ᾿Π 4 Ὁ1Π1π1ὶ ἰηύθυ τη 65 
ταν β ΑΥΤαΔ ιΓᾺΘ [44 Ὀ6}1α ἰθυτο- 
5014] ργοβοϊβοθυθηύιν, ααὶρ 08 4] 
ῬΙ θυ πη 4τι6. ν 6] παν α! 6 πὶ. ΤῊ} } 18 
γ6] ορρὶαϊ ουβίοἀϊατη.. ... ΘΧοϑτοο- 

γτϑηΐ. [Ὁῇ, δἄπ, 18, 7.1 Οὕδγο 115, 
δ φαδθ ἢ. 1. ἐὐδα πη αγ, ΠΟ δϑύ 80- 
πίοπάυτη. Ρυϊηγ πὶ οπὶπὶ ἴῃ σνἱ οἰ ηἶα 
δγδῦ ἰθυῦσα ΠΟβ.}15, ἴῃ ατιδτὴ ἰγΓὰ- 
ΡῬύϊοπομι ἴδοϊοθαπί; ἀοῖπάθ ᾶθο 
πανδημεί ἢεθαι.“ ΠΑΛΟΚ, Πα- 
46 6Χ ἱπα υ]1η 185 Ρυϑοβιαϊα, ἐν τοῖς 
φρουρίοις καὶ παρ᾽ παλξιν 
(18, 6) ἀρδπεῖθιι. {νῖα τη 1}1ἃ ρτᾶθ- 
16 οἰν! τη ἰγβάθοϊπ τ}}1ἃ ΟΌΠῚ -- 
σγανὶ ΔΥΠ αὐπν ἃ ἴῃ ΘΧ ΘΟ ἸΠΠΟῊ 685 ἱγα 
5011 ἴῃ ν]οπαπι Μεσδυὶάθπι οχ- 
ΘΌΤΓΡΟΓΘ ΠΟὴ ἀπ ἀν γα ηΐ, 

8. 8. ἐν τῷ πολέμῳ. Τιὰ αἰϊ- 
«υοιῖος ὁ πόλεμος ΤΠυοΥ ΘΙ] 6βὲ 
ὈΘΠ ΠῚ ῬΕΙΟΡΟΠ ἐβί δοιιπι. ψεϊας 
᾿ θυ αι τα ἐν τῷ πολέμῳ 68, 9 εἵ 
κατὰ τὸν πόλεμον 6. 28. 94, νη 
80. Οὗ. οἴἴδμι θὅ, ὅ. -- κατὰ 
ἔτος ἕκαστον ἐσβολαΐ. ἃ 
ΤΥ 66 οἱ ΡΙυΐ. Ῥετῖο!: δ, 80. -- 
Νίσαια ξάλω. ΟἿΟΝ 66, 4544. 
᾿564 16 δὰ ὁ. 69 οχίγ, 

Οαρ. 82. ἐτειχίσϑη ...- 
᾿Αταλάντη.. .-.φρούριον. 
Οὗ, Τίοα. ΧΙ 44. Αἰαϊαηίο πᾶθο, 
παης Ταϊαπάο - εἰδὶ (νὰ, Κυαβ. 
Ηε]]. Π 2. ρῥ. 117. ἴμεβακ. ανᾶθο, 
βϑρί, Πρ. 112. Βιιγβὶ. ἄτγδθο, ἢ. 
191), αἸΠΠρσθητον αἰβυϊποαθηᾶα ἃν 
Αἰαΐαπτο Μαςδαοηΐδθ 6, 100. Φρού- 
ριον ἀἰούμμι δύ ῬτῸ θ᾽ ὀπἰουθ85 
ὥστε εἶναι φρούριον. ΟἿ ΥἹ Τὅ 
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: ἱ 

φρούριον, τοῦ ϑέρους τούτου τελευτῶντος, ἣ ἐπὶ 
“οκροῖς τοῖς ᾽Οπουντίοις νῆσος, ἐρήμη. πρότερον 
οὔσα, τοῦ μὴ λῃστὰς ἐκπλέοντας ἐξ ̓ Οποῦντος 
καὶ τῆς ἄλλης Δοκρίδος κακουργεῖν τὴν Εὔβοιαν. 
ταῦτα μὲν ἐν τῷ ϑέρει τούτῳ μετὰ τὴν τῶν Πελο- 
ποννησίων ἐκ τῆς ᾿Αττικῆς ἀναχώρησιν ἐγένετο. 

ΡΥ ἢ Ἔ ἐπιγιγνομένου χειμῶνος Εὔαρχος 
ὁ ᾿ἀκαρνὰν βουλόμενος ἐς τὴν ἼἌστακον κατελϑεῖν 

πείϑει Κορινθίους τεσσαράκοντα ναυσὶ καὶ πεν- 
ταχοσίοις καὶ χιλίοις ὁπλίταις ἕαυτὸν κατάγειν 

πλεύσαντας, καὶ αὐτὸς ἐπικούρους τινὰς προσε- 
μισϑώσατο᾽ ἤρχον δὲ τῆς στρατιᾶς Εὐφαμίδας 

τὲ ὃ ᾿Δριστωνύμου καὶ Τιμόξενος ὁ Τιμοκράτους 
χαὶ Εὔμαχος ὁ Χρύσιδος. χαὶ πλεύσαντες κατή- 
γαγον" καὶ τῆς ἄλλης ᾿ἀκαρνανίας τῆς περὶ ϑά- 
λασσαν ἔστιν ἃ χωρία βουλόμενοι προσποιήσα- 
σϑαι καὶ πειραϑέντες, ὡς οὐκ ἠδύναντο, ἀπέ- 

πλεὸον ἐπ᾽ οἴκου. σχόντες δ᾽ ἐν τῷ παράπλῳ ἐς 
Κεφαλληνίαν, καὶ ἀπόβασιν ποιησάμενοι ἐς τὴν 
Κρανίων γῆν, ἀπατηϑέντες ὑπ᾽ αὐτῶν ἐξ ὁμο- 
λογίας τινὸς ἄνδρας τε ἀποβάλλουσι σφῶν αὐτῶν, 
ἐπιϑεμένων ἀπροσδοκήτοις τῶν Κρανίων, καὶ βιαιό- 
τερον ἀναγαγόμενοι ἐκομίσϑησαν ἐπ᾽ οἴκου. 

εὐ 84η. Βαρτὰ ὁ. 36. --- ἐπὶ 4ο- 
᾿ προῖς τοῖς Ὁπουντέίοις. 
Κατὰ ᾿Οποῦντα ϑίταθ. ρ. 435. --- 
ἐρήμη. ῬΙοχίο Γεπηϊ πᾶ Παΐτ5 
8.6]. Ῥυαθίον ἔουπηείαπ ἐρήμη δέκη 
(ΥἹ 61) Ἰεσίθαν δεΐατη 81, 1. 1ν 
20, 4, υνὶ εἴ. Ῥικ. σοπίτα, ἡ [ἀπ 
μος 159. Π 4 ἃ. --- τως ἢ 
καπουργεῖν. Οἷ, ἀπ. 1 4 
ἐξ Ὀποῦντος. Εἴαβνο ἐπι- 
νείου Κύνου. Οἵ. ϑέγα}. 1. ἀ. 

Οὰρ. 89. 8.1. Εὔαργχος. Οἵ. 
οὐ -- κατελϑεῖν. Ηος νοτ- 
θυτῃ οἱ καταγειν οἱ βίστηϊ θα ἀδ 
ΘΧΒΆΠΙΒ5 ὈΒΌΓΡΑΥΙ οοηβίδί. 
ἐπικούρους, ΤΠ ΘΓ ΔΥΪΟ 5. 
Οἵ. Ὑνδοῆβτα. Απεϊᾳ. αν. 1 ρ. 211. 

8. 2. 
ΓΣ 

κατήγαγον) ,,τὸν 

Εὔαρχον δηλονότι.“ 8680]. --- 
πειραϑέντες. ΟΥ̓ δάη, ὅ, ὅ, 

8. 8. σχόντες. ΟἿ δἄη.1 110. 
4. - Κρανέων. ΟΥ. 80, 2.--- 
ἐξ ὁμολογίας τινός, ΡΘΥ 
ΘΟΟΠῚΡ οϑἰζίοη θη 4 τι8 ἢ ἃ 81, ἷ, 
6. Ῥ6Ρ φυδηάδπη ἀθα το η}5 [8 ο᾽ 6η- 
ἅδ6 βρϑοίθπι). --- ἄνδρας. 1. 6. 
(ἄνδρας) τινάς. (ΟἹ, δ 18. 
-- ἀπροσδοκήτοις ἀοίῖνα, πὶ 
ὈΕΝ (12. γΠ 29 ἃ]. --- βιαιό- 
τερον ἀναγαγόμενοι, 4αυπῃ 
118, τὖ δΔοῦὶῈ 8 ΤΡ ΘΓΘΠίαΓΡ (8 

ΟΥδη 15), ν δα ἴῃ αἰΐατα ἃ ε- 
ἀϊββοπί, Βέαιον φυγὴν καὶ 
ἀποχώρησιν ΚΝ 18 θδπ6 φοηΐοτί 
ΒΙοοπιί, Αἀά. βιαιοτέρα ἀναχώ- 
ρησις ΙΚ' 81. 

Κορίνϑιοι 
͵,Ἔσαρχον 
ἐς ἼἌστακον 
κατάγουσι, 
καὶ ἐς Κε- 
φαλληνέαν 
ἀποβάντες 
νικῶνται. 



ταφαὶ δημό- 
σιαι ἐν ̓ 4ϑη- 

τῷ πολέμῳ 
ἀποϑανόν- 

τῶν, 

04 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΎΓΓΡΑΦΗΣ Β, λδ΄. 

94. Ἐν δὲ τῷ αὐτῷ χειμῶνι οἵ ᾿Αϑηναῖοι τῷ ἱ 
ναις τῶν ἐν πατρίῳ νόμῳ χρώμενοι δημοσίᾳ ταφὰς ἐποιή- 

σαντο τῶν ἐν τῷδε τῷ πολέμῳ πρῶτον ἀποϑα- 
νόντων τρόπῳ τοιῷδε. τὰ μὲν ὀστᾶ προτίϑενται 
τῶν ἀπογενομένων «πρότριτα σκηνὴν ποιήσαντες, 
καὶ ἐπιφέρει τῷ αὑτοῦ ἕκαστος, ἤν τι βούληται. 
ἐπειδὰν δὲ ἡ ἐχφορὰ, ῃ; λάρνακας, κυπαρισσίνας 
ἄγουσιν ἅμαξαι, φυλῆς ἕχάστης μίαν" ἔνεστι δὲ 
τὰ ὀστᾶ ἧς ἕκαστος ἣν φυλῆς. μία δὲ κλίνη κενὴ 

ὰρ. 84. 8. 1. ταφαᾶς. 

Οάρ. 84. Βϊίι5. ἔμπθθυθβ Παϊτ8 
ΟΔΡ᾿5. ΘΧοοΡ δὶ. δὲ 1Ππϑύγανὶ δΥ, 
Εγιὰ. Δ ΈθΟΓ 'π Π106110, 4πἰ οϑύ 
46 Ῥογὶο! 5 ᾿ἰδυάαιῖοηθ [ἀπθὈγὶ 
(θαντηβί. 1827 οἱ ἴῃ Ἐρἤ θην. 86}10]. 
ἃ. 1821 τη. ϑερί.) ρ. 18 564ᾳ. δὲ 
οοπβαθίμ η͵8 Ρ.Ὀ]οδ 5. ΘΧΘα  ἃ5 
ΘΘΙοθγ Πα] οὐ οῖπα οὐ ρΡΟρ᾿} 15 ατδθ- 
οἶαθ, 4105 Ῥγδθίθ. ΑἰΠ θη θη 865 
ἤσπο ΠΊΟΓΘΠ ὙοΘρίββθ οοηϑίδί, 
νὰ, ἰθ]ὰ. Ρ. 2 54ᾳ. οἱ Υδοῆβιῃ, 
Δηΐᾳαυ, αν, ΠῚ ρ, 808. 

8.1, τῷ πατρίῳ νόμ φ' 
τῷ τοῦ δημοσίᾳ ταφὰς ποιή- 
σασϑαι τῶν ἐν τοῖς πολέμοις 
ἀποϑανόντων. Οἵ. άπ, 86, 1. --- 
ταφὰς ἐποιήσαντο, εκο- 
αυϊὰ5 δοούπα ἢ τ, Ἀοίϊνο δ 
Ἰη5 π6ηἀ 8 ΓΘ τ|51185 δύ Ρ]αίο Μ6- 
Ὧ6Χ. ὁ. 1. ΟἿ, 1τ0ὶ Β΄1Ἀ4}}0.. οὐ δ᾽η- 
ἰθη. δᾶ ΡΙαί, ῬοιΟ]. ο. 398, 68 
ῬΙαναὶ ταφαί οἵ. Ἄοϑι, ἅτ, 8. 97, 
8. Ὁ, ἀδ αὐιΐοι!ο ΟΠλΪ550. οηδοῦ, 
δὰ Θοπίοβιι. ΠῚ Ῥ. 264. -- τῶν 

- πρῶτον ἀποθανόντων. 
Βδδρίοῖιαν δα ο. 19 εὐ 22, ρτδο- 
ἰογθὰ δὰ δχρθαϊ ἰοηοη Πᾶνα] 6 ΠῚ 
οἱ οϑι ἀϊοηθηι Ρ οὐϊάδοαθ. ΟΝ ΑΒ 5. 
ΟΥ, Ῥαὰ5. 129, ὅ οἱ ΑἸοχαηᾷ. Β]1θί. 
ἂς Ἐρι(8ρ],. ὁ. 2, Ὅὐοροῖ {πιδέτα 
πρώτων ΟΠ ΟΙ(, το όπ [6] 

τοιῷδε. Μαϊα ἴῃ 00 σΘ ΠΟΥ 
ΘΧΒΘα τ ΓαΠ τ᾽ (8.8 ἢ. ἀν 818 
[ΠΟΥ 115. ἀσαθοὶβ [δ οία θη, Νά, 
Ραμ]. Ἐγκύκλ. παιδὶ. ν. [ ἢ 5. 

8. ἢ. τὰ μὲν ὀστᾶ προτί- 
ϑενται. Προτίϑεσϑαι νονθυηὶ 
ἴῃ ἢδο τὸ ργυορυίαηλ. ΟἿ, δά, πηδὶ. 

6Ι. τὰς ταφ. ϑεὰ οἵ, δάη. 

Εταπὶ ρα ἘΠΊ πο5 τηουγίαὶ ἴῃ 
[ΟγῸ δ η ῬΤΟΡ οδϑὶθϊ. ΟΥ̓Χ ἰηίθυ- 
Ῥὺ. Το, Απη, 1Πὅ.--- τῶν ἀπο- 
γενομένων, Ἐπὶ Πῖσ [οπῖὰ5 
γογθι πη 8 519}}} Ποαη405 που ὕ 05, 
τπὖ ο. 51; πρὸ πημ]ίιιπὶ αἰ ἔδυ τἰι585 
οἴπδ, 11 98, αὶ οἵ, άπ. οὐ 74. --- 
ποότριτα. οί οθαὶ ΘηΪπη πρό- 
ἅγεσις ἰυϊάπο διιθ τὴν ἐκφοράᾶν, 
584 Ἰηΐθυά πη] εἰϊα ΠῚ τῇ προτε- 
ραίᾳ ἤονϊ. Οὗ δα. τηδὶ. --- ἐπε- 
φέρει... βούληται. Ὅς 
ααἰθιιβνὶβ ἀοηΪΒ 4|1δ 115. δὲ φαονὶβ 
ΠΟΠΟΓΘ ργδθϑεϊίο, ποη 6 ἰη 115, 
᾿αθὸ ᾿μ 6} Πρ θη 6556 Ρυδθίου 
1105 ἀοοεί Ὑ οθον, 1, ἀ. δά, 78. 

8. 8. ἐκφορα. Ηοο ποῃῖθῃ οἱ 
γοῦθαη ἐκφέρειν (8. 4), αὐ [,Αἱ, 
δἰ θυτ 6 (μουΐιι05}, ἴῃ Πᾶο γΘ 
Ῥγορυῖα. -- λάρνακας. ,,ϑαηι 
ἄγοδθ ᾿ἰσηθαθ Οροῦδ 8, 561 β8η88- 
Ρ᾿]4 6.“ ἭΕΙΜ. δὰ Ῥίοπ. 0888. Ρ. 
1012. Οὗ ἤογηῃ. Ουβεὺν. δὰ. 1]. 
ὠ 195 εὐ Μιι6}}. Ασομ αθοὶ, 8. 801. 
Ουρυδββϑίηαβ δὰ58 5600]. ραϊιδὶ 
[α͵5586, αὐἷὰ οαρτθββιβ ἄσηπτος 
δῦ; νἱὰ, ΤὨΘΟρ ἢν. Η. ΡΙ]. Υ᾽ 4, ὃ, 
ΡΙΙη. Η. Ν, ΧΥῚ ὃ. 912 54. Βίιίον. 
ἄφοσν. ΧΙ ρ. ὅ79; οἵ. ἰδιηθη ΝΥ ε- 
θυ. 1.1, δά. 79. -- μέαν. Μία 
μίαν“ ΚΑΒ, 5εὰ ἴῃ οχρυῖ- 
Π1Θ 415. αἰδύνθεῖν]5. ανᾶθοὶ ϑαηὶ 
τηΐη 118. αἰ! οηΐοβ. Οἱ, 70, ὃ. δάῃ. 

ἔνεστι... φυλῆς. ν»»͵Ἱ[ὰ 
ὀστᾶ ἑκάστου ἔνεστι τῇ λάρνακι 
τῆς φυλῆς, ἡ ἧς ἦν.“ ἸΔΌΘΒΒ. δὲ 
ἐν ΒΡ οβίίο ἕκαστος νὶὰ, δά. 17, 
3. -- κλένη, ρΡΙογιηαια φέρε- 
τρον, ἴ,αἱ. Ἰδοίίοα οὐ ΓΘ Θ ΕΓ ἢ]. 

ϑ 

πὐσἕν.,, 

δρυρων. 



4 ϑῶσιν ἐς ἀναίρεσιν. 

δ προσήκουσαι ἐπὶ τὸν τάφον ὀλοφυρόμεναι. 

.»" 

ΟΠ δάη, 47, 1. 

ΕΤῸΣ Α. ΧΕΙΜΩΝ. (Ι 84) θοῦ 

φέρεται ἐστρωμένη τῶν ἀφανῶν, οἵ ἂν «ἡ εὑρε- 
ξυνεκφέρει δὲ ὁ βουλόμενος 

2 » , 

καὶ ἀστῶν καὶ ξένων, καὶ γυναῖκες πάρεισιν αἵ 
τυϑέα- 

σιν οὖν ἐς τὸ δημόσιον σῆμα, ὅ ἐστιν ἐπὶ τοῦ 
καλλίστου προαστείου τῆς πόλεως, καὶ ἀεὶ ἐν 

αὐτῷ ϑάπτουσι τοὺς ἐκ τῶν πολέμων, πλήν γε 
τοὺς ἐν Μαραϑώνι" ἐκείνων δὲ διαπρεπῇ τὴν ἄρε- 
τὴν κρέναντες αὐτοῦ καὶ τὸν τάφον ἐποίησαν. 
ἐπειδὰν δὲ κρύψωσι γῇ, ἀνὴρ ἡρημένος ὑπὸ τῆς 
πόλεως, ὃς ἂν γνώμῃ τε δοχῇ μὴ ἀξύνετος εἶναι 
καὶ ἀξιώσει προΐἥκῃ, λέγει ἐπ᾽ 

ΘΙ ΟΣ γῆ: 

-- ἀφανῶν. Ηοο νοοσδθαϊαπι 
115, αὰδθ βραπαηΐαν, {Ππιβιγαίαν, 
Οἵ. Ῥιαί, Μϑπθχ. ο. 14. ἃ ΟοὉ. 
Γραβύρα ἴῃ ΒαΒΡ᾽ΟἸΟ ποι οδύ νοοᾶ- 
ἐὰπι. Οἵ, (1855. -- ἀναέρεσιν. 
Ὑ15 μαΐϊα5 νοοὶβ ῬουβΌ οὶ ροίοϑύ 6χ 
δάη. 1 84. 

8.4. ξυνεκῳ ρει ... ὃ 
βουλόμενος. Ἰὰ ἴῃ ρυϊναίβ 
Τὰ που 5. ποὸη ἰἰοθραί. Οὗ, γγε- 
θ6.. 1. ἃ. Ρ. 14 δάῃη. 81 οἱ Ὑ Δοπβτη. 
ἈΑπέϊψα. 1. ἃ. -- ἐπὶ τὸν τά- 
φον. Δοσαδβδίϊνιιβ ᾿ἰίδἃ ΡΟΒβίίτι5 
εβύ, αὖ 5βᾶθρε παρεῖναι εἰς τόπον 
ἀϊοῖταν (οἴ. αἀη. ΥἹ 62 » 4) εὐ πα- 
ρά τινὰ ΠῚ 8, 4. θ6 τάφος νἱὰ. 

Ἐν δι σῆμα, τὰ Οἡ ἈΠ] 6 ἢ { ἃ τὰ 
[ (οἵ, δάη. 1 98, 2), Ηἴο δβϑὲ 56ρὰ]- 
ἔσναθ ἸΟΟῸ5, 5ΘΡυ] ΓΘ ΠῚ, 
πἰ Ἠογαίϊ5 ΒΘΡΌΪΟΥ ΠῚ ῬΥῸ 56Ρ8}- 

᾿ ΟΥοῖο αἰχῖε δαί, 18, 10, Οἱ, εα, 
τηδὶ. --- ἐπὶ τοῦ παγηξοτοῦ 

 προαστεέου. Ἰῃ Οεγδηῖοο 6χ- 
 ἐουΐοτα, ΟΥ Ῥαῦβ. 1 29, 2.884. εὐ 

4105 81105 οἰζαῦ Δ 6 ον. 1. ἃ. δά. 
82. Προάστεια ταθοογατι αὐᾶ- 
ΠῚ [αθνῖηι, ἀοοού Αὐη. δα ΤΥ 69. 
-- ἀεὶ... πολέμων. Οἵ Ῥαυ5. 
129,4. ἃ 0 {θΏΡ ΓΟ γ65 βουϊ 
οοορίδ 811, ἀθ δὸ οἵ. Δ ϑθονὺ. 1. ἃ. 
Ρ. 10 δἅη, ̓ δ0 εὐ Κυπορ.. δία, πὶ- 
βίου. Ρ. 68 βαη. Καὶ 'ἀεὶ ἐν αὖ- 
τῷ ΟἸα55. Ὄχρίαπδί καὶ ἐ ἐν ᾧ ἀεί. 
Οἵ. άπ. 4, ὅ. --- τοὺς ἐκ τῶν 

ΤασοΥ ἀἰα 5 Ψο], 1, 2, Ἐάὰ, 1, 

αὐτοῖς ἔπαινον 

τῇ γῇ δαὶ. Η. Βδρ., ἂὖ ΡΙαί. ΟἸ. ὁ. 18, ΑἸέδυυη 

πολέμων. Οἱ. Μαιηι. αν, 8. ὅ96 
ἃ, -- πλήν γε τοὺς ἐν Μαρ. 
1. 6, τοὺς Παραϑωνομάχους. Οἵ. 
Κοοῖ. δα Αὐἱβίορῃ. ἔΐαα, ν. 788. 
Ἐπίδτη 8α ΡΙαίβθαβ ατὶ οοοὶβὶ βαηί 
βϑοιπηάπη Ἡογοαοίύ, ΓΧ 88 εὐ Ρᾷι5. 
ΙΧ 2, 4 ἴῃ ἴοοο βᾷρπδθ Παπηδεὶ νἱ- 
ἀθαπίιν, αὰἃ ἀ6 τὸ οἵ, Κσαθο. 1, ἃ. 
Ρ. Τ0 54ᾳ. οὐ συτί, ,,Ζαν ἄθβοῃ. 65 
Δνερορᾶιοβ θεοὶ ἀθπ Ηδ]].“, Ρ. 58. 
-- ἐκείνων ... τὸν τάφον 
ἐποίησαν. Οἷ. Ῥαυβ. 1. ἃ. οἱ 
82, 8 ἂς ΒΟΘΟΚΙΙ. Πη50ν. ΓΡ. 800 54. 
ὃ. 6. κρύψωσι γῇ. Κατο- 

ρύξωσι 1134, ᾿ΠΜΠΠ θυ ΔΙ δ πὶ 
ἰογτα οοπάοτα, θροῦο, σ0η- 
σοῦ α ἤσ1η0, [αΠπὶ ἀϊουπε, 
Οδέθυιιμη οἵ, δᾶπ. 1 188 οὐ ἀδ γὲ 
δάη. Π δ2. 4. -- ὑπὸ τῆς πό- 
λεώς. Ῥγο πδο ἀρυὰ ΡΙδί, Μεποχ. 
6. 1. 2 ἡ βουλή, ἃρυὰ 1105 οἰΐαπι 
ὃ δῆμος οοτηπιοπιοταίαν, ΟΥ, ἊΝ 6- 
θοῦ, 1. ἀ. δὅπι. 84 οἱ Βομῃοθιιδημῃ. 
Οοταῖς. Αἰπθη. ρ. 807. --- ἀ ξεώ- 
σει, ἀϊοσηϊταίο, απ ἀρ ἃ- 
{10 6 ΠΊ 51Π}}}}Π6 ΔΡΡΟΙ απ Τδο. 
οὐ ϑ':υπϑῦ., υ01 188. 1Π| 61. 65. Οἱ 
Βυϊά, ἴῃ ἀξέωσις εἰ εἅ. πιαῖ. ΑὉ 
ἀξιώματι ἃρυὰ Τῆπο. ἴἴὰ αἰ βόγγο, 
αὐ δἰἍ ἀϊρσηίαβ ἃ αἰΐᾳπο 
050 56η58ἃ, οοῃβοϊθηύι ἀϊ- 
σαϊζαῦῖ5, οχ δε πιαι αγού, Ηϊβυ, ΨΊ 
Ρ. 288 (Ἰῃηΐοῦρυ. ΠῚ ρ. 447), φυοσὰ 
ἴ06 ΘΧΘΙΏΡΙΟ εἰ 81Π|5 ΠοππΠα Πἶ5 τϑᾶ- 
ΔΥραϊίαν. --- ἐπ᾽ αὐτοῖς. Οἵ. 

ὅ 



λόγος ἐπιτα- 
φιος Περι- 

ἢ ᾿ "νυ δι, 

ῃ : ᾿ 
" 

66 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟῪ ΞΎΓΓΡΑΦΗΣ Β, λε΄. ᾿ Ι 

τὸν πρέποντα" μετὰ δὲ τοῦτο ἀπέρχονται. ὧδε μὲν ἴ 
ϑάπτουσιν. καὶ διὰ παντὸς τοῦ πολέμου, ὁπότε 
ξυμβαίη αὐτοῖς, ἐχρῶντο τῷ Ψόμῳ. ἐπὶ δ᾽ οὖν τοῖς 
πρώτοις τοῖσδε Περικλῆς ὁ Ξανθίππου ἡρέϑη λέ- 
γειν" καὶ ἐπειδὴ καιρὸς, ἐλάμβανε, προελθὼν ἀπὸ 
τοῦ σήματος ἐπὶ βῆμα ὑψηλὸν πεποιημένον, ὅπως 
ἀκούοιτο ὡς ἐπὶ πλεῖστον τοῦ ὁμίλου, ἔλεγε τοιάδε. 

85. .,Οἱ μὲν πολλοὶ τῶν ἐνθάδε εἰρηκότων ἤδη 

δυάδι Ἰοοϊαῦ Ὠϊοη. ἢδ]. 
ψιά. Τιοχὶς, 

δ 8. καιρός. 

Μϑι. αν, δ: 585 ἢ α εἰ Βαυίϊῃ, 
8. 147 ἴῃ ἐπί οὐχ ἀδί. 

8. 1. ὁπότε ξυμβαίη αὖ- 
τοῖς, αποὐϊο5 115 θνθπίοραί 
(αὐ 5ερεῖῖτο ροββϑθηῦ). ,,Εχοο- 
Ῥὕομποβ νἱχ ροββυηΐ 186 οορ ίανὶ 
αὐδη ΡΘῚ 8ΠΠη05 ρῥ8οϊβ Νίοῖδθ. “ 
ΟἸΑΘΚΚ. Ἐκχοπιρὶα τοὶ νά. ἀρυὰᾶ 
Ἄν θεν. 1. ἃ. 8. 88 οἱ Ῥ. 18, αὶ 
βίση] οἰγοῖίου ἃηπὸ 400 5ο]θπηὶδ 
ἴῃ ἀοἰᾳποίοτιπι πηοπιουΐατθ απού- 
ΔΏΠΙ5. ΟΘΙΘΌΥΔΥΪ οοορίαἃ 6586 ἀ6- 
τηοηδβίγαί. 

8. 8. ἐπειδὴ καιρὸς ἐλαμ- 
βανε. Νόοη 8οίατι καταλαμ- 
βάνει ὁ καιρός (οἴ. ἀπ. 18, 2 οἱ 
ῖο αο.11.), 5θὰ οἰϊδπὶι λαμβάνει 
(τινα) ἀϊοὶ ρο556 ὃχ γουθὶ5. Ῥίοῃ. 
ὅκ55. 893, 21 ἐπεί τε ὃ καιρὸς 
ἐλάμβανε, προσῆλϑε, ἃ ΒΙοοιηῃΐ. 
ΔΙαὐ18, ᾿π 6 ΠΠἸοϊίαν. ΙΤηἰουρυθίαγα 
γευθὶβ ἀἀπτὰ ἰορὰ5 ΟρροΥ- 
ἡὰηατῃ ἰπϑίδυθι, ΔΡΡυορίη- 
αυδτοί, Οἱ. Ἠδργτη. ἴῃ οά,. πιαὶ. 
-- τοῦ ὁμέλου. ἄἀδεηϊάνοβ 
ἴᾳηρθ. οὕτῃ νν. ἐπὶ πλεῖστον. Οἴ, 
δάη. 1, 2: 

δρ. 8. 54ᾳᾳ. Ῥεγνϑηϊπηιβ δὰ 
Ἰαἀ αι πὶ [Ὀποθγοῖῃ (λόγον ἐπι- 
τάφιον, 84, 6 ἔπαινον) Ῥουὶο 15 
ΟΥ̓ Ἶ τι ΠῚ ΒΘΙΤΉ ΟΠ 6 ΘΙ γα 1551} Τὴ, 
Ὡς αααίϊαπι ἰαπἀδιϊοπιπι οὐἱοίηϊ- 
θ8, παθθηάανιπὶ ΤΏΟΤΘ. οἱ ποὺ 
αγᾶθοοβ οἱ ἰηίου Ἀοιηᾶηο8β. τθοο- 
Ῥίο, ϑθηουῖθι8.,., ΘΧΘΠΙΡ 5 ποάϊο 
ΒΌΡΘΥΒΑ 5. νά. Π 4 πηι. Ουδ 681, 
Πἰβίον, 1 Ὁ. 19 βᾳᾳ. ἌΝ ῦοσ, 1. ἃ. 

Αμί, Π ὅθ οἱ αἰϊᾳιοίϊεβ ἀρὰ Ἠογοδοί, 

ΒΕΚΚοι 6 ΟἹ. 10. αι. Η. α. καιρόν. 888 οἵ, αἄη. 

ἈΝ δβίθυιηδηη. ἀθ Εἰρὶ ὰΡῃ. δίᾳαθ 
Ετοί. θδπιοβίῃ. Ρ. 28 5344. οἱ 4105 
.ἷο οἰαί, ἀθπῖαὰο Ἠπορθᾶάθη. αἷ5- 
Ῥυΐαύ. ἀ6 Ῥρυὶο δ. ἰαδμαά δὶ. ἔση ον. 
(Ὁ 6}}15 1881) εὐ δᾶ. τηαὶ. ἢδπο 
Ῥουϊοϊθαπι ποὴ ἰϊβάθιη ααϊάθη γοὺ- 
ὈΪ8.,. αυἰϊθιι ἃὉ διοίουθ, αὶ 81 
οΟἸϊηι δα ϑ'δγηπιηι οᾶ 6505 οὐδίϊοη 6 
Τὰ ποτὶ ἰαυαανοναί (οἵ, ΡΙαί, Ρ6- 
γ]0}. 6. 28), μαρία οββεί, ἃ Τπυ- 
ογάϊάθ Ρο βου ρα ΠῚ] 6556 6Χ βἜ που 
ἀϊοθμαϊὶ βαιϊβ ἀρρᾶγοὶ (οἵ. Βόβοι. 
Ὧ6 ιν. Τῆυο. ᾿. 151.54.)};} 568 
τηθηΐοπὶ ῬουΪΟ 5. ΘΧΡΥΘΒΒ8ΔΠῚ 6556 
οὖ ὉΠΙν ΟΥΒ8 ΠῚ ἀθβουρ  οηθιη ἃία 6 
Βθηΐθη 5 ρυδθοῖρυδβ παῖὶο ἀδουὶ 
60 γϑυϊβιγ}}}15. δύ, αποᾶ ΤηποΥ- 
ἀἴά65 'ρ58 πᾶπὸ ογαύϊοπθηι δα ἶνα 
Ῥοίαϊ, βίαι πι 4 Ὁ ᾿πἰί1ο ΘΙ] τὰ Ρ6- 
ἴορ. ὁοπβουθθηαὶ οοπβι πὶ Πα ]λαὶς 
(οἵ. .1 1), δααὰθ Ἰαυᾶαίο Ῥτοουὶ 
αἀυθῖο δυαϊθη τη ΔΠΪπ]05. ἰδηλ 
ΘΥδν  . πηονϑγαῖ, αὐ παυα [Δ 0116 
Θδ πὶ ΟὈ]Ϊν ᾿δοουθπίαν, Οἱ, ΚαίΖρῃ, 
ἀς Ῥευῖοὶ. Το. Ρ. 44 544. οἱ Ρο- 
Το]. Ρ. 188 54. εὐ ΝΥ δβδίθυυηδῃμ. 1. 
ἀ. ρ. 80. Ὀὶοπγυδῖο Ηδὶ. ἰρίίαν 
Πά68. πο οϑὺ παθθηᾶδ ἤᾶπο ἰδα- 
ἀδίίοποιι ἃ ΤΙ πον ἀϊ46 βοίδηι 6556 
ΒΟΥ θην οὐ πᾶπο οἷβ ΘΟ ΡΟηΘη- 
ἅδε οσοαβιοη πη γδρυθ θη ΥἹ 
Ρ.849 544.,) υδὶ ἴὰπὶ Ασδοῖα5 ἔπη 
ΒοΥρίΟγ πὶ ἀθίοπα θυ βίθαοι. Ὑ]ὰ, 
ΡῬίαγα ἀρὰ Δ οθθν. 1. ἀ. Ρ. 21 544. 
οὐ ἴῃ δὰ. πιαὶ. Οἱ, ἈΝ δδιθυηδηῃ. 
Ρ. 81 53ᾳ. τού. Ηϊϑί. ΥἹ ρ. 20 
(ἰπύοῦρυ. 1ΠΠ|.Ρ. 431). Οοπβι!αηι 
ΟΥ̓ΔΙΟΥ 8 ργδθοϊραθπι ἔαἰ , αἰ οὐοοὶ- 



ΠΥ Ύ ΥὙΡ. ΒΡῚ ῸΝ 
ἀφ  ζ ν ἵ ᾿ 

ἘΤῸΣ Α. ΧΕΙΊΜΩΝ. (1 85.) ἀοτ ἢ 

ἐπαινοῦσι τὸν προσϑέντα τῷ νόμῳ τὸν λόγον "λέους. Τοῦ 
ἍΝ ς ν ἢ οέμιον, 0 ὅτι 
τὸνδε,. ὡς καλὸν ἐπὶ τοῖς ἐκ τῶν πολέμων ϑα- χαλεπόν ἐστι 

ΒΟΓΆΤα ργαθαϊοδίϊομθ ἴῃ νἱγθη 118 
Ῥδίγιαε αν ἰα5. οὐ ΔΙ ΠΊ ΟΣ ΠῚ Ρ6ὺ- 
ἐἰηδοῖα ν 6] οχοϊίαγοίαν νοὶ ἀπροτο- 

ἴασ, πάτο ἀσδθ βιιπύ ογαίϊο ἢ 8 
ΡῬᾶγίθβ, ρυῖον δα βϑπὰβ ρϑιδρυτὶ- 
ΟΠ ΡΘΡΟΪΠ6Π5, 4τἃ ἀθ Αἰπεπᾶ- 
γαπὶ ΔΠῚΡΠἸυιἀ 6. οἱ πλδρ ποθ πεϊα 
ἰΐὰ ἜΕΧροηϊίαν,, αὐ ἀπὸ οἵας ἐπι- 
τηδεύσεως καὶ μεϑ' οἵας πο- 
λιτείας καὶ τρόπων ἐξ οἵων (30, 
4) οΥίδ 510, ἀθοϊυθίαν ο. 81--41; 
ΑΙίοτἃ βϑπουὶβ αἰ Πλογαύϊνὶ, αὐ 
οαθβουύαμα ἰογυϊ παϊηθ. τ απο  ΌΤη 
 οἰνίυη Δ ηϊη}} δχοϊία μίαν, πὖ 51η11-- 
Ἰοπὶ νυἱγίαϊθπη φυουθηί, οἱ βίσηαὶ 
ΒοϊΪαιϊατη 5ῸΡ ΡΒ 08 ρῬυϑθθοίαν 
ς, 42---.4δ. Οἵ, Ὀίοῃ. ΗΔ]. Ν' ρ. 
297, 56110]. Ηδυηοσ. ΙΝ ῥ. ὅ2, 
88. νεῦρον. ρ.. 36. Ἀσοραϊὶ δχου- 
ἀϊατη ὁ. 8ὅ νοὶ ροίζιιβ ο. 88 εἰ 
86, ἴῃ αἀ'ὸ ὁ. 86 οχίγοιηο 50γ1- 
Ῥίου. ἴρ86 υπϊνουβαπ αἰ5ροβ11- 
ὉΠΘΠῚ ΟΥ̓ΙΪΟηἶβ Ὀγονὶίον ἱπαὶ- 
οί, οὐ ρϑυογαίίϊο ο. 406. (τᾶ γ6 
πδοο ἰαπάαιῖο ἃ οδίθυῖβ β ΠῚ 1115 
τηαχίηιο αἰδναί, ν᾽ θοπιὰ5 δα 80, 
4, Οοηΐονυ 6α5 ἰμίον 56 Βόβοῃ. ἀθ 
γι, Τιαο. Ὁ. ὅ0ὅ 544. ΒΡυϊου θη, 
Ῥαγίθηι ἰᾷ60 ρυ οΠθυυ Ἰ πϑτὴ 6558, 
αποα ἰατ5. ΑἸΠοπαγπι πο 5: τ0]]1-- 
ΟἸἕΕΥ, βϑὰ οοπιραγαίθ ἰγδοίθιν, 

στη Τιδοραδεπιοπίουιπη ἀἶβοὶ- 
ἧ τη ἀσθαη 6 Γθρυθθπαδίαν, ἀοοθὶ 
οἰ εθογ. 6. τϑιϊααῖβ νἱγύαι θυ 
ΟΒαΐα5. ογαίϊοπῖβ οἵ, Δ Θθον. ρ. 80 
564. ΡΙαίο διιίθπι δᾶπὰ οὖ νἱὰρογοί, 

οἰ δηίαμη 4 06556, αἰ ἰαπαά δὲ οἱ ἰτηϊ - 
ἰδίαν, ἀδθηηοηβίγαῦ. ΒΘ. Πα τα, ἴῃ 
Ριαρίαι. δα Μβηδχ. τ. 18 οἱ δὰ 
ρ.4 Ῥ. 28. ϑερδγαίί πὶ δὰ οὰ πῃ 8}}15 
᾿Ἰδιάαυ!οηΐϊθι8 {ὈΠΘΌΥΙ 5 οαϊία οϑύ 
ἃ ΒεηΠδπιΐο, (οἰ οθονο, (1110, 
ἐχρίδηδία ὶ Ἱπη ΡΥ τη 5 ἃ ΜΘ οτῸ (ευ- 
ἴὰ5. 1106 }}8 ἰηβουϊῖταν Ρουὶο 5 
ἀρυὰ Το. ογαίῖϊο ἔπποῦν 5 οχ-τ 
Ῥίαπαία δυοίοτε 1. Ὁ. Η, Μεγοσ, 
Οδπαθγιρὶ 1852): ἴῃ ΟΘΥΠΙΔΠΪΟΙΠῚ 

᾿βἰ προ] αιΐπι σοηγοῦβα ἃ ΘΟΠΊΡΙα1]- 

Βθι.5, 6 ααἰθι5 ἰηϊουρτθίϊθιιβ γθοθα- 
᾿ ἰββί πιιι8 οϑὶ Νιιοβϑη (Ὀ16 Βοάς 
᾿ἀ65 Ῥϑυῖκ! 65. ἴῃ Τιογ . 88 -- 46. 
ὕοθενβ. ἀπὰ οὐκί ᾶτε νοι ΒΕ. Αὐρ. 

ία, Ῥῖορ. Τιδοτί. 

Νάββϑιη, Μϑηηῃ. 1858), ἴῃ [,αιἰ- 
πὰτῃ ἃ ΠοΘαθυ!δῖπϊο (ΤΠ θγργθίαιιο 
ογαί!οπἶβ ἔπ Όνἷβ Ρουίοϊθαθ. Ἐν- 
Ιδηρ. 1858). Μυϊα οχ ϑδάθι δχ- 
οογρίδ βαηὺ ἃ τοί. ἴῃ Ηϊβέ. 5ὅ8η- 
θη ϊαγιπι ΟΥ̓ αἰ 6 ΠῚ ΘΧΡΙΆΠΑΥΘ βία- 
αἷς Κυδῆποῦ: Εὐυϊδπίογπηρθη ἅθον 
ἅδῃ (δαάδηκοηρίδη ἀ65. ρθυϊκ  οἱ- 
Βοῆθη ἘρΙΡἢΪο5. Ῥόβοη 185. 
(δυτηϑηΐοα ΟΠ  Υ510 δα ποίδιϊοηϊ- 
θὰ5, ααἴθαβ, ἀαοπιοαο [1 η6 
ψουθᾶ ΘΧΡΥΪμη85, ἀοοοίαν, οὐπαία 
Ἰορῖταν ἴῃ Καθ που ΑἸ] οἰ αηρ᾽ ΦΌΤΩ 
Πδθογβθίζθη ἴῃ ἀ85 [ναΐ. Ῥ. 1Π. 

8.1, τῶν... εἰρηκύτων 
ἤδη. ΑΠ1158. Φαπηρουῖθυ8, αυϊθυβ 
ΟΥ̓ΔΙΙΟΠ65. ἔππθΌγ 65. Πα θ18 6. Βαηΐ. 
Οθίθυαπι 6Χ ἢἷ5. οὐ αίουϊ θι15. ΠῸ]] ΤῺ 
ΠΟΨἾΠη 15. ῬΡΆΘΙΟΙ ᾿ρβατη ΡΘΡΙΟΙ 6ΠᾺ, 
ἀθ 410 5ιρνὰ αἰχίπηιβ. -- τὸν 
προσϑέντα τῷ »νόμῳ τὸν 
λόγον τόνδε] »νόμος, ὅτι δεῖ 
τοὺς ἐκ τῆς πόλεως ἀνῃρημένους 
δημοσίᾳ ταφῆς ἀξιοῦν᾿ ,“προσ- 
τιϑέασι δὲ τῷ τοιούτῳ νόμῳ τὸ 
δεῖν καὶ “ἐπιταφίους ἐπαίνους 
εἰς αὐτοὺς λέγειν, ὃ δὴ καὶ 16- 
γον ὁ ῥήτωρ ἐνταῦϑα καλεῖ, 
καὶ προσϑήκην νόμου προσαγο- 
ρξύει.“ ὅ6Π01]. Βᾶ5. ,,3Ξ1ῖ.0 Ὀίοῃ. 
Πα]. Ρ. 291 εα. 5.1". [Απὸ. Υ' 17] 
ὀψὲ γάρ ποτε ᾿4ϑηναῖοι προσ- 
ἔϑεσαν τὸν ἐπιτάφιον ἔπαινον 
τῷ νόμῳ. “«ἩΠΌΚ5. Τμ6ρθηι, αυἃ 
ΘΧβϑαυΐϊδθ ἴῃ 6115 σα ΘΒ ορτη 58η- 
οἰγοπίαν, δοίη γἱάθιαν {8|15856. 

Βοίομ. 8. 88. 
Νιβὶ ουίθ πᾶθο πΠῸη ἰᾶτὴ ἰοχ [αϊϊ 
«ἀᾶτῃ οοπδαρίπαο. Οδίθγιτη νόμῳ 
πον Ια σὶ, 568 1656 ἱπίθ γθίδ- 
τὰν Κυδθηθῦ, αὐοα ποη Ῥἰδοθί. 
ψιά. ΟΙαββ. δυάαιῖοπβ ἀαίθπΠ|, 
αὔδτη Ὠιοάονβ ΧΙ 858. ροβύ ρὺυ- 
σηδπι Ρ]αἰαοθηβοη ὈΥϊπηαπὶ 80 
ΑἸΠΘηϊθηβίθιι5. ᾿Π 50} πίᾶτη 6558 αἱ- 
οἷΐ, αταἷβ ποίου [πθυὶΐ, ΠΟ 60}- 
βίαι, Ῥγδρίου. Δ δθθυππὶ Ὁ. 4 544. 
οἵ, Πποροάθη. ἀθ Ῥουῖϊοὶ. ᾿ἰαπαδί. 
απ. Ρ. 8 54. οἱ ΝΥ δεβίθυτηδηῃ. ἀδ 
ῬΆΒΠοΙ5 ΑὙΠθη. ΠΟ πον 5 Ρ. 59 54. 
αγνοί. Ηϊβί. ΝῚ ρ. 41 (ΤΠ . 8557 1ὰ- 
τεγ0..). -- ὡς καλόν, 1. 6. ὡς 

5 Ἔ 



τῷ νόμῳ ἑπό- πτομένοις ἀγοφρεύεσϑαι αὐτόν. 
ἱξνον μετρέ- 
ὡς εἰπεῖν. 

θὃ 

ΤῊΣ 

νι 
᾿ 

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΕΓΡΑΦῊΗΣ Β, λε΄. 

ἐμοὶ δ᾽ ἀρκοῦν ἂν 
ἐδόκει εἶναι ἀνδρῶν ἀγαϑῶν ἔργῳ 7ενομένων ἔργῳ 
καὶ δηλοῦσϑαι τὰς τιμάς, οἷα καὶ νῦν περὶ τὸν 
τάφον τόνδε δημοσίᾳ παρασκευασϑέντα ὁρᾶτε, 
καὶ μὴ ἐν ἑνὶ ἀνδρὶ πολλῶν ἀρετὰς κινδυνεύεσϑαι 
εὖ τε καὶ χεῖρον εἰπόντι πιστευϑῆναι. χαλεπὸν 
γὰρ τὸ μετρίως εἰπεῖν, ἐν ᾧ μόλις καὶ ἡ δόκη- 
σις τῆς ἀληϑείας βεβολυτος 

καλὸν ὃν. Οἵ, Μαθῃ. αν. 8. 5608 
δάη, Ρ. 1822, Βαυίίπι. 8. 145 δΔάῃ. 
10, 2. Νδιη 40 ΤΠ 5 “καλόν δᾶ 
νόμον τεΐδιββ, οὔρβίδί αὐτόν, απο 
,5ϑααϊέαν, [460 5ΌΒΡ ΘοτΠη Ποθγδθο. 
Ονϊζοτίαββ8 εὐφωνέας οδυϑὰ οπη5- 
ΒῸΠῚ 6556 5υβρίοδίαν Ο]455.; 568 
νἱά. ΥὙἹΙ 44, 4.1 2, 2. - ἐπί. Οἵ, 
δάη, 84, 6. -- ἐκ τῶν͵ πολέ- 
μῶν. ΟΥ, δάπ. 84, ὅ. --- ὧν ἀυν1- 
ἰδίαν αὐτιπι ουπὶ εἶναν ἃΠ Οὐ 
ἐδόκει 5ῖο σοπί πηροπᾶμπι 5ϊ1, αὐ 
παῖς 5θῃξθηίδε δἃ., απ86 8. 8 νϑὺ- 
θ]5 ἐπειδὴ... ἐδοκιμάσϑη. 
ἔχειν ΧΡΓοδθα οδύ, δὶ φοπίτανίδ. 
Πα τπθίαν (108}1., 40 Ῥγοθαίο 
αυμτη δοκεῖ 5ουἸρ πη} τη8}15, ρυδό- 
θυ πὰβ 8] θγ απ. 6 ἀρκοῦν εἴ- 
ναινεεεάρπεῖννϊα, ΟἸ455. -- ἔργῳ. 
»»ΑΟαμθη. οβύ ἴῃ ἀυρ!] οὶ ν. ἔργῳ 

Ουϊ νὶτοβ 58 (θοτθο 6) 
ἔδουΐβ (ἀπ "61}10) ργδοβίϊ- 
τον ηὐ, Πἴ5. θέϊατη μαοίί5 ἴποη 
λόγω, ὀαΐϊπθ νϑυθὶ νἱὶβ ἰηθϑῦ ἴῃ 
Ῥτοχἑπ)}5] ΒοηΟΥΘ τ γι θα]. 
ΟΟΥΤΤΙ,. δ Ποὺ δαυίθηι πμανει: 
ἔργῳ οδ6515 ἀαίο οἵ. ο. 84. --- καὶ 
μὴ... πιστευϑῆναι, ποαᾳπ6 
ἴῃ ἊὯη0 νὶγο τη ον νἱῦ - 
(65 (ἰ. 6. νἱ γα 15 οχ βυϊ- 
τὴ ἃ [1 ΟΠ 61}} ρου οἰ ἐδατὶ, ᾿τδ αὐ 
οἱ, οὔ βί θ6η6, οἱ δὶ ἀδθύθγ! 5 
ἀϊχουῖί, παρ θαίαν ἔτ 65. Ῥγὸ 
τὲ καί ποῆο ἤ ἀεβιονδθὶς, Οἵ. 
γόορ «δα Ποπιοβίῃ, οοπο. 151. Ὀ)]- 
οοπαϊ ρθηθυὶβ κινδυνεύεταί τι ἔν 
τινι Θχοιηρὶα τὰ ἡμέτερα ἐν ἕνὶ 
ἀνδρὶ κινδυνεύεται οὶ. Τὰρ. 
ἰτὰρ;. 4, ἐν σοὶ τὰ πάντα ἡμῶν 
νῦν κινδυνεύεται ἰᾶ. ΡΊϑο. ὁ. 38, 
ΕΠ Δ ΒΟΡῚ ΡΒ᾽ Πλι15 ἴῃ δα, πιαὶ, Εἰ 
αἱ ραββὶνὶ κινδυνεύεται οὐτὴ 51}- 
βίδηϊμνι ααοαὰθ ΠΟΙ Ϊπίϊνο 60}- 

ὃ τε γὰρ ξυνειδὼς 

ἴα Π 00} ΘΧΘΙΊΡ τη δάβὶς, ΘΟ ρᾶΓο- 
(αν 48, ὅ οἷς ἡ ἐναντία μετα- 
βολὴ ἐν τῷ ξῆν ἔτι κινδυνεύε- 
ται. Οἱ, Κύπθα. αν. 8. 59, 8. ἀάη. 
4, ΤηΠηϊ να ᾿πιστευθῆναι αῦο- 
ηἶατι ΡΤΟΡίει ΟΟΙ]οΟδύϊοπο πὶ οἱ 
ΔΥΤΙΟᾺ]} ΟΠ ΒΒ: ΟΠ ΘΠ Π0η νἹἀθίυν 
ἴτα. ἀϑοῖρὶ Ρο586, υἱ πολλῶν ἄρε- 
τὰς πιστευϑῆναιν 51} Βα δ᾽ Θοίαπη 
νου] κυνδυνεύεσθαι, αποᾶ ρΡοβί 
4} 105 ΠΌΡΘΥ βέμία!ε ἨΘΠΏΘΚ65, ΡΥ 
δρεχθβ βίῃ δα αἸ{1|5 δϑύ, 

8.3. χαλεπὸν γάρ οι. Β8- 
τἴο ταῖσιν, σὰν ἤθυϊ ροββὶθ, αὐ 
αυ]5 ΠπῸ 5οίπμη δε, 568. βὔΐϑτη 
χεῖρον ἀϊοδί. --- μετρέω ς] συμ- 
μέτρως. Μετρίως εἰπεῖν, το - 
ἄπ θη γ6 ἴῃ ἀϊοθηᾶο ([δοία 
ἀϊοί5. δχϑθαῖδῦθ). Οἱ. Μον. δὰ 

[- ἔ 
Ι5οοῦ, Ῥᾷῃ, 6. 3. --- ἐν ῷ, π 
γν ΘἸ ΟΠ 6 τὴ ἘΔ1Π6, ποθεῖ, ἱ. 6. 
ἐν τῷ μετρίως εἰπεῖν, αι, αὖ 
Κυαορ. ἸμξογΡ υθύδιιν, ἄδανο, ἱ. 6. 
ἵπι γ6, ἴῃ 4αὰυἃ. -- καΐξ δὰ 18 
ἐν ᾧ νϊάείαν ρογίπονο, δαΐ δὰ μό- 
λις παῖε Μᾶπδε ἅἁυοῇ, Δ. 0} 
ἀδπὴ Καα πὶ ΒΟΒΗΜ.).---ἡ δ ό- 
κησις τῆς ἀληϑείας, οχὶ- 
βῳϊμηδίϊο νουϊύδεϊβ, ορίηΐο 
νου ϊία 5, ἰ. 6. ορίηϊο, 48 Πὴ 
Αἰ Παρθδαηΐ, ν θᾶ 6556 Γ68 
ἃ ποῦὶβ πανγᾶναβ. 5 πη Ποῦ δό- 
κησις 58 6ρῖτι5 ΤησοΥ ἀἰαἴ ὁδί οχὶ- 
βειπηαύῖο, ορίπίο. ΟΥ ὁ. 84. 
ΙΝ 18. 5. 81 αἱ. “Νὰ, Βεί. ἴ[μεχ. 
Νοη τροίο εὐτελές ἃ Ῥο]], Υ 126 
ΔΡΡΘΙΙαυὶ ἰπι6}}1σ ταν χ δάμού. ἃ 
Κτιθο. - βεβαιοῦται, 5ϊἴ8ἃ- 
ἢ ταν, 1. 6. σου δ δ 0: 
5.85 ἴῃ δ ηϊη}}5 ἔἰύ, --- 0 τὲ 
ἄπει ρος -προσυπακουστέον 
καὶ μὴ εὔνους.“ 8001]. Βδθο 6χ 
Ομ Τα }15 καὶ εὔνους τοροίεπαδ, 

8 

Ἷ 



ψὙ 

ἘΤΟΣ Α. ΧΕΙΜΩΝ, (Π 88.) 69 

καὶ εὔνους ἀκροατὴς τάχ᾽ ἄν τι ἐνδεεστέρως πρὸς 
ἃ βούλεταί τὲ καὶ ἐπίσταται νομίσειε ϑηλοῦσϑαι, 
ο τε ἄπειρος ἔστιν ἃ καὶ πλεονάξεσϑαι διὰ φϑό- 
νον, εἴ τι ὑπὲρ τὴν ἑαυτοῦ φύσιν ἀκούοι. μέχρι 
γὰρ τοῦδε ἀνεκτοὶ οἱ ἔπαινοί εἶσι περὶ ἕτέρων 
λεγόμενοι, ἐς ὅσον ἂν “καὶ αὐτὸς ἕκαστος οἴηται 
ἱχανὸς εἶναι δρᾶσαί τι ὧν ἤκουσεν. τῷ ὁ᾽ ὑπερ- 
βάλλοντι αὐτῶν φϑονοῦντες ἤϑη καὶ ἀπιστοῦσιν. 
ἐπειδὴ δὲ τοῖς πάλαι οὕτως ἐδοκιμάσϑη ταῦτα 
καλῶς ἔχειν, χρὴ χαὶ ἐμὲ ἑπόμενον τῷ νόμῳ πει-- 
ρᾶσϑαι ὑμῶν τῆς ἑκάστου βουλήσεώς τε καὶ δόξης 
τυχεῖν ὡς ἐπὶ πλεῖστον. 

αρ. 9ὅ. ὃ. 2. αὐτῶν. Τη ρ]εγίβαια Πἰ τὶβ πη88. αὐτόν, αποᾶ 
δὰ ἕκαστον ΤΟΙΘΓΘἢΒ Ῥτοθανῖς ΑΒΥΘΒΟΙ. 

. φϑονοῦντες. 
Βεᾶ εο Ῥοβίίο ρ]αγαῖθβ 

. ἀπιστοῦσιν Β64ὶ ποη ρῬοίθγϑηΐ, ἀπυϊη δὰ 1Ππ4 ἕκα- 
στος ἴῃ οϑᾶθπὶ δπα πο ΟΠ6 ῬΙ αν} 15. Ῥγαθαϊοα!! εἰ βἰπρΪαγὶβ ΟὈ ΘΟ 
ΓΟ χῖνὶ ΠῸΠ τΓϑοίδ το ΘΥΥΘ ΌΓ, 

Οὗ ὙΠῚ 27. .--- ἐνδεεστέρως. 
Οἵ, δάπ, 84 1 180, 2 οἱ ᾿ς Κνιοο.. 
Ῥοῖηᾶε ἴῃ βούλεται καὶ ἐπίστα- 
ται Οἰνϊαβτητπ δαποίαί ΟἸα 585. 
διὰ φϑόνον. ΡΙεπε δι᾽ ἀπει- 

᾿ρέαν καὶ φϑόνον ἀἰοεπάππι εναί, 
-- τὲ ὑπὲρ τὴν ἑαυτοῦ φύ- 
σιν, αποὰ 518ΠῈ ἢ ἃ {ΠΤ ἃ Τὴ 
(στ τῇ 5 ΔΤ τη {68 818 {61} 
βυροτοεῖ.- μέχρι γὰρ τοῦδε 

᾿ 

οἴ τς 

σοί. ΒΙτ}}15 βοπίθηΐίϊα οβὶ 858]. Οαύ. 
ο, 8: «ἰϊὰ5 νἱᾷ. ἴῃ δᾶ. γηδὶ, -- τῷ 
δ᾽ ,ὑπερβάλλοντι αὐτῶν. 
Αὐτῶν δαὶ πιαβου!! πη οδί δαί 

 ΠΟΘυϊΏΙη, οδ΄, 5ὶ τη 50  ΠῈΠὶ οϑί, 
ἃὰΐ δὰ Ποιηΐηεβ βρθοίδί, αὶ 

Οἰμβαμί ἴῃ νυ. φϑονοῦντες ἔδω» 
ἀπιστοῦσιν, αὐτο ΒΌΡΘΥΙα5 ἐπαέ- 
νῶν Ῥθγ πού; 51Π δι 6Π| ΠΘῸΓΓΙΙΠῚ 
εβὲ, ἰπιε!]!σθπάα, ἃ ἂν ἕκαστος 
οἴηται ἱκανὸς εἶναι δρᾶσαι, «αἱ, 
αὐ Κατιθρ;. εἰ ΒΟΘΠμη. νοϊαηί, ὧν 
ἤκουσε. Ῥτγδθίθγθᾶ βὶ δὰ ν, ἐπαέ- 
νῶν δὰϊ δᾷ ὧν ἤκουσε γϑἔευίαν, 
ΘΘΗ ΕΒ ΘΧ ποαίΓῸ Ρυυοἱρὶϊ μεη- 
ἄδνο, εἰ ὑπερβάλλειν 5ῖπ6 Θᾶϑι 
Ῥοβιίίαπη ψάϊοτα πο πὶ εχοθ- 
ἄθγθ, πἰπηΐα τὰ 6588 [τ 4 41 
67 ὑπερβαλλόντων αὐτοῖς τῶν 
κακῶν, ἴβοοῦ, Ραπαίῃ, 18 τοῖς 

θεὲ φσϑηϊί. οἵ. δάη. 

ὑπερβάλλουσι τῶν ἔργων χα- 
λεπὸν ἐξισῶσαι τοὺς λόγους, εἰ 

. 8], ἴῃ οα, τηδὶ, 60]}.}, 5'ηῃ ἀυδᾶ- 
ΤΌΤΩ ΤΟΙ αδυατ Θηοαἀδίϊομ τη 8]- 
τοραίτα ργο απ 6ϑί, βεηϊεναβ εχ 
ποίΐομθ ψ Ρθὶ ὑπερβάλλειν (εἴ. 
ΜδΈ. αν, 8. 888,2. Βυίτῃι. 8.182, 
12) ΒΌΒΡΘΗΒΙΙ5. 6588 οχἰβεϊπιδπάυβ 
δϑί, οὐ νϑῦθα δυΐ ἱπίεγρυείδμα αἱ 
δθαΐοιη, αποἀ οΧδυροῦαί οἃ 
(ᾳμ886 415 56 4556 ϊ Ρ05- 
56 ΘΟ ΠΑ) ᾿π νὶα 6 ἢ {6 5) 
δὰ οἱ δπίθπὶ, αποᾶ 0505 
((. 6.ὄ ᾿Ῥ 5 οὐτη νἶγ 65) ΘΧΒ Ρ6- 
ταῦ, ἴην. ἔχ 15 ρυϊαβυϊἀ θ  ρσδ6- 
βίδτθ π0ῃ 1460, 4ποα ποῃ Ἰοριευγ 
αὑτῶν (εἰ. δᾶπ, 117), 56εἀ οἱ “ὐοὰ 
ΒοΙτη αὐτῶν, ΠΟ τῆς φύσεως 
5. δυνάμεως αὐτῶν 5οτὶρίμη) 
αϑί, δὲ Ὁ νϑῦθᾷ Γκιοῖδη. ῬγῸ [πη8ρ΄. 
2. οἱ 8.4]. (αὐ, 1. ἃ. 

8. 8. ἐδοκεμάσϑ'η] ,»ἐκρέ- 
ϑη." ὅ08Π01]. Εγηρ Πα 515. ᾿ἱπθδί ἴῃ 
μος γεγῦο, (6 4 νἱᾶ, ἈΝ ΑΙ Υ 
δὰ Το. πη. 1 ὅ8, Οἵ. 105. Α. 1. 
ΨΙΠ14, 8 δοκιμάδας ταῦτα εἰ- 
ρῆσϑαι. καλῶς, εἰ ἰά, ΧΗ 2, 2, 
Ἠεϊϊοά. Υ 16 εχίν. Πη 8. -- τῆς 
ἑκάστου ... τυχεῖν, ἀπῖὰ5 
οαϊαβαιο νοϑίταπι γοΐὰὴ - 



ΠῚ 

το ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΤΡΑΦῊΗΣ Β, λς΄. 

μετὰ ἔπαινον » Νὰ ΝΠ ΜῊΝ ᾿ λ Ἀν ἦα 
ἐπι 86. Ἄρξομαι δ᾽ ἀπὸ τῶν προγόνων πρῶτον δί 
᾽γόνων καὶ καιον γὰρ αὐτοῖς καὶ πρέπον δὲ ἅμα ἐν τῷ τοιῶδε 
Φιαθηλι τὴν τιμὴν ταύτην τῆς μνήμης δίδοσϑαι. τὴν γὰρ χώ- 
ὑπόϑεσις τοῦ ραν ἀεὶ οἱ αὐτοὶ οἰκοῦντες διαδοχῇ τῶν ἐπιγιγνομέ- 

λόγου. ψῶν μέχρι τοῦδε ἐλευϑέραν δι᾽ ἀρετὴν παρέδοσαν. 
' καὶ ἐκεῖνοί τὲ ἄξιοι ἐπαίνου, κχαὶ ἔτι μᾶλλον οἱ πα- 

τέρες ἡμῶν. χτησάμενοι γὰρ πρὸς οἷς ἐδέξαντο 
ὅσην ἔχομεν ἀρχὴν οὐκ ἀπόνως ἡμῖν τοῦθ: νῦν προσ- 

κατέλιπον. τὰ δὲ πλείω αὐτῆς αὐτοὶ ἡμεῖς οἵδε, 
οἱ νῦν ἔτι ὄντες μάλιστα ἐν τῇ καϑεστηκυίᾳ ἡλι- 

ἐ{ϊ ((. 6. ορίαιϊοπ!) οὐ ορὶ- τησάμεν οἷν δΡβοϊαία ἴη- 
πἰοπὶ (απ πὶ ἀθ πη οὐ 5. [8 - 
61) 5815 δ οϑὺβ. 

ὕδρ. 86. 8.1. ἄρξομαι ... 
πρῶτον. Οἵ, 41,8 (ἰδὲ 101 πρῶ- 
τον οϑύ ψα οὐβϑίθη Μ816). 48, 
1, ὅ8, 1 ἃ Κυαθρ., ααἱ ΠΟ ἤΘΟ6556 
6556 γϑαππαδης τη ρίαν ἀοοθρί, 
ΟοΠπιρᾶγαία ῬΥΔΘίοΡ 68, 2. Χρη. 
Ογν. 1 δ, 6. δι πον ἄρξαι πρῶ- 
τοι Τηῦο. ΙΥ̓͂ 87. ΟἿ πῖο ΒΙοουμηῇ, 
εὐ Βδοῖ). δὰ Το. ἂς Οτδί. ο, 11. 
-- καὶ... δέ. ΟΥ, δάη.1 182,4͵ 
-- ἐν τῷ τοιῶδε, ἴῃ 8] 
πορούϊο. Οἱ, ΤΥ 60. Ὗ' 88. 518}}}. 
δὰ ΡΙδί, Μεποχ, 9 0. ἘΞ τὴν. 
οἵ αὐτοὶ οἰκοῦντες. ΟἿ 19, 
ὅ οἱ ἰδὲ δάη. οἱ Βθοῖς, ΠΥ ς]. 1 Ρ. 
82. -- διαδοχῇ τῶν ἐπιγι- 
γνομένων, Βιοοθϑϑίοηο (νὶ- 
ἀδύαν. δπΐπὶ διαδοχῇ ΠΟῸΠ ψογιβ 
ἀδίϊνιιβ, 864 Δ] νιι5. 6556) ΡῸ - 
ΒίΘΥΟΥαΙ, βϑιοοράδηςιθι5 
Ροϑβίουὶβ. 

8. 2. πρὸς οἷς ἐδέξαντο. 
ΒΙρηἰβοαίαν Αἰίϊοα, --τ οὐκ ἀπό- 
νῶς. δου αὐταπὶ οὐπηὶ ατησά- 
μενον δὴ οὐπὶ προσκατέλιπον 
ἴαπρθηδᾶ 5[η:, φαοηΐδηι ἴῃ ἀἰοι15 
51Π}}}}}0π18, απιᾶθ νἱἂὰθ ἴῃ οᾶ. τηδὶ. " 
ἴάθογθθ οὐ. ρογίουϊα τηοὰο δά τὸ 
κχτήσασϑαι, τηρᾶο δὰ τὸ καταλι- 
πεῖν τὴν ἀρχήν τοῖον απ αν ρΡΆΓΕΠῚ 
σογίυτη οϑί, Εουγίαββο ἀδία ΟΡ θτὰ 
ἴῃ πηρᾶϊο οοἸ]οοδία βιηΐ, αὖ δὰ 
ἈΠῸ ψουῦθὰ ϑρβοίθηί. Ῥυγδοίθυθα 
ὅσην ἔχομεν ἀρχήν πὰ 
προσκατέλιπον τοϊαία οἱ 

(6Π]δούατη νἀ θὺὶ ἃ Κύπθρ, δἀπηοία- 
{ὉΓ, 

8.8. τὰ δὲ πλείω... ἐπηυ- 
ξήσαμ εν. Ηδοο π6 οὐπὶ 1ἴ8, 486 
ἀ6 ῬδινῖθαΒ το αἰοία Βαηΐ, ἀτη- 
σάμενοι ... ὅσην ἔχομεν ἀρχήν, 
Ραρπαγθηΐ, 0 ἀθ6 δχίθγηδ Δ Π}Ρ}}- 
Ποδίϊοπο ἰοῦγᾶθ, 568 6 τΌΡΟΓα οἷ- 
νἰίαι]5 Ὀοπΐ5. Ἰη 501 0π{}8 δὲ τηδϊουὶ- 
Ὀὰ5 {τἰα015 δθοίο οὐ ἀθ ροίδθηιϊα, 
αὐδ ἴδ πὶ ΟΠ ραγαίαᾷ οϑϑϑῦ, 5060115, 
α4υἱ ἀδβοϊν᾽ϑϑθηΐ, ἀν ουῖβ ΘΟΥΓΟθο- 
ταί ἀοοίρ᾽ θη ἃ 6586. ΜΒ που πῖιβ.. 
ἀοοαϊ!. Εἰ ἐπαυξάνειν Ὠΐο 6558 
ΘΟΥΓΟΡΟΤΆΥΘ ἰᾶτὴ (Δ Π1π5 αἰχο- 
ναί. ὅ'ϑα χααοηΐατῃ ἰά ποὴ νἱἀθίαν 
ἀθημοπβίγαυὶ 0558; αὐτήν Ιερθη- 
ἀππη ΘΟΠΙ οἰ Πητι5., αὖ οὐἰαύαν 56η- 
τοι 1 ΜΟΙ] Π ΟΡ πἾο Ῥγοθαίδ, ΠῚ ἃ 615 
γ6ΥῸ ΠΟ 68 ΠΊ ΟΥ̓ ΟΧὶ ΠῚῸ15; ΠΆΤῚ 
τὰ πλείω Ῥοβ88. βοηᾶῦδ πὶ ἃ δ᾽ 5 
νἱάϊπηιβ.1 18, ὅ, Επδπὶ (]α585. τὸ 
πλείω αὐτῆς ταδρὶθ δαἀνουῦθὶᾶ- 
Ἰλο νυ δοοϊρι θη πηι 6558 ἀοίοπαϊι; 
56 ἰὰ αιοπιοᾶο 5ουναίο σ'ϑηϊονο 
ἢουὶ ροββὶῦ, βοὴ Ἰΐαιιοι, Καπθρου 
δα αἰ ἢ ου]ταύοπι τοΠ] οι άδπιὶ ἀρχήν 
νἱἀουῖὶ 6556. 50] δὴ ἡγεμονίαν αἰ- 
οἷι. Ουοᾶ οἰθὶ ροίοϑί βίδίαὶ (οἵ. 
δάη, 1 76), απππὶ ᾿τὰ Ῥ8.}0 δηΐθ 
οδᾶθπι νἷἱβ σγϑῦθο (τἱθθπμα 5810, 
πηϑηοὺ οαάθηὶ τορυρηδηίία, 6 
115 ΘΧΡΙ ΘΔ ΟΠ ]νι8 οἵ, οἄ, τηδὶ. 
-- αὐτοὶ ἡμεῖς οἵδε. ΟἿ. 
Μαι. αν. 8. 471, 19. - ἐν τῇ 
χαϑεστηκυίᾳ ἡλικέᾳ, οοη- 
βίδη! δοίατο (απ πιϑᾶϊὰ 
ἀϊοϊέατ, Οἷο. ἀθ ϑ'δποοῖ, ος 20), 
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κίᾳ, ἐπηυξήσαμεν, καὶ τὴν πόλιν τοῖς πᾶσι παρε- 
σχευάσαμεν καὶ ἐς πόλεμον καὶ ἐς εἰρήνην αὐταρ- 
κεστάτην. ὧν ἐγὼ τὰ μὲν κατὰ πολέμους ἔρ- 

γα; οἷς ἕκαστα ἐχτήϑη, ῇ εἴ τι αὐτοὶ ῇ οὗ πα- 

τέρες ἡμῶν βάρβαρον ῇ 
προϑύμως ἠμυνάμεϑα, 

οοτηροπβὶία αοίδίθ (Το. ἀπη. 
ΝΜΙ146θ). ἃ 5 6 ὁο πη τ 6 ἃ ΘΠ ΠΔΚΒΡ. 
Βιοι. ΠῚ Ἄρι, 1 50. 8. «θὰπὶ ἘΠΕῚ 
ααΐοπι τοί οομδθιοηί οἷ... ὄν- 
τὲς, απδ6 ΠΊ816 ᾿πηραρηδί Οοθεὶ. 
Ρ. 298. Οὗ Ηειθβί. Ρ. ὅ7 5α. - 
τοῖς πᾶσι παρεσχευασα- 
ἐλ  Φὲτνς αὐταρκεστάτην. Ὁ 
ἀᾶη. ΝΗ 0. Αὐταρκεστάτην. αϊ- 
οἴπηι ἐ8} ῬΓῸ ΡΙθηϊου5. εἶναν 
αὐταρπεστάτην, αποα 60 τηϊη08 
τηϊγ τη δῖ, 4 π1Π|. παρασκευαξεὶν 
οἴἴαπη οἰ οῖομαϊ νἱπὶ παρθαί. Οὗ, 
οἰἴδτη δάη. 1 142, 8 οἱ Κτσιιθο, ἀν. 
8. δ7, 4 ἀ4η. 2. 

8. 4. ὧν. 1. 6. αὐτῶν ἡμῶν 
τῶνδε καὶ τῶν πατέρων, νεὶ 
ἴουίαβ58 ουθῃϊη 0 ἡμῶν (τῶν 4ϑη- 
ναΐων). -- τὰἀκατὰ πολ έ- 
μους ἔργα... ἐάσω. Ταη- 
ἵστη ἃροδί ἰρίσαν, τὖ, αποηιδᾶ- 
τηοάπτη γα πδγιιπὶ ἰδτι δ} ΟΠ ΠῚ 
πη θθυϊατη ἀποίογθϑ, 46 ΤἬὭγδοϊθυ5 

οἱ Απιαζοηῖθιιβ ἀθν ουϊβ, Ηθυδο}}- 
αἀ15. βεύναίῖβ, Αὐοίνουυτη σοοΓροτὶ- 

τμιον ἀμύνεσϑαι, 

θῈ5 δ 5ρρυϊίαγαπι τθοιρ ογδ.15 αϊ- 
οὐ, αὖ πθ ἀο Μεαϊβ ααϊάοπι ἔπρἃ- 
{15 γϑίθυϑ δ! 6 η85 (1 718, 2) τὸ- 
Ῥοίαι. Οὗ, Πργηορ. ΠΠ ῥ. 429 οἱ 
δα δὰπὶ ἅταρ'. ΟοΥ. ὙΠ Ρ- 1296. -- 
ἐκτή ϑη. Οὐ. δάη. 1 128,1. -- 
βάρβαρον ἢ Ἕλληνα, πό- 
λεμον ἐπιόντα ... ἡμυ- 
νάμεϑα. Οποπίατῃ οὐ ἀπτᾶ αἰ- 
48 ἰπυιβὶταία δβϑϑὶ ἤουπιτϊα πό- 
λεμον ἐπιόντα ἀμύνεσθαι, ἴγο- 
6 η5 δυίοπ τὸν ἐρεοττα πολέ- 

“Ἕλληνα 
ἴΏΒΟΪΘΠ5. ῬΓῸ τ τ δτήο Ἕλληνι- 
κόν, ποππα}}} πολέμιον Ιερϑη- 
ἄυπι ραϊανονιπί. 5.64 Ρυϊπηυτη ἔπι- 
ὄντα πόλεμον ΑΌΥΘΒΟΙ, εχ ἂρ- 
Ῥίδῃ. Οἷν. Υ 141, πὶ ἐπιόντα ὄλε- 
ἅγρον εἰ ἐπιὸν κακόν 6 Ρϑυ8. Ρτο- 
{0}, ΠΟΒΑ 6 οἱ ΒΙοομῇ. ΘΟΠΊΡ τὰ 
Β᾽ τη }}18, νεῖας προσιὼν κίνδυνος 

Ἥλληνα πόλεμον ἐπιόντα 
μακρηγορεῖν ἐν εἰδόσιν 

105. Ρ. 99 εα. Βεῖβι., ἄρ Ρτος 
Ῥἰμα Δ 5 ΓΘΥΤΟΥ͂ Τὰν. ΧΙ 
6, 4118, ααΐθιι5 ΒΘ Πα τὶ οὐ 51Π|}}65 
γ65 1Π ῬΘΙΒΟΠᾺ5 ΟΠ ΒΕ Πα Πύλιι;, 60} - 
τα] τη 5, οχ ααϊθὰ5 δα ἀμύνεσθαι 
πόλεμον 5ἴνλι! ππθη πὶ ἃ {1551π)8 
5 ΠῚ μᾶθο: θίοη. Η. Ρ. 1δῦ0 ἐπι- 
ὄντα φόβον ἀποστρέψαι, ΡΙαι. 
ὕδπι. 28 πόλεμον ἐπρην ἀπώσα- 
σϑαι. Τάρθαμ. πόλεμον ἐπιόντα 
ἀποκρούσασϑααι, 0πο5. τὸ ἐπιὸν 
κακὸν ἀμύνεσϑαι. Οἱ. εἴϊδτι 
Ηεϊά. δὰ ΡΙ αι. θα, Ῥδα]. ο. 16 οἱ 
ἀε πολέμου προσωποποιίᾳκτυθρ. 
(Νοῖλο δυάδοϊιβ πᾶς προσῶώπο- 
πονίᾳ Ὀ611 ν᾽ ἀοὕατ' τιβτ15 6556 α δ 1 
ΕἸοΥι5, σοὶ ΤΥ, 12, αυδηααϑγῃ, 
αὐ πἷο 'ῃ Αἰγιοαπὶ παν σαῦθαύ 
Ῥ6ΙΠατ Ερίι. ΠΟ 2, 17, Ἰᾶτῃ ΟἸσΘΓΟ 
θ611Δ ἰπ ΡῬοπίιυμη ἱηνθοί 
ΨεΥν. ΙΚ 58, 180 ἀϊχῖι. ΟΥ. δάηπ. 
Π 90.) Αα Ἕλληνα κπαίθπι απο 
αὐτηοὲ, ατοη απ δύ ααϊά θη, ᾿ἰοϑί 
ἝἝλλας, Ἰάς. 5ἰπηα ἀρυᾶ 5υὺ- 
βίδηϊνα ἔθπη! ἰ πὶ σ᾽ ΘΠ 6.5 οὐδ πα ἴῃ. 
βοΙαία ογαίϊοπθ Αὐ]σογαγῃ ποῖ ᾿ΐἃ 
ΤΤΟ δαϊοοίνο ἰα σ᾿  ΠΙῸΡ (εἴ. δἅπ.1 
181, 1), νοοἱβ Ἕλλην ἃρυα 50"- 
βίδηθνα ΤΆ ΒΟ. πὶ ΡΠ 6.15 ΘΧΘΠ- 
Ῥἷα πο δἰππιπᾶάθ αδπ 6χ Ῥοθίΐβ 
δὲ τϑοθηιουθι5. 5ΟρΠἰβιῖβ ΔΙ] ία 
6556. Οἷς. ἃ δίῃ. ἀν. 8. 429, 4 
οἰταίοβ, ααΐθιι5 δα 46 Τ,0Ὁ. Ραναὶ. Ι 
Ῥ. 267 544. Ιᾳ60}. δὰ Τυποῖ, ΤΟΧ. 
Ῥ. 120 5ᾳ. Βούῃῃ. ϑ'γηΐί. Ρ. 48. 
δε αυπηὶ πᾶθὺ Ῥουΐο] 8 οὐγϑίϊο 
ΘῈ] τηϊου δὶς, ἴῃ οααπθ οὐ γουδᾶ 
ΠΟΠΉΠὰ οὐ ϑοπίθηϊδθ ροοθίϊοδδ 
γϑρουϊδηύαν (οἵ, βοοιπάτιπι ΑΝ  606- 
Τατη ΟΟἸ] οί ἱπ δα. τηδὶ. ΠΠ 2 Ὁ. 
.142), π πο αυἰάθπιὶ τἰι5ι5 νοῦ. 
“Ἕλλην ἱπιρτορθαπάᾶαβ νἱάοίαν, Να- 
τὴ0 σογίθ ἃ (]ὰ55. ὑϑοίβ πόλεμον 
ΤᾺ Πα πατη (θη 6 ̓ που]οα πὶ ἸΠΟΪ5 
πο] α5 Ὁ]η 6556 510] ῬΘΡΒυδαΘΡΙΙ, - 
μακρηγορεῖν ἐν εἰδόσιν 



ἔπαινος τῆς 
,., πολιτείας, 
ὅτι δημοῖρα- 
τία κεκλ μέ- 
νη οὐ μόνον 
ἰσονομίαν 

2 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥῪ ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ Β, λζ΄. 

οὐ βουλόμενος ἐάσω" ἀπὸ δὲ οἵας τὲ ἐπιτηδεύ- 
σεῶς ἦλδον ἐπ᾿ αὐτά, καὶ μεϑ᾽ οἵας πολιτείας 
καὶ τρόπων ἐξ οἵων μεγάλα ἐγένετο, ταῦτα δη- 
λώσας πρῶτον εἶμι χαὶ ἐπὶ τὸν τῶνδε ἔπαινον, 
νομίζων ἐπί τὲ τῷ παρόντι οὐκ ἂν ἀπρεπῆ λε- 
χϑῆναι αὐτά, καὶ τὸν πάντα ὅμιλον καὶ ἀστῶν καὶ 
ξένων ξύμφορον εἶναι αὐτῶν ἐπακοῦσαι. 

81. Χρώμεϑα γὰρ πολιτείᾳ οὐ ζηλούσῃ τοὺς 
τῶν πέλας νόμους, παράδειγμα δὲ μᾶλλον αὐτοὶ 
ὄντες τινὶ ῇ μιμούμενοι ἑτέρους. χαὶ ὄνομα μὲν 
διὰ τὸ μὴ ἐς ὀλίγους, ἀλλ᾽ ἐς πλείονας οἰκεῖν, 

ὕδρ. 86. 8. 4. ἦλϑον (58. ἀὐρ. ΟἹ. ει, Τ᾿ αι, Η. θίοι., 
ᾳυοᾶ 84 ποπιϊηαίϊναμι οὗ πατέρες ἡμῶν τοΐεγεπάινπι ΟὉ ἰαπίδτη δὰ- 
οἰοΥϊἰαύθτη ΠῸῚ ΒΡΘΡΠΘἢ ἀππὶ νΙβα πὶ δὲ, ῬΡΆΘβθρ πη ἀατιπὶ τηλ]το ἔδοϊ-- 
Ἰϊὰ5. ἤδυὶ ροίπουϊξ, αὐ ἡ1ϑον ἴῃ νὰ]ρ. εὐ Βεκκ. ἤλθομεν αἀὐᾶτι πος 
ἴῃ ΠΠ0α πηπίαγθίασ, ΕΙΣ ἐᾷ ΠΊΘη, 4ΙΟΠΪΙη ἃπίθα ΠΟ 501} ραίγθβ, 
5εα εὐϊδη θα 8165 Οὐαίουϊβ ΠΟυΉΪ Πα Ϊ βαῃΐ, ἰθγίϊδθ Ῥούβοπᾶθ ἀβιπι 
ἀΌΥΟΥΘῚ νἱθυὶ 80 ῬΥΪΔ οὐ 1ῖβ, απδ6 δηἰθοθαυῃί, οὐ 115, 4αὰδ8 56- 
ἀθθας τη  ΧὶΠ]6. ΘΟΠΒΘΠίΔΠ ΘΙ 6586. 

Ῥ. 937. 8. 1. οἰκεῖν. ΟἹ, (1π οἷα ἰπηθπ πηδᾶυρ᾽. ΒΟΥ ἸΡ ππν 
εβί ἜΠΕΣΣ Ατ. ΟἾγ. Ὥδη. ἥκειν, αὐοὰ οἰΐᾶτη ἴῃ τῆᾶγρ. οοα, Βᾶ5. 
δαποίϑίαθτα οἱ ἰπ Τμπιρᾷ, 5 ρθυβουρίαγη οϑί, Τὰ τηΐσατη δὲ Πορᾶᾷθι- 
Ἰεϊπίαπα 1. ἃ. ἰΐα ποεῖ, αὖ εχ δημοκρατίας νο66 τΘρϑ ψϑϊέ ποιηθ 
τὸ πράτος. 

οὐ βουλόμενος. ϑ᾽τη1Π18 16- 
βσαμθιν ΠΠ| 48. ΙΝ ὅ9 4]. Οἱ, θυκ. 
δα ΥἹ {1 εἱ Βομπείαον. δὰ ὅ0Ρ}. 
Θεά. Οο]. ν. 1689. --- ἐπιτηδεύ- 
σεῶς," Βίπαϊ!β, νἱνοπαὶϊ τνὰ- 
ἰ10 6, 486 οἴποιὶ δὲ τηοάθγαίαν 
5] η6.Ὲ 18 ἐπιτηδεύματα 587, 2. -- 
αὐτά. Οἷ. άπ. 84.1 144, 4. -- 
τρόπων ἐξ οἵων. Ὅς ΘΟΙ]οοα- 
ἴοπθ νϑρθουη οὗ, δάη, 1 8, 8, 
Οείογιτῃ ἴῃ ῬΥΟΧίτηἶβ ρυϊπιαπη 87, 
1 ἂς πολιτείᾳ, ἀοϊπάς ἃ 851, ὸ 
Ἰδατιθ δὰ ὁ. 89 ὀχίν. ὧ8 ἐπιτη- 
δεύσει, ἀδπίᾳαε ο. 40 ἃς τρόποις 
ἜΧρΙΙοαιῚ απ αἱ ογράδηι, ὅ5'6ά 
ΟἸ455. ἐπιτήδευσιν εὐ ἰπ πολι- 
τείᾳ οἱ ἴῃ τρόποις ΟΟΥὨΪ ΔὈὶίγ- 
τὰ8 Πὰ5 ἀπ8 το8 ἰΐὰ 'π ῬΥΟΧΙΠῚΪΒ 
ἰγδοίδτὶ Ῥαϊδί, αἱ ἴᾶπι ἃ. 87,2 1άθη- 
τἰάοτη πιϊβοθδη τ, --- μεγάλα 
ἐγένετο. Οορίία αὐτά. --- δη- 
λώσας πρῶτον. ἃ ὁ. 87 υδατε 
δᾷ ο. 41. --- εἶμι. ο. 42. Τυῃ 

ΙτηΠ10 6Χ ΒΡ ΘΥΙΟΥΙθτιΒ αυαϊεπάυτι πολιτεία, 5ῖνε οἶκ. 
βῖγε ἤκ. Ἰοσίίυν, ἀβ 4πὸ οἵ, δάπ." 

- 

οἵδε ϑαηΐ ἀοἴπποιϊ. -- τὸν πάν- 
τὰ ὄμιλον. Εβύ δοοιιβϑί γῈ5 δι -- 
ἰθοί!, αυὶ αἰοῖταν, ἰηδηϊνὶ ἐπα - 
μκοῦσαι. 

ὕδρ. 87. 8. 1. ξηλούσῃ. 
νόμους, δε αἰ] ἃ πύθ 4110- 
γα 6565 γ8] ἴῃ βιεϊεπίδ, --- 
παράδειγμα . ἐτἦὧἐν ἐξέαρῳ δι 
Ργορυΐθ βουῖρίοῦ δυΐ παραδεί- 
γματι. δὲ οὔσῃ μᾶλλον ἢ μιμου- 
μένη ἑτέρους ρεΥρογα, δαὶ δηΐοᾶ 
οὐ ξηλοῦντες Βουῖθουθ ἀθθεθδι: 
βϑᾷ Πᾶθο ἱπίθι 86 πιίβοιϊι. Οδίδς 
ταπι μᾶλλον ἐδ Ρ οὐΐ8.--- ὄνο- 
μα. Ἐδβι δοοιβαίίνιιβ, Οἵ, Μδιη. 
τ. 8. 420 δἂη. 2 ". Βαυίίηι. 8. 181 
δᾶμ. 11. -- δεὰ τὸ... οἰκεῖν, 
αὐυοροᾶὰ ποῦ δὰ Ρᾶποοβ, 8568 
δὰ ρῥ΄υνοβ τραδοία δαιπϊἰπὶ- 
βίγδίατ, [ἃ πᾶθο νἱἀθηταν 1η{6]- 
Ἰῖροη δ 6886. [ᾶπὶ ἤδδοικ, ὁοῃία! 
ΥἹΙ 68 εἰ μὴ πολιτεύσομέν τε' 
σωφρονέστερον, καὶ ἐς ὀλίγους 

- μ- 



ἙἘΤΟΣ Α. ΧΕΙΜΩΝ. (11 87.) τ 

ἕτεστι δὲ κατὰ μὲν τοὺς φυλάσσει, ἀλ- 
“ ἔ 5 2ὰ καὶ ἀξίαν 

προτιμᾷ. 

δημοκρατία κέκληται" 
» ον δ ὑζὰς νόμους πρὸς τὰ ἴδια διάφορα πᾶσι τὸ ἴσον. κα- 

΄ Ξ ΄ ΖΞ τὰ δὲ τὴν ἀξίωσιν, ὡς ἕκαστος ἔν τῷ εὐδοκιμεῖ, 

μᾶλλον τὰς «ἀρχὰς ποιήσομεν, 
οὐ ὙΠΙ 89 τοῦ ἄγαν ἐς ὀλίγους 
ἐλθεῖν. Νο5 δἀάϊτητι5 ἐς ὀλίγους 
κατέστησαν τὰ τῶν ΣΝ 91 
εἰ τῆς πόλεως ἐς ὀλίγον κατε- 
χομένης ΥΠ1| 88. θτ86 οτηπῖίὰ ἰτὴ- 
Ῥϑγίατη γ6] τι ρ τ] 168 πὶ δα 
βΡϑυοοβ γοἀδοίδηι 6556 ϑδαΐ 
τοάθρὶββ6 5 αἰ οδηΐ. Τα απ Πῖο 
αασατια ἡ πολιτεία οἰκεῖ ἐς ὀλί- 
γοῦυς ῬΓῸ ῬΙΘΠΙΟΥΙθι5 ἡ πολιτεία 
οὕτως οἰκεῖ (οὕτω διοικεῖται), 
ὥστε ὀλίγους, εἶναι τοὺς διοι- 
κοῦντας αὐτήν ροϑίίᾶ νἱἀοπίπιν, 
υοα 586 5|1ΠΡ]|101π|8 οἱ τη8 818 αι- 
Τποῖϊά 6 ἡἣ πολιτεία ἥκει ἐς ὁλέ- 
γοῦυς ἀἰϊοοτοίαν, ουἱ ντ]β ἀύτιπὶ Ροϑύ- 
μαθοτο ΠΟΙ ἀυθιταγθιπμβ, πἶβὶ {18 
γοῦθᾶ ἐς ὀλίγον κατέχεσϑαι ΠΟΠ 
πα] ύππὶ ἃ 15 ἐς ὀλέγους οἰκεῖν 
αἰουγθηί, ΘΒ θρῃδπὶ ᾿π θυρυθίδεϊο - 
Ὥθπι: 4 ποα τοΒΡαΡΙϊοα σονὶ- 
ΛΓ ποῃ δὰ ρδυθοτγαπι 60Πι- 
τη οάπτη, 568 δὰ ρἰ ατὶατῃ αἰἰϊ- 
᾿ἰταύθιη, εἶνε απο ἴῃ ἃ άτηϊ- 
ηἰβίγαπαδ οἰγιίαίθ ποὴ ρ]υ- 
γίατη, 56 ρϑιοογατῃ γϑίϊο 
Βα θΘύαν, ἃ ΜεΒΙποτη. τηδχὶπι 
᾿ηραρπηδίατη ὑπϑίαν Μογοῦ, Ναὶ 
ἕαίοίαν πάθην πᾶ πο δημοκρατίας 
ΘΧΡ ἰοϑιϊοηθπι ἃ να] σαυὶ πιαχὶπιθ 
τβοθᾶθνο: 564 δοῃβα!ο ἢΐσ ΠΟΙΊΘἢ 
γρροίϊ ἃ Ἦπο, 4πθπὶ ἴῃ αὐδνὶβ 1ἰ- 
Ὀθγαᾷ οἰν ἰαία δατηϊηϊβίγαπαα βϑαπὶ 
58 Ῥτοβίθαπίυῦ ααἱ οἱ ργδεβὶ ηῦ. 
Ηδο οπίηι ἀθἤηϊίοπο αᾳιαδβίϊο ποτ 
ἀδ ἴουτηδ οἰν ιϑι15 οἱ ἀθ ραγίθιι5, 
αυδθ ΡΟΡΌΪΟ ἀροπᾶδο βἰπί ἴῃ τὸ- 
Ῥυθιῖοα σΌθογπδηάα, 50] !} γον οἱ 
ἀ6 ἱπάιδίτα τοι οίατη 6556. θ᾿ τιδ6 
ΠῸΒ ΒῈ.Π15 48 πὶ νΘυΐτ5. ἀΐβριι- 
ἰδία 6586. ΘΧΙΒ ἰπηᾶτητι8. (ὐθ θυ ΠῚ 
Ῥυϊ, δὰ ΨΊ 82 ν᾽ άθίτιν γϑθα 510 
ΕΧΡΙθτο: διὰ τὸ ἡμᾶς τὴν πόλιν 
οἰκεῖν (. ς, διοικεῖν), εὐ. δἰἱὶ 
βὶο; διὰ τὸ ἡμᾶς οἰκεῖν (..6. διά- 
γξιν), 50 πϑιγο βαρ θπιθηίο, 
φαοτατα πὰ ρυοραὶ Νυββ ἴῃ, 
ΟΡΒ 6ϑί, φυΐᾷ Τροία ἀἰοῖ ταν ἡ πο- 
λιτεία οἰκεῖ, αἱ ἡ πόλις (εὖ, σω- 

φρόνως) οἰκεῖ. Οἵ, Βομποῖα, δὰ 
Χρϑη. Οντ, ΠῚ, 2. οἱ ἱμίεγρυ. 
ϑΟΡΗ. ΑἹ, ν. ὅ96. -- δημοκρα- 
τέα κέκληται) »»ἐπειδὴ φαῦ- 
λον δοκεῖ ἡ, δημοκρατία, καὶ 
ὁρᾷ τοὺς “άκωνας ᾿σεμνυνομέ- 
νους (αι ΤΥ 126) ἐπὶ τῇ ἄριστο- 
κρατίᾳ ἐπάγει λέγων, ὅτι τῷ 
μὲν ὀνόματι δημοκρατία, τῷ δὲ 
ἔργῳ ἀριστοκρατία ἐστὶν ἡμῶν 
ἡ πολιτεία.“ 5610]. ος δπΐπη αἱ 
᾿ιᾳαϊάο ἀἰοϊλαν ἃ ΡΙαΐ. ἰπ Μϑποχ, 
6. 8, τὰ Ὠἰο ἰαίθί ἴῃ 115, 4868 56- 
αππηπίαγ, τὶ, απ] ΑἸΠοπίθηβὶ- 
θῈ5 νἱπαϊοθίαν ἀριστοκρατία, δυ- 
αἰ πηιι8. Α Τῆῦο, Ἶρ8ο ο. θὅ λόγῳ 
μὲν δημοκρατία, ἔργῳ δὲ ὑπὸ 
τοῦ πρώτου ἀνδρὸς ἀρχή Ρετϊ- 
15 δϑίδίθ δρρϑι]αίπν, Οδίθγαση δᾶ 
κέκληται νἱἀθίθν βἰθπγ δαάϊθη- 
ἄσπι ἡ πολιτεία, ποη τῇ πολι- 
τείᾳ. ΟἿ, δάμ. 1 129, 4, --- πρὸς 
τὰ ἴδια διάφορα, ἴῃ βῖη- 
συ!ούπθτη οἰνίπτη οοπίγονϑυ- 
Ε115 (ΜΘΒΙΠογη.), ν 8] οπημῖπο ἰπ 
Βεσυρ δι τε Ρυϊναιί πίοτ- 
6556} δ αι ο ἰπιοτ6556η), αὐ 
Ῥοβύ θΌΚαπι ἱπέθγρυθίαίαν Καοριηρῇ, 
ΟἿ, ἀαη. 168,2. Ῥάι]0 αἰτίου Κυδῃη. 
Ι, 4. ρ. 1. --- τὸ ἴσον. ,,ῬΡ]αίο ἴῃ 
Μεποχ, ὁ. 8 νοοαί ἐσονομίαν, (Ἰ- 
ΟΟΡῸ ἰπν18 ΔΘαΌΔὈ1Π1 8 {6 τη.“ 
ΑΟΤΤῚ,, Οὗ, Βομοοια. ἀπέᾳα. ἰατ, 
Ρυ}]. ρ. 9ὅ. ες ποπηϊηαί. νἱᾶ. 
Μαίῃ. αν, 8. 825 δᾶπ, 1. Βαίίπι. 
8. 182 αἄη. 7. Οἷς Νν 471. -- κατὰ 
δὲ τὴν ἀξέωσιν, αυοἂ δὰ- 
θη δα δοβίϊτη αἰϊοπθτη δὐιϊ- 
η6ΐ, Οοπίτατϊα βαηΐ Πᾶ6Ο 5αρενῖο- 
τῖθιβ κατὰ μὲν τοὺς νόμους, εἱ 
βεηίθητδθ 516 οομδογθηί: 568 
αὐδηαᾳιδιη, αποὰᾶ δὰ 6668 
δἰίϊη δύ, ΟἸΠΠ65.,.. 8 6484 }}- 
ἰαῖα (δὰ 06) σα α πίὰν 
(εὐ εὰ ἀδ ὀδιιβἃ ΤΟΒΡΌΒ]Ϊοα ποβίγα 
δημοκρατέα γοορανὶ ροίε5ι), ἰἃ - 
ὭΘη αποἀ δὰ δεβιϊπηαίϊο- 
Π6Π οοΐ. -- ὡς ἕκαστος ἔν 
τῷ εὐδοκιμεῖ. »ΡΙαῦ, ἰπ Με- 
ΠΕΧ, 6, 8 τὰς ἀρχὰς καὶ κράτος 



τῆς ὃ ταἕτης 
τῶν ᾿άϑηναί- 

φϑονον καὶ 
πειϑαρχοῦν. 

14 

οὐκ ἀπὸ μέρους τὸ πλεῖον ἐς τὰ κοινὰ 
ἀρετῆς προτιμᾶται, οὐδ᾽ αὖ κατὰ πενίαν, ἔχων 
δέ τι ἀγαϑὸν δρᾶσαι τὴν πόλιν, “ἀξιώματος ἀ ἄφα- 

ἐλευϑέρως δὲ τά τε πρὸς τὸ κοι- 
ὧν τὸ ἀνεπί- νὸν “πολιτεύομεν, καὶ ἐς τὴν πρὸς ἀλλήλους τῶν 

καϑ' ἡμέραν ἐπιτηδευμάτων ὑποψίαν, οὐ δι᾿ ὁρ- 

νείᾳ κεκώλυται. 

δέδωσι (Ρορυ]ι5) τοῖς ἀεὶ δόξα- 
σιν ἀρίστοις εἶναι. ““ ΟΟΤΤΙ,. 
Ηδβο οϑί νϑυϊββίμηδ οὐ βθῃθιοβὶβ- 
βία ἀριστοκρατία, 411 σ΄ Θηίεν ἀϊ- 
βϑπρυοπάααρ λιγαρχέᾳζοξ. Ἠργτη. 
Απίαα. ΡᾺ0]. ὃ. ὅ8 οἱ ααἱϊ ἰδὶ ἴῃ 
δάῃ. 1 οἰζαηὐαγ, ᾿πλ ΡΥ Ϊ τη 5 [μαΖ80.). 
ΠΟΠ ΑἸ ἔδυ θη ἃ πολιτείᾳ. ἴῃ αὰἃ 
κατ᾽ ἀξίαν ἱπηρ δγϑύτιν (ἢ Ηδφτπι. 
]. ἃ. 8. 66, 10). --- οὐκ ἀπὸ μέ- 
ρους .. -προτιμᾶται, "-οπ 
[8 1 6 [5. Π0Ν πη ρσὶβ ΡΥ ΟρύοΥ- 
868, 4υοα οΥἱ 5ϊπί 6] σοτίᾶ 
αὐϑάδιῃ οἰνί απ ρατίο, δὰ 
τοΙραΙΪοΔ6 σα ΒΥ π 8 0]}ἃ 
ΡΥ 841|115. δα ονθηςπ 7, 
4 απ Υἱγ αι {15 ΟΔ 18 ἃ. ΑΟΤΤΙ.,. 
ΤΕ ρανίου!!β οὐ. . τὸ πλέον οἵ, 
απ. 1 88,1. --- ἀπὸ μέρους, 
αὰ88 ἀριὰ Ῥδυϊυπὶ ἃροβύ. δχ 

“φᾶτίθ, δ]1ά ἃ 6Χ ρᾶτίο, 4απο- 
ἀπταπιοᾶο γαϊθηΐ (ν]4, 1,6χ. Ν. 
Τ.), Εἷο ἴα, πὖ αἰχίτηιι5, ἃ Ρ] θυ 15- 
418 ἜΧρΙδπᾶμίαν, ἃ ΘΘΏΒΟΥΘ ΘΧοη- 
ΡΠ Βοβῃτηϊδηὶ τ α Θ᾽ 6 αἷμ 685 
νογθϊηζοϊίθπ ουΖαρ 68. 51- 
σαϊβοατὶ δαίθπι μόνην τὴν εὐγέ- 
γνειὰν εὐ συϑβρίοὶ δὰ Τιδοθάδοιηο- 
πἷο5. τοί δαποίαι ὅ9Π0]., δρυὰ 
4105 ΓΘΒΡῸΒ]Ϊοα 5 ὕπο ἃ Η ΠΟ οἷ5, 
46 φαϊθιβ οὗ, δάπ. Ν' 1ὅ, οιγαίδ8 
6556. δαπιοποὺ (1ο6}}. Νονϑῖη ἰπ- 
(ολρυθίδ ΟΠ 6 πὶ Προὺ Ῥτγοροϑῖς 
ΟἸα55.: δἀϊαύι5 ἃ ρΡᾶατῦίθ 4ἃ- 
δ πὶ 568 ἰδούίοπο, αποὰ ΤΠι- 
ογάϊάοιι ἀπὸ στάσεως ἀϊοίανυπι 
[556 ογοαϊπηι5. -- ἔχων δέ. 
Ζέ ἀϊοίῃπι οϑί, αυϊα Βιρουϊοτα 
οὐδ᾽ αὖ κατὰ πενίᾳν ἰάοπι ἀ6- 
οἰαγδηΐ δίαιο οὐδ᾽ αὖ πένης μὲν 
ὦν. Γέ τᾶταθῃ φοηϊοοῖν Β οἶδ κ. ---- 
ἀξιώματος ἀφανεέίᾳ, Ρτο- 
Ῥίον αἰἱρηῖϊαί 8 ΟΡ ϑουνἰ ἃ - 
ἴοπι, {τ δηίοα νουθὶθ ἀπὸ μέ- 
ρους, ἰΐὰᾷ οἰἴδηη 2,18 δ αοίοΥ πηδηϊ- 

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ Β, λζ΄. 

ϑ 

ἀπὸ 

ἔδδίο ρυηϑὶὶ σθπθυτη οὐ ἰασίατη 
80. αἰρηϊατῖ5. ἀἰβουεραπάδπι, αὰἃ 
οἰν᾽ 5. ρδυίδπογατη [ον θαΐ. “ἢ 
ΟΞΙΑΝΡ. -- κεκώλυται. 
ΟΘΌΡΡΙ. τῶν κοινῶν. 1)6 τὰ 'ρ8ἃ 
ΡΙαΙ. ἴῃ Μϑηθχ. ὁ. 8 καὶ οὔτε 
ἀσϑενείᾳ οὔτε πενίᾳ [οὔτ᾽ 
ἀγνωσίᾳ] πατέρων ἀπελήλαται 
οὐδείς.“ ΟΟΤΤῚ,. 

8. 2. ἐλευϑέρως. Οἱ, θῦ, 8. 
- τὰ τε. Ῥοβί τέ, αἱ 8866, 
ΟΥ̓ΔΙΪΟ Ἰον ον πηαίαία 6δί, Ῥορῖπᾶθ 
80 8ἱ ἐλευϑέρως, «αρᾶ ΒΟΥΙΡΊΟΥ 
Ῥτϊπη πὶ ΘῈ ΠῈ ΓΟ ἀΘἸΏΘΠΊθΓΟ 60η- 
ἵπηροῦα νο]ἷϊί, ροϑὲ κοινόν ροβὶ- 
(ὰπὶ 65βοῖ, Οἵ. δάῃ. 1 16. Βδοίαχη 
14 Ηἷο ἴάθο οϑί, πθ δέ τε ραγίϊοι- 
Ιὰ6 ἀθί ποθὉ5 Ἰεβδγθηίασ. ΘΙ ΤΆΜΠ ΠΟΥ 
ΠΙ40,8. Π|1, Ὃ; Πολιτεύειν 
δαίθπι ἢϊο ἐιϑηδίαγο ἀϊούτιπη εϑί. 
ΟΕ δ Ξ τὲς τὴν ενςς ὅπο- 
φψέίαν, αποἂ «ἰἰϊπηοὺ δὰ 
τὴ αὐ απούίύϊαϊἃ ποῦ τὰ 
νἰίδο ἰηπεϊταονῦ αι (βὶη- 
δ ΠΟΥ τη 5ὑπια Του πιπὶ δὲ ΠΘΡΟΙΪΟΓΆ ΤΩ ̓ 
τὴν ἐπιτήδευσιν 86, 4, υδὶ νἱὰ, 
ααη., οἰοϊθη 1) βυβρίοϊο- 
ἢ 6 πὶ. Τὰπιὶ δα ρῥδυιοὶρία πολι- 
τεύομεν νοὶ ροίϊι8β βὸὺ ζεῦγμα 
εχ 60 διαιτώμεϑ'α ἀπ 5 πλ}16 νοὺ- 
απ τοροίθ. ϑϑηϊθηίὶα ϑαίθμι πηΐ- 
ψοῦβὰ {ΠΠππ|δίγαίαν 118, αὐδ ΠῚ, 517 
Ἰοραπύαν, δ]. ΟἸθοι Αἰδοπίοπδίαπι 
τὸ καϑ' ἡμέραν ἀδεὲς καὶ 
ἀνεπιβούλευτον πρὸς ἀλλήλους 
οοπιπιοιηοναί, Οὗ ΝΠ 69, ἢ. Αἴαὰθ 
αὐιν ποὺ ἰοοο ατοίϊ5 Ηϊβύ. ΥἹ 
Ρ. 199 54ᾳ. δὰ ἀδπηιομβίγαηαθμι 
οὐϊδτη 5 πσ  οστιπὶ Ποσ Ϊ Π αγὴ ᾿ἰ 6 ὺ- 
αύθηι αἰ] θη ον ἃ ΑἸ ΘΠ ΘΠ Β1 05 
βδυναίδπι 6586. Ε05 [Δ ΠΊ6Ὶ. ΒΘ ΠΒ.18, 
αοὸ5. πἷο οὐϑίου. ρυδϑαϊοαί, ΠῸΠ 
ΒΘΙΏΡΟΥ ΑἸΠ ΘΗ. σ᾽ ρΪδ586 1η{6}Π1ρ]- 
ΤῸ 6Χ ᾿ἴ8, απδθ ἀρ ΑἸοϊ Δα 15 
νἱοία ΑἸ θη θη 565 56η51588 ΥἹ 18, 



πο 

ΕΤΟΣ Α. ΧΕΙΜΟΝ. ΑΙ 81.) τῦ 

γῆς τὸν πέλας, εἰ καϑ' ἡδονήν τι ϑρᾷ, ἔχοντες, 
οὐδὲ ἀζημίους μέν, λυπηρὰς δὲ τῇ ὄψει ἀχϑη- 
δόνας προστιϑέμενοι. ἀνεπαχϑῶς δὲ τὰ ἴδια προσ-- 
ομιλοῦντες τὰ δημόσια διὰ δέος μάλιστα οὐ παρα- 
νομοῦμεν, τῶν τε ἀεὶ ἐν ἀρχῇ ὄντων ἀκροάσει 
καὶ τῶν νόμων, καὶ μάλιστα αὐτῶν ὅσοι τε. ἐπ᾽ 
ὠφελίᾳ τῶν ἀδικουμένων κεῖνται; καὶ ὅσοι ἄγραφοι 
ὄντες αἰσχύνην ὁμολογουμένην φέρουσιν. 

Ψ 
328 Ιερίηιιβ. --- εἰ καϑ᾽ ἡδο- 
νήν τι δρᾷ, 5ἱὶ δεπῖο. 580 
πᾶ αἱσεὺ. ΟἿ, ο. ὅ8 δι, βὶ ῥτὸ εἰ 
Ἔχβρθοῖοβ ἤν, Θοοάνίπ. ὄγηϊ. πηοά. 
οὐ ἴθηρ. 8. 61 ποῖ. 8. -- οὐδὲ 

-προστιϑέμενοι. ἤδοο νἱ- 
ἀδπίαν γαῖθγθὶ Π6ὸ (αι Τιαοοάδε- 
τα η1}} δυβίοτν τα 6 ΠῚ {Π10ΓῸ0 - 
βἰταίθ) ποχὰἃ αυϊάεηὶ οᾶἃ- 
γτοπίρθηῃ, πτοϊθ 5.8 ΠῚ (ΔΙ 6 
{γὲ] Δοουθαπι ἰδιη θη νἱβ51), 
σψα!ία (580) ΡΥ δοίου θη 65 5. 
Θαρυῖὶπι δὴ 68. ἢ προστίϑε- 
σαι νὶᾶ. ΟἸ855. θαίνυ5 τῇ ὄψει 
απὸ οτὶ προστιϑέμενον αἰ οἱ 
οαπι ΠΟΟ δἵ οὐπη αὶ. λυπηρας! πιη-- 
Θεπάι5 68ι. κ4χ ϑη ὃ ὦν, αασάνο- 
ΘΑΒΌ] πὶ οἰπίον ρΡοοίϊοα ἀρ υα ΤἼλο. 
πυτηθγαί Πίοη. δ]. [{ 1 Ρ. 194], 
564 πθὸ ἴρ86 60 δὐϑβίϊπευϊ πθο Η16- 
τα 11} ρύοβϑδθ βουϊρίουοβ [αἱ 
ΡΙαι. Τποϊ. Ηἰρροον. [Ο56ρῃ. Ὁ 10 
0 455.7““(ὈὉΚ.), ρ]δγασιαα 4αϊ- 
ἄθῃ ἀο] τ πὶ 5. ἰμαϊο πδύϊο- 
ἢ 6 πὶ (οἵ. ΤΥ 40) 5Ἰ]σπὶῆοδί, 5684 ἴῃ 
ΡΙαγαΙ: ἐστ᾽ 50 εἶα 6 οὐ πη οὐ οϑ᾽[ἃ- 
εἰ 5. νἱπὶ οἱ 510 11οἱ Ρ 0556 ΘΟ Ρ] 68 
Ἰῃ ουρΥθίθβ οθηβεπύ, ἡ ποᾶ απὶ π6- 
σαπί, 1ἱ ἤᾶθο βῖο ᾿ἱπίθυρυθίδ ίῦ: 
πραιθ ἀο!οτο5 τηὰ]ία (νεὶ, 
αποα 4111] τη] αηέ, πο Χ 8) 4 αἱ ἃ τὰ 
γϑοῖιο5, 568 ἐδ 6 ῃ ΔΟΘΥΌΟΒ 
νὶβα, στο σᾶ 68 γα] οἱ δα ῃϊ- 
Ὀεπέρβ (ἀθροθδηΐ σογίθ ΟὉ πι6- 
αἀἰαπηὴ ἀΐοοτα δ 55 πη η65, δά- 
Βοϊβοθηΐίθβ ἴῃ οἰγ (δ ύθτῃ π0- 
Ξίτατη, ποϑὶβ πὶ απ ρθη 65, 
ΟΝ 1144 4ἀη.). θεὲ ἀξήμιος δοίϊνε 
φοβίίο οἵ, Ατη. 

Θ. 9: ἀνεπαχϑῶς, ποπ ἱπι- 
Ροτίιπο. -- τὰ ἔδια προσ- 

ομιλοῦντες, οἴῃ τ 5 ρΡυὶ- 
νϑίϊβ δἰἴτ6 οὐ σϑ δἰ πὴ ΠΟ 
ΒΘ Το Π 668. Προσομιλοῦντες,Ἰ. 6. 
πρὸς τὸν πέλας νοὶ πρὸς ἀλλή- 
λους ὁμιλοῦντες. ϑίορῃ. ἴῃ ΤΊ165. 
ατϑν. προσομιλέω αἰοίατη 6558 
Ρυΐδί ργὸ ὁμιλοῦντες πρὸς τὰ 
ἴδια, αποὰ ᾿πργοθαί ΑΡΥΘ860}}.““ 
ΑΟΤΤῚ,. Οἵ, Κτυθρ. τ. 8. 46, ὅ 
άπ. 4 εἰ ἀθ Υθ Αὐἱϑαα. 1». 10. 
-- τὰ δημόσια. «οὐ παρα- 
νομοῦμεν, ἴῃ ΡαθΙϊοΥ 5 τΘ- 
θὰ5 ΡτΓΟρΡίον τον ΘΥ 6ἢ ὑΪ 8 ΠῚ 
(510 6Π10}}6 ΒοΒ θα ΚΒΆΠΕΑΟ., 
41 Θοτηρᾶνας ποία γον ἔνϑα 
δέος, ἐνταῦϑα καὶ αἰδώς) ποπ 
γιοϊατηι516 565. 6 τὸ οἵ, θυ. 
Απίϊαπ. ΡῈ]. 8.115 οἱ ῥεῖν. 8. 84, 
8. Αὐάαδοίον ἤδθο 50]}]Ἰοἰίανι Πο6- 
460]. ἴῃ Τηΐουρυ. οὐδ. ἔπη. δία 
ὑδιὴρ. ἀποαιθ ἀπθιέαν!ς ἀς ἰηέε- 
συαίθ. δοῦιπι. -- ἀκροάσει, 
ὉΡΘ δ: εἴα! Οὔἶτι5. 5  ἰΠοδίο- 
πἰβ. δἰ θυττη ΘΧΘΠΊΡ ἢ ΠῚ ΠΟ ΠΟΥ]- 
τηι5. (θηϊνὶ διιηΐ ΟΒϊθοιῖν!, «αὶ 
ἀϊσππάιν, ΟΥ, Κυιορ,. αν. 8. 41, 25 
6 η. 1, Ταπι αὐτῶν ρεπᾶεί εχ 
ὅσοι. --- ἐπ᾿ ὠφελίᾳ... κεῖν- 
ται. Οἵ. ΡΙαρ, 50]. ο, 18. κεῖνται 
Ξ-- τέϑεινται. -- ὅσοι ἄγρα- 
φοι... αἰσχύνην ... φέ- 
ρουσι, 4ααδ ([ε6565), [ἰσοί 
βου ρίδθ ΠΟὴ βἰπηύ, [Δ 68 
ἱρπ οπιΐ πὶ ἃ πὶ ΘΟ [655 81 (868 
Ὧἃ6 αὰυὰἃ οὁοηδέίδί ἱΠΈΘΥ ΟΤΏΠ 65) 
αὐξοναπί,. Νὰ βυθαπᾶϊγο 4 τὴ 
νἱοἸαία 6 5 πὴ { γοὶ βἰταθ πα δὰ 
Πᾶθο ΘΟρΆΤΠΙΓ, Δἀαδ πα θδτη ἢθΟ 
πο αἰ ΓΠο116 νἱάθίαν, ΜΘγοΡ αὖς 
σχύνην Ῥυάονοπι, ἱ.. 6. ἴηξᾶ- 
πλΐᾶᾷ 6 {πὴ ΟΥ̓ 6 πὶ, πηδγιϊέ ἀϊοϊ. 
Οεγία αἰσχύνην φέρειν ποῃ 6888, 



ἡ τοῦ βίου 
τερπνότης 

καϊὴ ἐμπορία 
αὐτῶν. 

τ0 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟῪ ΞΥΓΓΡΑΦῊΗΣ Β, λη΄. 

88. Καὶ μὴν καὶ τῶν πόνων πλείστας ἀνα- τ 
παύλας τῇ γνώμῃ ἐπορισάμεϑα, ἀγῶσι μέν γε 
καὶ ϑυσίαις διετησίοις, νομίζοντες, ἰδίαις δὲ κα- 
τασχευαῖς εὐπρεπέσιν, ὧν καϑ' ἡμέραν ἡ τέρψις 

τὸ λυπηρὸν ἐχπλήσσει. ἐπεισέρχεται δὲ διὰ μέγε- 
ϑος τῆς πόλεως ἐκ πάσης γῆς τὰ πάντα, καὶ ξυμ- 

αν. 88. 8. 2. ἐπεισέρχετανι ἴῃ ἐπεσέρχεται ἰανὶ 8 ΕΠ τῖ8 
Ὑη85. ΟἸΠΠΪΌῸ5 Τηϊίαγο δυδὶ ΠΟῚ ΒΌΤΙΗΠΒ. ΕἰδῚ δηΐπ ρᾷθπο οοηβίδηζευ 

ἐς, ποῦ εἰς, βουῖρβιῦ Τππον 1465, χορ θμάδ ἰδτηθῃ οΡ ΒΟΠΌΠΙ ῬΆΓΆΙΤΩ 

Θθθν οι γ᾽ ἀθπίοῦ γοῦρα οὐπα ἐπεις ἱπποία, πῃ ααΐθιι5, δὶ νου] 5. θγ6- 
νἱβ βϑαυϊναν, εἰς αἰϊαποιῖθβ γθυϊπθίυν ἴῃ ΠΙὈΥΪβ. Οἵ, ἐπεισενεγκά- 
μενοι ΠῚ ὅ8, ἐπεισέπλεον ΥΙ 2, ἐπεισελϑόντων ὙΠ] 8ὅ, ἐπειο- 
αγωγή ὙΠ 929. Απίο δοπβοπδηίεπι δυίοπι ἐπες,᾿ υἱ ἐπεσβαίνοντες 
ΤΥ͂ 14, ἐπεσβάλητε 1Π18, ἐπεσπλευσούμενοι ΤΥ 18 Ἰερίψαν, 

ατοὰ Ἠδίτα. νοοῖ, τον ΘΓ 6 - 
τἴατη 5εὰ ορβεγνδηίίδτη 6 ]- 
ΟΟΥΘ ΟΧ τ8ὲ παϊπβ ουτητίαθ οἱ 
Β'ᾺΠ]Π! τὴ Ρ]αί. Μαποχ. ὁ. 19 5Βαρτᾶ 
1 ὅ οἱ 418] ἀρρατγοί. Οὗ πϊο ΒΙοοτηξ, 
Ὅε ἀγράφοις νόμοις νἱάε6 ϑοοτα- 
τ6η αἰβρυίαηίοιῃ ἃριια Χ θη. Οὐτημη. 
ΙΝ 4, 19. Οἵ. Μαιῖι. δὰ Οἷο. ρυσ 
ΜΙ]. 8.10. Ηδγιη. Απίϊαα, αν, 8. ὅ, 
12 οἱ 8. 51, 10. ϑίορῃ. Τη68. ν. 
ἀγραφος. 

(δρ. 838. 8.1. ἀναπαύλας, 
Υ τη 8 βίο 65. [)6 ᾽να] οὗ, 
άπ, 49, 2. Ῥάμ]Ο Αἰτίον ᾿ορίειν 76, 

8. -- τῇ γνώμῃ) --τῇ ψυχῇ 
(αὐ οἷῦ γϑυὰβ ἀδίϊνιιβ), ἢ τῇ συνξ- 
σευ“. (αἱ 511 δοϊδιῖνιβ 1,41.) 5010]. 
ΤΙαᾶ ργοθαθ 5. --- ἀγῶσι... 
νομίξοντες. Ὅς ἀαινὶ8 νἱά, 
δᾶῃ. 1 71, 6 εἱ βομνείση. δὰ Ηο- 
γοᾶοι, ΤΥ 68. ---ϑυσέαις διε- 
τησίοις. ,»ϑυσίαι ἢ. 1. π0Π Βιιηῖ 
βδουϊ ποῖα, 56 [οβία, ἔθυϊαθ, ἴῃ αα]- 
Ῥὰ5 δουθηΐ βδουϊῆοῖα; νοῦαΐ Θη ΠῚ 
ἀναπαύλας.“ ΒΑ). Διετήσιος 
αὐατοτα ἀπ 1 αίαν πἰγιη δὶἐ Ὁ ΘΥ- 
Θηηἶβ, ἰοίο ἃ πη, 8ἃπ 8πηΪϊ- 
γνουβανῦῖα5. Ηος ρῥἰδουῦῖ αὐ άθιη 
στδιητηδίϊοο Βοκκουίαπο (Ἀποοᾶ, 

, 3 -“ 3 
Ῥ. 86 διετησίως, ἀντὶ τοῦ δὲ 
ἔτους, οἷον καϑ'᾿ ἕκαστον ἔτος 
- Θουπυδέδης) εὐ Αὐἰδα! 1 Ρ.᾿ 
188, οἱ 5ῖο. διετήσιος ἰορίταν ἃρυὰ 
Ῥίοπ. δ]. Οἵ, οα, πιδὶ, οὐ ΚΘ θρ}}, 

ΤῊΏ65. (αὈὶ ἰδηθῃ ἤᾶθο νἷβ ΠῸῚ 68 
δαἀποίαί), ΠΙπὰ ἰάτηθη, αοα 500]. 
οὖ, αἱ γιά οίπν, ῬΟΙΠχ 157 (διετή- 
σιος ἑορτὴ ἡ διὰ παντὸς τοῦ 
ἔτους) δηιρ!οχὶ βυπί, ρυϑοίεγθῃ- 
ἄστη νἱἀθίαυ; Δ ΠΗΪν ΘΥΒΑΥΙΪ ΘΠ 
165 ἴδϑε δὲ Τα] ἴῃ οτηπίθιιβ οἰνὶ- 
ἀαῦ]θῈ5 οὐαπί, ΑἸ Π θη 15 δπιίθτη ἰδ ηΐδ 
Θουπη τη] ἰὐαα., πὸ ατιον 5 τη θη 56 
δὐ Ῥοὺ ἰοίαπι αὐαϑὶ Ἀπηθμη 65 
ἔθδιοβ ἀρϑῦθηΐ. ,,118 Ηδγοάϊϑηβ 
Π 7, 1ὅ ᾿μοοὶαβ Αηθοομῖδα ἀδβοῦὶ- 
μὶ: σχεδὸν παρὰ πάντα τὸν ἐνι- 
αὐτὸν ἕορτάξοντας.““ ΒΟΟΜΕ, 
ΡΙανΐπιοβ ΑὐΠπθηἰθμβῖθαβ 165. ἔδ- 
βί05 ἔιἶββθ, 4αονγθτη ὈΥΘν ΘΠ 60Π- 
Βρϑοίιηι ἀδί Δ δοιιβυα, Απίϊαα, αν. 
ΠΡ. ὅ78 544., οὐϊδηη Ῥθυβοηδίιϑ 
Ρ]αίο Αἰο. Π ο. 19 ἀρδηγομδβίγαΐ, 
Ὁ νἱᾷ. ἰηίουρυ. Αἀα, Χϑη, ἀβ 
Βεορ. Ατμρη. 8, 2. 8 εὐ Αὐϊβίορμα- 
πῖβ ἰοοοβ ἃρυὰ ΒΙοοτηΐ. --- κατας- 
σπευαὲΐς. ΟἿ δάη. 110, 2. -- 
καϑ' ἡμέραν ἡ τέρψις. Οἵ. 
δάῃ, 1131, 4. --- τὸ λυπηρόν, 
τὴν στυγνότητα, σκυϑρωπό- 
τητα. -- ἑκπλήσσει, ἐΧχουὺ- 
εἰίῳ ὃν ον 87. 

8.2. ἐπεισέρχεται. θὲ 
ταθγοῖθιιβ, 486 ἱπηρουίδηίαν, ἀἰ- 
οἴππι δβί, αἰ ἐσπλεῖν, ἀδ το νἱά. 
δᾶῃ, ΠΙ 51. -- ἐκ πάσης γῆς 
τὰ πάντα. ..(ἴδεο ἴμ86. ρΡϑῦβο- 
«αϊίαν Ιβοοῦ, Ραπορ. [8. 111.“ 
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βαίνει ἡμῖν μηδὲν οἰκειοτέρᾳ τῇ ἀπολαύσει τὰ αὐὖ- 
τοῦ ἀγαϑὰ γιγνόμενα καρποῦσϑαι ἢ καὶ τὰ τῶν 
ἄλλων ἀνθρώπων. 

99. “ιαφέρομεν δὲ, καὶ ταῖς τῶν πολεμικῶν ἡ ἀνδρία ἡ 
ἄνευ ἀπιστί- 

μελέταις τῶν ἐναντίων τοῖσδε. τήν τε γὰρ πόλιν ας καὶ ἐπι- Ὁ 

χοινὴν παρέχομεν, καὶ οὐκ ἔστιν ὅτε ξενηλασίαις πόνου ἀσκής- 
ἀπείργομέν τινα ῇ μαϑήματος ῇ ϑεάματος, ὃ ᾿ 
μὴ χρυφϑὲν ἄν τις τῶν πολεμίων ἰδὼν ὠφελη- 
ϑείη, πιστεύοντες οὐ ταῖς παρασκευαῖς τὸ πλέον 

καὶ ἀπάταις ἢ τῷ ἀφ᾽ ἡμῶν αὐτῶν ἐς τὰ ἔργα 
εὐψύχῳ καὶ ἐν ταῖς παιδείαις οἵ μὲν ἐπιπόνῳ 
ἀσκήσει εὐθὺς νέοι ὄντες τὸ ἀνδρεῖον μετέρχον- 

ἌΑΒΒ.,, νι, οὔδηι θη, ἀ6 Πρ. 
Αἰμε6η. 2 [δ. 11 54ᾳ4ᾳ.].“ ΔΟΤΤΙ,. 
Οδίογατη αἰΐθηἂθ ΠΥ ρΡΟΥθΟ] θη οὐᾶ- 
ΤΟΥ οὐ οἵ, 48, 8 οὐ Αὐ]δυϊα, Βπ- 
φοπι. Ποπι. Ρ. 200, 105ᾳᾳ. -- τὰ 
αὐτοῦ ἀγαϑὰ γιγνόμενα, 
900π8, 4.86 0 (]. 6. ἴῃ Α1- 
1108) Ῥτονοπίαπί. “Κ ΟΟΤΤΊ,., 
αυὶ αὐτοῦ Ηἷο εοἰΐδτη ΥἹ 84 εἱ 
ΔΠ10Ὶ ΒΌΠΆΤῈ ἀοπηοηβίγαί, θ)6 ΘΟ]10- 
οδίϊοη6 νϑρθόσαιη οἵ, δάῃ. 1 90, 1. 
-- ἢ καί. (νά. τ. 8. 69, 82 
δᾶπ, 18, ΚΑΠΙΕΟ. 

(δρ. 99. 8.1, καὶ ταῖς. 
τοῖσδε. Κὰν ρῥτο καί Ἰορϑπᾶτπι 
6556. ΠΟ ΠΊΔ]6 ΘΟΠΪΪΟΙΈ Κταος.; 
πδηὶ ἀδίϊνβ ταῖς. . μελέταις 
ῬΓΟΡΥΪΘ θᾶ Υ68, ἰπ 'αυᾶ, ἀαίϊνο 
τοῖσδε οι6, αὐυἱθαβ δ ππθυϊηΐ, 
5᾽ σ᾿  ἤοδΥὺὶ νἀ δηέαγ. Ὑα]σαίδπι ἰὰ- 
ΤηΘ ἢ 510 ἰηίεγργθίασο: δχ οϑ! ]ὶ- 
5 ΨΘΟΥῸ οὐϊδτη ΤΟΥΤῚ 0 6]- 
{ἰσαΡα βύααῖϊθ ΒΌροΥ δᾶ- 
γΘΥΒΆΥΪΟΒ (ΠΤ Δοραδοπῃηοηΐ 5), οἵ 
ἢ15 αὐἰάθη ταθυ5. ἘΣΧΙΓΘΠΊΟ 
Θπῖτη ἰθὺ ΟΟἸ!Οοαύπ πη ΡΥ ΟΠΟΙΊΘΗ 
ΘΧΡΙΙοδΠαΪ νἱπὶ ἢδροί, πθῸ Οραβ 
εϑὺ Τα βδηϊ οοηϊδοίυγα ταῖσδε. Τ6 
Ῥτοχίπιο γάρ οἵ, δἄη. 1 2, 6. -- 
ξενηλασίαις ἀπείφγομ εν] 
ονῶσπερ οἵ Λακεδαιμόνιοι. “ 
ϑόΠ0}. Οἱ, 1144, 2 εἱ 10] δάπ. -- 
ω ἡ κρυφϑέν, ῖ. 6. εἶ μὴ 
κρυφϑ'είη. ,,ῬΙαί, ἴῃ Τγο. ο. 27, 
τ ἔθ! [ΡΘυἸο]6η7; Πᾶπὸ ξενηῖα- 

ΠΝ ὕ21ἃ. -- κα 

σίαν ΠΟῊ 6556 ἰδοίδη], π6 Ρ616- 
ΘΥΐπὶ ἰηϑυτἠίξα ΤΥΘΟΓΟῚ ἴῃ 5805 
πδὰ5 οοηνογίογοηίς. Κ ΟΟΤΤῚ,. γε- 
ῬΌΤΗ [τη ΠΤ οοἀδθιη ΟΠΊΟΥτπ τῆς 
πολιτείας τὸ κρυπτόν ΘΟΙΤη6- 
τηογαίαν ΟὟ 68, -- ἄν τοῖον δὰ 
ορίαι. ὠφεληϑεί Οὗ, Ματῖι. αν. 

Ἶ ἀπάταις] 
»γκαὶ ταῦτα πρὸς Μακεδαιμονί- 
ους αἰνίττεται.“ ὅοΠο!. Εταυᾶθ5 
Ὀ6ΠΠΙοαΘ οηΐη ἃ 1 Δοραδ ΠΟ 115 
τη χΊηΪ Δ Θβιπηδθαπίαν. αἵ Υ 9,6. 
-- τῶ ἀφ᾽ ἡμῶν οἵα ἃ εὐψύ- 

ΧΦ. ἢ, δά. Το Τὸ οἵ μὲν 
.«εὐϑὺς νέοι ὄντες] ,,.καὶ 

ταῦτα πρὸς “ακεδαιμονίους. 
ἐκεῖνοι γὰρ ἀπὸ μιπρᾶς ἡλικίας 
εἰς τὰ πολέ ια ηὐτρεπίζοντο᾽ 
καὶ εὐθὺς ὡς ἐτίκτετο τὸ παι- 
δέον, ἐν ἀσπίδι ἐτέϑεσαν αὐτὸ 
καὶ δόρυ πλησίον, καὶ ἐπεβόων 
ἢ τὰν ἢ ἐπὶ τάν, τουτέστιν ἢ 
ταῦτα σῶσον, ἢ μετ᾽ αὐτῶν 
ἀναιρέϑητι. οἵ δὲ αὐτοὶ οὕτως 
ἐπιπόνως ἤσκουν, ὡς μηδὲ λου- 
τρῶν ἀνέχεσϑαι, ἀλλ᾽ ἀρκεῖ- ᾿ 
σϑαιν τῷ Εὐρώτᾳ ποταμῷ πρὸς 
τὸ λούσασϑαι. ἀμέλει καὶ δια- 
μαστιγώσεις ἑγίνοντο κατά τινὰ 
καιρόν, ἐν αἷς οἵ πλείονας (αυᾷὶ 
πληγάς, οἵ. Βυύίπι. αν. 8,128 8άη. 
5) ἐνεγκόντες ἀνδρειότεροι ἐνο- 
μίξοντο.““ ὅ6Π01. ,, ιά. ΜΏΕ]]. 
πον. ΠΡ. 299 544. Ρ6γ ἰοίαπι ὁ,“ “ 
ΘΟΕΤΗ,. -- τὸ ἀνδρεῖον με- 
τέρχονται, νἱτ πα 6 πὰ 60η- 
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ται, ἡμεῖς δὲ ἀνειμένως διαιτώμενοι. οὐδὲν ἧσσον 
ἐπὶ τοὺς ἰσοπαλεῖς κινδύνους χωροῦμεν. τεχμή- 
ριον δέ: οὔτε γὰρ “Δακεδαιμόνιοι καϑ' ἑκάστους, 
μετὰ πάντων δ᾽ ἐς τὴν γῆν ἡμῶν στρατεύουσιν, 
τήν τε τῶν πέλας αὐτοὶ ἐπελϑόντες οὐ χαλεπῶς 
ἐν τῇ ἀλλοτρίᾳ τοὺς περὶ τῶν οἰκείων ἀμυνομέ- 
νους μαχόμενοι τὰ πλείω κρατοῦμεν. ἀϑρόᾳ τὲ 
τῇ δυνάμει. ἡμῶν οὐδείς, πῶ πολέμιος ἐνέτυχε 
διὰ τὴν τοῦ ναυτικοῦ τὲ ἅμα ἐπιμέλειαν καὶ τὴν 
ἐν τῇ γῇ ἐπὶ πολλὰ ἡμῶν αὐτῶν ἐπίπεμψιν. ἢν 
δέ που μορίῳ τινὶ προσμίξωσιν, κρατήσαντές τέ 

ὅδρ. 89. 8. ὃ. καϑ'᾽ ἑκάστους. Μαῖρ. ΕἸον. Ὑὶπαν. καϑ'΄ 
ἑαυτούς, αποᾶ, ἃ ὙΑ11ἃ νου θὶβ Ρ6Ὶ 56 ἐδ η πὶ ΘΧΡΥΘββιμη, Ὀ]δοθι. 
Οἵ. Αἀη. 

δϑοίδηϊαν, Οἷ, δάη.} 124, 1. -- 
ἀνειμένως διαιτώμενοι. 
ΟΕ 10, 8. -- ἐπὶ τοὺς ἰσοπα- 
λεῖς κινδύνους χωροῦμεν, 
64 Ό84}18 οοΥύδηλϊη πὶ (4 ποα 
οοπί ποίαν θυτηϊηδίϊοπα παλεῖς, 
ῬΓΟΡίου απδπηὶ (Οὐ. εὐ Κυιθο, 
τη! πὶ ΘΧΡΙΙοαυὶ οἷτι 5 τὴ οἷ, πα] 
ῬΆγ68 ποϑβιϊ ἐδ Ρ δεῖται αν) ἼΡΙΒΝ 
τῖουϊα βια δἰπι α 5. δ1. ἀγὼν 
ἰσοπαλής Ῥϊο 88. ΧΙΗ͂Ν 80, 
ἴοι ἐσοπαλεῖς πόνοι εἰ 5ἰτη 118, 
ἂς ααἰρθὰ5 νἱά. ΘΈΘΡΙΙ. ΤΊΙ65. ΠΝ 
ποηλϊπῖθιιβ ΤΥ 94 ὄντες πλήϑει 
ἰσοπαλεῖς (. ὁ. ἀντίπαλοι) τοῖς 
ἐναντίοις. 

Βοος τεκμήριον. δέ. Οὗ δάῃ. 
15, 4. - καϑ ἑκάστους. Ιμ- 
δοπάμπι νἱάοίαν καϑ' ἑαυτούς, 
ΒΘ τ Οἱ {ΠῸΡῸ. τον 4 558: 
Μαίῃ. τ. 8. ὅ81}. γ. νυϊρα- 
ἴὰτη δἰ πη ρ ] 05 5᾽σηϊἤοδηβ (οὗ 1 
8. ΤΠ 64. ΤΥ 64), φαππὶ ΠοΟ 56} ἃ- 
γαίϊτη ἃ οοίθυ 5, αὐ Ο]455. ἴη- 
ἰογργθίαίαῦ, Β0ΠΆΓΘ. ΠῸΠ αἰιθδὶ, 
ἔδυνὶ πο Ῥοίοβί, πἰϑὶ ποιηθη “α- 
κεδαιμόνιοι ἀοΙονουῖβ, ἰὰ ατοά, 
4αοπίατη ΠΟ ἃροιίθ, 56 ἰθοίθ ἴῃ 
ἰιᾶο ἰοίᾷ οταίϊοπο οαγρδηύαν νᾶ66- 
ἀδοπιο ἢ, Βυδά οὲ ὅδαρρ. Ἐρ. οὐ, 
δὰ ρτμι. Ρ. 121. 5'εά οἱ διιάδοῖϊιβ 
ἰὰ 6δβι, οὐ 110 νοθδθ]ο ΘΧΡιποῖο 
ΠΟῚ  μέτὰ πάντων δέ, 5Ξεὰ ἅπαν- 

τὲς 5. ξύμπαντες δέ τοαυϊνϊταν, 
Οονγθοίϊο ἃ ποῦῖβ ργοθαία οοπῆν- 
τηδίαν 000. 51π|}}} 109, Ὁ] ἀ8 
Ταοοἀδοπλοπ 5: τῆς γοῦν οἰ- 
κείας παρασκευῆς ἀπιστίᾳ καὶ 
μετὰ ξυμμάχων πολλῶν 
τοῖς πέλας ἐπέρχονται. Αὐποϊάϊ 
ΘΧΡΙἸοα ποῖα, οαϊ 511|}}}85. οδί 
Βοεο πα Πᾶ, ΤΘαΌ 6 η5 Ροίϊ5 Πε- 
λοποννήσιοι, εὖ δυάδοϊδβιηδηι 
ῬοΘ ον οἰ 1} Θομ]Θούανδπι παρ Ροθᾶὶ 
Κταθο. --- τήν τε οϑί. Ῥγορυῖθ ἴῃ 
ἢοο Αἰξοτο τ ΥΑῸ Πᾶ6ο 56απὶ ἀ6- 

8 

Ὀοθαπι: ἡμεῖς τε τὴν τῶν πέλας ᾿ 
ορὺι; 564. ῬΓΟΠΟΙηΘη ΡΘΙΒΟΠαΪθ 
οὐδ 4101, ἀθὶ οοπίγανια οοηῃίγα- 
ΤὶΪβ ΟΡΡΟΠ απίαγ, οὐη ββτιηλ ἱπν θη ϊ- 
τὰν, Οὗ, ΠΙ 56, 4. Ν184, 4. 5ῖπε 
ἰάοηθα ὁδιιδᾶ ἸΘΊΔῸΡ ᾶθο ααοαὰθ 
ἐοπίαί Ποραρυ], ἴῃ Οταὶ. οἱ Γ108}}. 
Ῥ. 392. -- τοὺς περὶ τῶν οἱἷ- 
κϑέων ἀμυνομένους. Ατίρα- 
ἂθ ΒΥ ΠΙΑΧΙΝ, Ἡοτπουϊοδιη ἰπἀ6 οὐ- 
ἰδ ηι, ααοα ἀμύνεσϑαι ὑγιῆ δῖ. ἴῃ 
γίπι νϑυδὶ μάχεσϑαι. Ὡς δοοιδ, 
οἵ, αἄη. 1108, ὅ. 

8. 8. διὰ τὴν εν ἐπέπεμ- 
ψιν, αὐοὰ ἴῃ ἰοΥτᾶ ποδί ἃ 8 
ἱρ 50 γὰ πὶ (αοη Ββοοϊουιτ) οὁ0- 
ΡἾδ5 ἴῃ τα ἃ} ἃ 10 68 τα ϊ {1 πη τι8. 
ΘΠ ΠΟΥ ἀνΐκον αὐτῶν 1Π1| 54, Οἵ. 
Κυιορ. ΒΘ Ὁ. δάῃ. 8. - 
Ἐν μέρ τὼ ϊ. 6. ὁμόσε ἔλ- 
ἅὅωσιν, ἐς χεῖρας ξἔλϑωσι. --- 
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τινας ἡμῶν πάντας αὐχοῦσιν ἀπεῶσϑαι, καὶ νι- 
κηϑέντες ὑφ᾽ ἁπάντων ἡσσῆσϑαι. καίτοι εἰ ῥᾳ- 
ϑυμίᾳ μᾶλλον ἢ πόνων μελέτῃ, καὶ μὴ μετὰ νόμων 
τὸ πλεῖον ἢ τρόπων ἀνδρίας ἐθέλοιμεν κινδυνεύειν, 
περιγίγνεται ἡμῖν τοῖς τὲ μέλλουσιν ἀλγεινοῖς μὴ 
προχάμνειν, καὶ ἐς αὐτὰ ἐλϑοῦσι μὴ ἀτολμοτέρους 
τῶν ἀεὶ μοχϑούντων φαίνεσϑαι. 

40. Καὶ ἔν τὲ τούτοις τὴν πόλιν ἀξίαν εἶναι διὰ τοὺς ἄλ- 
9 - ᾿ ΜΟΣ ἰῇ λους τρόπους 
αυμάξεσϑαι καὶ ἔτι ἐν ἄλλοις. φιλοχαλοῦμεν τῶν ἐνοί- 
᾿ 9 3 ᾿ Ἁ μῶν. γὰρ μετ᾽ εὐτελείας, καὶ φιλοσοφοῦμεν ἄνευ μα- 

8. 4. ἀνδρίας (488. Αὐυρ. Μοβαα, ΑΙὰ. εα, Β8ᾶ5. Βοκκ. ψυϊρὸ 
ἀνδρείας. Ηοο ρῥτορίου Ἰοπίοαπι ἀνδρηΐη ρῬτνδοίονι ΒΘ14110. δὰ Ριϑί., 
Δἰλου ἢ) Βυαίίτη. αὐ, τπᾶχ. 11 Ρ. 418 οὰ. 1,ο". Τῦϊτατηα πα ἔουστηδτη ἔδε 
ῬΟΒΒ6 ριδοίοῦ θοῦν. οἱ 1105 οχἰ βϑύϊτηδί Τ,00. Ῥάαγὰὶ. αν. 1 τ. 8600. 
Οδίογαμη οἵ, ἰηΐτα Π 87. 1ΠΠ 82. Υ 72. ὟἹ 69. 72. Βε6η56ε]. δὰ Ἰβοου. 
ΑὙΘΟΡ. ρ. 866. Βοπηοὶά. δα. ΡΙ]αί. 1 Ρ. 116 βϑαῦυρρ. δὰ Χεη. Οθμημι. 
11. 16 (αἱ 51:5! Π αὐ οἢἶθ αἰβουϊπηθη νἱχ ρυοθαπάυτχηῃ βέδίαϊ}), ν᾽ ΟΘΠπι. 
δὰ Ὅετμ. ὁοπ0. ῬΧῸ]. 8. 101 8]. ἴπ’ οδα. τηδί. ὁ. 

ἐθέλοιμεν. ᾿Εϑέλομεν Τιαὰν. Ὑὶπα. ΒΟΚΚ, οἱ ἀρᾷ ᾿πο ἰδοὶ- 
15. ῬᾺ]., 568 εχ Ποὺ πθὸ ΕὙοτημ.. πο Μοῦβί. δἀποίανιι. ᾿Εϑ'ἕλοιμεν 
Ῥγδοίθυ τϑ]ϊαοβ οοαά. οἰΐδηι Ὠίοη. Ηὰλ]., ααἱ Ῥτορίον ἰρϑῦτη ἤὰπὸ 
ἸῃΒΟΙ ΘΗ ΟΥ̓ΘΙῚ. πιβιιπὶ ορίδιϊνὶ νοῦρα αἴδυὶ Ρ. 801 ἢ. Οἱ, δάῃ, 

ἀτολμοτέρους. (455. ὕεη. Μοβαι. Ὅλη, Ῥϊΐοῃ. 
Αυρ. οἱ τῇ, ἀτολμοτέροις, 564 ἴῃ 855. Τ60. Τη8ῃ, 

οὐ 6Χχ βιῃμϑπᾶ. 

τέρους. 5υρτᾶ 

3 » : : 

ἀπεῶσϑαι. ϑιίηθ πηιράϊππι Δἢ 
Ῥαββίνυση, ἀπθιϊαην ᾿πίθυργοίθβ. 
Οὗ, οα. πηαὶ. οὐ Βίθρῃ. Τη65. {1 

(οἴ. 54.) 1}}}} πἰδὶ τπηοαθϑίϊαβ. ἀϊ- 
ΘαΠαΙ σοπαβ οϑὺ ρύὸ ἱπάϊο. ἐθέ- 
λομεν. Οἵ. Μαιι. αν. 8. 524 δἄῃ. 

ἀοὰν τν αὶ 

Ρ. 1848 εα. τοο. 
8. 4. ῥᾳϑυμέᾳ, Δ Πἶτη 0 586- 

ΘΈΤΟ; τοἔογίαν Θηΐη δὰ βιρε- 
ὯΝ ἀνειμένως, διαιτώμενοι 8. 
1. »Πάντα συνάγει, τὰ εἰρημέ- 
να, καὶ ὥσπερ ἀνάμνησιν αὖὐ- 
τῶν ποιεῖται ἀνακεφαλαιούμε- 
νος." 561}0]. -- πόνων μελέ- 
τῃ. ἷ. 8. ἐπιπόνῳ ἀσκήσει, αἰ 
8. 1. ---καὶ μὴ... ἀνδρίας, 
οὐ (οπ πη) νἰγίαιθ ποῖ Ιερὶ- 
θῸ5 Ἰτηϑοὶβ α ΛΠ τὰ οΥ θὰ 8 
εἰξεοία. ἘδΠ αν Ὑὶα. Ρ. 640. 
Π6 φο]]οοαίϊοπ6 ψοιθογατα νἱά. 
Βαί(. αν. 8.147 ἀαη. 8. ἀνδρεί- 
ὡς, «υοὰ ἴῃ ὑπὸ οὁοάὰ. αν. οχΧ 
Θηθη. ἰηΐ. νοῦβ. ἰθοϊταν, [γπϑίγα 
ΡΤΟΡΔΥα ΠΕ Β ΕΙΚ. εἰ αἱ. Υἱά. Κυαθρ. 
-- ἐθέλοιμεν, 5 τεοίς βουὶ- 
Ρίαπι οδί, ἂθ 4οὸ διιυϊοὶ ροίοϑὶ 

8. Καρμη. αν, 8. 819 ". ΚΙοίΖ. δὰ 
θεν. Ρ. 498. -- περιγίγνεται 
ἡμῖν. Ἔχομεν. ἐκ περιου- 
σίας, ἔχομεν ταῦτα τὰ ἑξῆς 
προτερήματα.“ Δ4ΟΥΚΑΣ. ΟἹ. 
δάη, 144, 8. -- τοῖς τὲ μἐλ- 
λουσιν... μὴ προκάμνειν. 
ΠῚ ΟΕ: ἃπίρ ὑγἰβίϊπηι τὸ- 
τα τὶ 6 ἢ τὴ Π6α 18 4 τι ἃ Τὴ ] 8-"-- 
θοταπάπτιῃ 5ἰι, Βυᾶ. ὅ1ῖο. θῖο 
55. ΧΟ  Π 42 τῷ μέλλοντι προ- 
κάμνοντες. (ΟΤΈΡΗ. ΠΤ Ὴη65. ΝῸ5 
1 θΡρυθίδ μην Ῥγορυῖθ βίο: αὖ οἱ 
Γαύατὶβ ΔΟΥΠἢΪ5 ΠΟῚ 18 6- 
τηδίματο [ἃ ΟΥ̓ ΘΙ ἈΓ. Οἵ, ΟἸα55. 

Οαρ. 40. 8. 1. μετ᾽ εὖτε- 
λείας, οαπὰ ἔσπραι ! τα 6. ΟΥ, 
ΒοΒοριη. Ἀπηαὰ, ἴτ: ΡῬυ}}.Ρ}. 188. 
σὰ ραβδὶ πποηϊᾶᾷ ἰαηθη ἰη- 
(ΟΓΡΥ. Βίθριι: ἴῃ 1]168. --- φιλο- 
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λακίας ς 

χόμπῳ χρώμεϑα, 
πλούτῳ τε ἔργου μᾶλλον καιροῦ ῇ λόγου 

καὶ τὸ πένεσϑαι οὐχ ὁμολο- 
γεῖν τινι αἰσχρόν, ἀλλὰ μὴ διαφεύγειν ἔργῳ οαἴ- 
σχιον. ἔνι τὲ τοῖς αὐτοῖς οἰκείων ἅμα καὶ πο- 
λιτικῶν ἐπιμέλεια, καὶ ἑτέροις πρὸς ἔργα τεέτραμ- 
μένοις τὰ πολιτικὰ μὴ ἐνδεῶς γνῶναι" 

Θηχϊομᾶ, Βροία θικ. 

μόνοι γὰρ 

Ρ̓Ῥάγαπι ἰπίδι δύ,“ 9 ἰπααϊξ, ,αὐγῸ πιοᾶο Ἰθρύαγ, 
Οἵ, Μαίῃ. αν. 8. ὅ86 ο οὐυπὶ 8άη. οἱ Βυίίηι. 8. 142 δάῃ, 1, 

ἔνι τε. θαρ. 40. 8. 2. 458. Αὐρ. Ῥᾷ]. Τὸ, γαί. Τρᾷ, ἔν 
τε. Ἔνι ρτὸ ἔνεστι ἰδιηθη οἰΐδτῃ ΤΥ͂ 109 Ἰερῖταν. 

σοφοῦμεν, ἰΙἰύονὶβ βίπαο- 
τὴ 8. Οὗ. Μου. δὰ ἴβοοῦ, Ῥαπερ. 
6, 1 οχίσ, ,εΗδϑὸ αιοᾳιθ (φιλοσ. 
ἄνευ μαλακ.) 60. σομβ1 110 ἀϊοίᾳ 
βαηΐ, αὖ ΓΘ αἰ δΥ θη αν ΡΥ δ ἢ ΟΥ̓. 

᾿ ΟΡ πΐοΠη68, απἱ ἄμουσοι ΒΑθοΙ ρ6- 
516 δ ηΐ, οὐ τῃϑίουϊοθπ 80 ρῃϊ]050- 
Ῥἢἴᾶπὰ πέρ ῬΟΡΌΪΑΓΟΒ. ΘΧΘΡΟΘΥΪ 
γοίαθαπί (να. Μδη5. ὅ' ραγί. 11 Ὀ. 
1017), 1515. ΠῚ Υ 5. ὑγδοίδη 15. δηϊ- 
Π105 Γαι ΘΠθυ πανὶ. “ς ΟΠΙΑΝΌΏ. 
-- πλούτῳ... χρώμεϑα, ἀ1- 
ν {1154 16 ᾿(ἀἀπα δ πι) ΡΘΥῸ ΠῚ 
ΟΡ ἀΔΥ ΠῚ ΟΡ ΡΟ αἢἰ δύθ 
Βοιϊὰ8 αἰτη αν, 4πιᾶτὴ (8 η- 
4 Ὁ 81} ν ΘΓ ΟΡ Ὁ ΠῚ 1Ιδοίδεϊο- 
π6. 8 ὡς ποη αἀάᾶϊίο οἵ, δάη. 
110. 6. Π 72. ΝΒ ἰρῖσαν ΐο 
ἀυγαπι δύ πθο ἐν δηίθ καιρῷ ἰη- 
νἱὉ85 τ] ἸοΥ θ118 τη θη Ὀγ Δ ἢΪ5. γδιϊ- 
ποπᾶάππι ἔυϊξ, πθατιθ 60 ΟἸἾΒ550 
καιρῷ, αἱ ἀρυὰ Ῥοεοίδβ ἰπτουά τη 
(εἴ, Κταθρο.. αν. ΠῚ 8. 48, 2 Δαη. 8), 
ἀαῦνα5 Δανου Ι8}15, πο οθηβοί 
ΟἸα55.7 νἱἀθίαν ῬΌΛΑΥΙ Ρ 0556. Ν οὺ- 
μὰ λόγων κόμπος γϑάρφιμηί 41, 2. 
- καὶ τὸ πένεσθαι... 
αἴσχιον, εὐ ρδυρουίαύθηῃ 
οοηΐτοῦϊ πο δϑύ οαϊαπἃ ΠΊ 
ἰΟΥ̓ΡΟ, 868 ΟῚ Υνἱ͵ιίδΥθ ΓΘ 
ἴρ8ἃ ρούϊι5 {τ}, ΡΙΌΡΥΪΘ 
ἐὰγΡῚ 5. ῬΙῸ σομηραγαῖϊνο 6Χ- 
Βρθοίθβ ροβι νη; βοὰ 511} 1 τλὰ 
Βην γρῦθα ὙΠ 27 οὐ γὰρ αἷ- 
σχρὸν εἶναι ᾿“ϑηναίους ναυτι- 
κῷ μετὰ καιροῦ ὑποχωρῆσαι, 
ἀλλὰ καὶ μετὰ ὁτουοῦν τρύπου 
αἴσχιον ξυμβήσεσϑαι ἣν ἡσση- 
δῶσι. Ἐπ φυδ!θιι8. ΘΧΘΠΊΡ 15. οὐ- 
ὑπ οϑὺ ἀἰϊούιπι σνϑίθυϊδ Θ ΔΤ ΠῚ - 

εἰοὶ αἴσχιον ἀντὶ τοῦ αἰσχροῦ. 
Θουκυδέδης. Οἵ, 5ον. ἀἴδον. Χοη. 
γι, ΝΠ ὅ, 84. Εχ οοηἰαβίομθ 
ἀυδγαχῃ Ἰοουμοπιαῃ δυΐ ἀθηβαίο 
ΒΟΥΒΊΟΠΘ. ΠΟ ΘΘΠῸΒ ἸΟαπθηαϊ 6χ- 
Ῥ]οδηΐ, σοϊαῦ ΒοΘῆτη. ἀἰοθηβ 568- 
ἰδηίδτη 6556: γΡ6 δι, 5] 
{Ππᾷ ἀἀοα πὸ ἵὰγΡ6 51, σοτθ 
ἐανρῖαβ5. ΒΒ] οΡ (1855. Ηἰϊο 
αἀοαὰθ οδῦρὶ 1 ΔοραδοπΊ ΟΠΪ08, 
δρυᾶ 4108 Βίυαἀϊαπι ορορα Ῥϑαρου- 
ἰαίθτη ἔαρίθπαὶϊ ἔὰγρο ἔποῦὶέ, δάπο- 
τ ῃΐ ἸητΟΡργθίοβ. Οδίθγαπη Ρδυ- 
Ρουία8 ἰηίθγάθπη 5806 ΑΥΠΘηῖ5 
Ἰρπουηλίηΐοβα νἱδᾶ οβϑύ, γ 14. Βυοίίῃ. 
Ἠϊβίον. βοδδι ον. (τῶν ἑταιριῶν) 
Ῥ. 46. Βοηᾶθ Ἰηᾶ 5 "ΠῚ ΟΡ- 
ργοθνίατῃ Ηουδὶ δοίδίθ (δυπι. 
Π| 24.) 

8.2. ἔνι τε... γνῶναι. 
Ῥιδυπραπηίαν ἢ ΑἸ ΘΗ ΘΉΒ65, ἃ 
ααϊθ5 οὐπὶ ῬΥΪν ίδγαχτη οἶδ Ριι- 
ὈΠΪοασ απ ΤΘΥῸΠῚ οὐγᾶ οἱ δαμηῖηϊ- 
Βύσα 10 Τα Πρ᾿δύτιν, 84}0 115, αὶ απιδτη- 
νἱ5. 4 ΠῚ ΟΡ ΘΓ ἃ5 ῬΓΆΘΌ ΘΠ ν] 8 ΠῚ 
βιβίθηϊοηί, γ65 ῬΆΒΙΪοα5. ποὴ δᾶ- 
γηϊηἰβίγοπί, ἰδ ΘΑΥΌΤη ΡΘΕ 
οἷηί. ΠῚ ϑυπὶ αἰ ονοβ οὐ μοη6- 
Β.ΟΥΘΒ. οἶν 658, ἢὶ ϑῆτες οἱ ἢ15. 81- 
γτ}165. ΠῚ15 5015 ἐπιμέλεια τῶν 
πολιτικῶν, αἰτίαις γνῶσις τῶν 
πολιτικῶν καὶ ἐπιμέλεια τῶν 
Οἰκείων {ἰυἰθυῖυαν. Οἰκείων.. 
ἑτέρους ἰρίταν (ΘΔ 6 ἀρ] ονὶ νο. 
Ταὶς Ῥοῦτ., ποο ἑτέροις ἰὴ ἕτερα, 
αυοᾷ διιδδῖῦ ΟΙαββ. , πιαίδηΏτῃ 
οβί, δ ορ᾿ἤουτῃ Αἰποηϊοπβίαπὶ 
ἀποίουϊαίθ νἱὰ, Βϑοῖς. ΟΠ δυο. 1 
Ρ. 155. Οοῃίνα ραν δίλθ ποη ἰϊ- 
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ΕἘΤῸΣ Α. ΧΕΙΜΩ͂Ν. (Π 40. 81 

τόν τε μηδὲν τῶνδε μετέχοντα οὐκ ἀπράγμονα, 
ἀλλ᾽ ἀχρεῖον νομίζομεν, καὶ αὐτοὶ ἤτοι χρίνομέν 
7ὲ ἢ ἐνθυμούμεϑα ὀρϑῶς τὰ πράγματα, οὐ τοὺς 
λόγους τοῖς ἔργοις βλάβην ἡγούμενοι. ἀλλ᾽ μὴ 
προδιδαχϑῆναι μᾶλλον λόγῳ πρότερον ἢ ἐπὶ ἃ δεῖ 
ἔργῳ ἐλϑεῖν. διαφερόντως γὰρ δὴ καὶ τόδε ἔχομεν, 
ὥστε τολμᾶν τε οἵ αὐτοὶ μάλιστα, χαὶ περὶ ὧν 
ἐπιχειρήσομεν ἐκλογίξεσϑαι" ὃ τοῖς ἄλλοις --- ἀμα- 
ϑία μὲν ϑράσος, λογισμὸς δὲ ὄκνον φέρει. χρά- 

ὧὡϑ 

8. 2. αὐτοί. Τιαυγν. Ε΄. τὰ. Ατ, ἢν, Ῥδη. οὗ αὐτοί, αποᾶ ἃ 4|1ἃ 
ΘΧΡΓΟΒβαπι ργδοίου ΒΙοομηῖ,, αὐ 516 ἰάθη πο5. δυϊραίδηη ΑΥη. ἰἰδ 
ἱπίουρυθίαίαν, αὖ νϑυθα ΠῸΒ ᾿ρ5ὶ ναϊθδηΐ ἰάθηη δία Βυ ἐπ ηΪοα τ 6 
1Π6 ῬΘΟΡΙ6 δἱ ἴΙαῦρϑ. βίδα θυ Βα ]1οἱ νὰ] νἱτη ποβίτα βροηίθ 
{πη θα πὲ 5010 πι|ἃ ρ᾽Βιγα ἐπ ἢ ἴπι551, διιί ΔΙ θη ᾶ8 θη οπίϊδ8 
ΟΡ 56οα 1): τοβρίοὶ θηΐπι πΐο απιοαιθ δ ΘΟΠ ΡΥ ΤΠ ΤΠΟΓΘ ΠῚ ρδνίϊα- 
ἐγ. [Ι͂ὴ ΒΙοοΙηΠοΙ αἰ βϑηϊθηίδτη ᾿πο]]ηδί Τιϊηνγοοά. 

σοραύ ΟΡΙβοἶ5, τηθγοδύιγαθ, δουὶ- 
Θααγᾶθ ΟΡΘυδῖη ἄδγο, οἱ 1,806- 
ἀδϑιη οἶδ ἤπθο πορούϊα ΘΧΘΡΟΘη 65 
ΓΘΥΙΜΠῚ ΡαΝΙϊοαταπι. ΡΟ ποη νἱ- 
ἀδπίαν [π15856. --- μηδέν, ἰ. 6. 
μήτε ἐπιμελείᾳ μήτε γνώσει. 
ΑἸ Ῥτο ῥ᾽ θηϊουϊδιιβ μηδὲν μέρος 
αἰἸοίαπη οβϑύ (οἵ, Μαίῃ. αν. 8. 825 
ϑάη. 1. Βυίίη, 8. 1852 δάη. 8 οἱ 
ΥΙ 40). δυὶ ΒΠΏΡΠΙΟἾ ΤΟΥ δαγουθᾶ- 
Ππ|ον (Μία. ἃ. 425, 5). --- ἀπρά- 

γμονα, Οἰο05 ΠῚ, ΓΘΙῚΡ Ὁ0}1- 
ΟδΠῚ ΠΟῚ ὁδρθββθηΐθη. -- 
τοι... ὀρϑῶς, δαὶ ᾿υἀϊ- 
᾿ ΟΔΠι15 οοτίρ (40 41115 Ρτο- 
Οροβ[18), δαΐύ ΘΧΟΟρΡΙῚ (Δ 115 
{πον8) τοί. ῇ, Αὐἱβεϊα, ἘΣ 

866, Ὁ] ἀε ΑἸΠΘΠΙΘηβῖθιιβ. Πα θο 
ΟἹερίπηιιϑ: ἐστὲ σοφώτατοι τῶν 
Ἑλλήνων, αὐτοί τε ἐφ᾽ ὑμῶν 
αὐτῶν ἄριστα «λογίσασθαι τὰ 
δέοντα, καὶ ἕτέρου λέγοντος 
Ἀρῖναι. 1)6 Ῥδυι οι} 15 ἤτοι .. 
γέ... ἤ νἱᾶ. δὰ Χεη, Ογτ, ΙΝ 
ὅ, 22. ἘΠ]Π5]. δὰ Επιτ, ἡπρᾶςς 1268. 
Ἠαγτί, 46 Ραγί. 1 Ὁ. 888 5ᾳ. ΟἿ ΟῚ 
84. 88. 40. Ῥυίοτα ἰποῖβο ΒΟΘΉΠ,. 
τηδοὶβ οχϊσαθτη αὐ άδπι, (455. 
ΘΟ ἃ Θαντι5. δα αἱά 5] ση Ποατὶ 
Αἰδυτπδηί. Ηος Ιοοἷ5 ΡΙδιοηίοἶβ, 
41105 δἰία! 1: ἘἸΤΊΒ]., νἱάθύαν οοη- 
γρηΐγο, {Ππιὰ ΤΗπογαϊ εἶα, ἴῃ ααἱ- 

ΤΗυογαϊαὶς. οὶ. 1. 2, Ἐάὰ. 11, 

Ῥὰ5 τοἀαάΐζψιαγ διὐ οογίθ, δαί 
Βα! 6. (πᾶτε ἐνθθυμεῖσϑαι 
ΠΟῚ ροίεϑί 6858588 ἱπίβι!]]1ρ 6- 
ΓΘ βίπαθγθ, δυύ ρΡΘπὶέξαβ 
ἃ π᾿ ΤῊ ἢ 85 5118 τὴϑη δ, 588 
εβϑὲ ἐπινοεῖν, ἐφευρέσκειν, αὖ 
ὙΠΙ 68 εὐ 4110]. δε ρτοη. αὖ- 
τοί οἵ. 58. -- οὐτοὺς λόγους 

«ἡγούμενοι. ϑίῖου! [μδ66- 
ἀδοιη πὶ ΘΟ θη δὴ Ατἰἤοδη 
ΒΡΘυπεραηί. -- ψἡ προδιεδα- 
χϑῆναι ... ξλϑεῖν, ονὰᾶ- 
{10ῸΠ6 πο ριδοδοοθτεῖ 568 
ῬΥΪὰ5 ἀοοουῖ, 4πᾶπιὶ δα 68, 
αἀλ86 ΟΡτι5 5Βιπηΐ, Οχβ θα 6 - 
4α ἀοοοά85. Εγιδίτα ἰεπίαι Οο- 
Ρού. δα Ἔυρεν. . 68. ΡΙεπο πρό- 
τέρον͵ ῃ ἔργῳ ἐλϑεῖν ἐπὶ (ταῦτα 
ἐφ ̓ γὸ ἃ οὐ ἔργῳ ἐλθεῖν. 

8. 8 . φέρει. ϑαπίοηϊίια 
ἊΣ δε γα δϑί: οούοσ δ, ἰπαιῖΐ, 
ἱπηρ ον ὐΐα ἀπαδοίδτη, ΟΠ 5]- 
ἀοταῖϊο οὐποίδίέϊοποιι (δέ 
τη δία π|} αἴετντί (οἰσ π᾿). Δα 
ΘΥΔΤΩΠΊ ΔΙ ΟΔ ΠῚ τι 6 1 ψΘΥΘΟΥ ΠῚ γἃ- 
ἐϊόποῖη αποα αὐηθί, δαΐ ΤΉποΥ- 
ἀἰᾶες ἰπίτ10 βουίθοτ ὃ ) (τὸ ἐκλογί- 
ξεσϑαι) τοῖς ἄλλοις ὄκνον φέρει 
ψοΪἶβ56, δε, τὖὸ σγανῖον ἤδγοί 
οΥ̓αΙΪο, οὐ δηι Ποία, ααϊθ5. ἀ616- 
οἰδίπῦ, ΟΥΓΘηΤαΥ,, ΟΠ ΡΥ Τὴ ἴῃ - 
τερροβαῖββο, ἀμαϑία μὲν ϑρά- 

0 

᾿ 
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2. Ἂ δ 
τιστοι δ᾽ ἂν τὴν ψυχὴν δικαίως κριϑεῖεν οἱ τά τὲ 

ς , δεινὰ καὶ ἡδέα σαφέστατα γιγνώσκοντες, καὶ διὰ 
ταῦτα μὴ ἀποτρεπόμενοι ἐκ τῶν κινδύνων. 
τὰ ἐς ἀρετὴν. ἠναντιώμεϑα τοῖς πολλοῖς" 

ν 
ν 

οὐ γὰρ 
πάσχοντες εὖ, ἀλλὰ δρῶντες χτώμεϑα τοὺς φίλους. 
βεβαιότερος δὲ ὁ δράσας τὴν χάριν, ὥστε ὀφειλομέ- 

σος, ἀεοϊπᾶο, 40 οΟΠοὶΠηΪ85 διῖι- 
ΘΕΓΘίΙΥ οἱ 1Π| μέν 5αθτη δὲ γοβροι- 
ἄοτοι. λογισμὸς δέ αὐάϊάϊ556, αἱ 
τούπμι δππποϊαίππι ρτὸ Ποο, ὃ τοῖς 
ἄλλοις, “ἀμαϑίας ϑράσος φε- 
ρούσης, ὕκνον φέρει, ἀἸοίπιπι 65- 
βού, δχἰβιϊτηϑηᾶιβ οϑὺ (οἵ, δίῃ. 
αν. 8. 489 Δάη. 1 9): δας ΟἸηΐβδἃ 
ΒΘ ΠΟΙΆ] βθηίθηία ἄλλως ξυμβαί- 
νει γε] γίγνεται (ν6!, «ᾳτιιοά ρτο- 
Ῥίου βιρουίοτᾶ Παπθαγο Ρἰδοοί, 
διαφερόντως ἔχει) ϑἰαιίτη γαΐϊο, 
ατιἃ ΘΟΠίΓΥ πὶ ἃρια 41105 ἰαύ, 
ἀθρ᾿ηρΊταν, β᾽οαί 50} ΠῚ γίγνεσθαι 
Θουῖ6 ἴῃ ἤουιηαϊα ὅπερ φιλεῖ οἱ 
5ΠΠθτι5. οἴαπι ηΐο δροχθρθϑβίῃ, 
486 νοσαίαν, οτηϊυϊτιν, Οἷ, απ. 
ΙΝ 125 οἱ Μαᾶν. ϑὅ'γηίϊ. ὃ. 19 ἀ. 
Τ5ατι γϑίαν: ΤοΒΡ Ομ ἀθῃίθηη ΘΙ, 
ααἱ ἴῃ τὸ δέ τορουϊδίαν, βηρὶι 
(Ἰ655. 5: πη}Π1ἃ Ροϑύ ΑΓη. χορ αν 
Μι]]Δοἢ ἴῃ ατιρ. Ἔγκυκλ. παιδ. 
ν0]. ΟΧΧΧΤΡ. 188, Νυρδηίαν νὶρ, 
Ῥ. 88 οὖ 101 Ηοοσ., αἰαπ αἰνουβᾶ 
ΤηΪβοθ 5 ἢᾶθ0 σϑουθᾶ ΠΟΠ Θχρ]]οδί 
Βουπμ, ϑγηΐ. 0.298. Νοη ἀἰββί πΉ]}18 
ἀϊοία νῖᾶο ἴῃ δᾶ. ταὶ. --- οἵ τὰ 
δεινὰ...γιγνώσκοντ ες. ΒοΥ- 
τι Ἰη 611 Οἴιπὴ 5ο᾽ Θη ἃ Ὁ ΘΓ ΟΥ̓ ΌΤα. 
ἄθθογο οοῃἰποίδηη 6556. Ὁ] ΠΥ θτι5 
ἀοορὺ Ρ]αίο ἴῃ 1.80 }.. οὐ ἃ]. --- καὶ 
διὰ ... κινδύνων, εἱ (ᾳαὶ 
ἰδ 6 η) ΟὟ ᾶδο ἃ Ῥϑυΐοα δ 
δἀραηαϊθ πὸ ἀθύίθυυθη ὉΥ, 
Οἵ, Βουπη. ὅγπι. Ρ. 226 δάῃ. 10. 

ἃ. 4, τὰ ἐς ἀρετήν, ἴῃ 115, 
486 δὰ θη θῇ οοπέϊατα (56 
1 9 ΘΡ ΔῚ 16 0611) Ρ Θ᾽». 1} 61 ὑ. ΠῚ 
απᾶ νἱ νοοαθι!ὶ ἀρετήν!α. Νὶς. Ῥ. 
78 οἱ πἰο ΒΙοουηΐ, δἰαπθ ΤΠ. Οἢ. 
Τὐμπάοηη. δα Ῥίαιπί. Οαρι. ΤΠ 2, 74, 
ψιγίαβ. πη πηΐνουβα, αππηὶ ἰδ ΠῚ 
δηΐθα ΘΟΥΏΡΙΌΓΘΒ νἱ γα 68 Αὐδποπΐθη- 
Β:θῈ5 {τἰθυΐδο βἰηΐ, μἴο 60 β'βηὶ- 
Πανὶ ποη Ῥοίοϑβί, -- ἠναντιώ- 

μεϑια νἱ ρῬνυδθβϑθηίβ, πί Τρ. 
Ῥγορυπηη. Ὁ. 89 εα. Μουεὶ]., ο" 
οδιιβαπι δὰ πεφόβημαι 1 144, ᾿ 
ΘΧΡΙΙοαίαιη. Πρ588ἃ ᾿ᾶθο [ον Ῥ6Ρ- 
ἔθου! θεῖαι ἀρια Π θη 511). οχϑίδί, 
-- οὐ γὰρ πάσχοντες ..- 
τοὺς φίλους. Οἵ. Ατὶδια, ὁ. 
1μερῖ, 8. 21 ΜΝοΙ[, (8. 28 ἀντι.) 
οἱ ἀβ Βουηδηὶβ 54]. (αἱ. ο. 6. Τοὺς 
φίλους, ἷ. 6. τοὺς φίλους; οὺς 
κτώμεϑα, τοὺς ἡμετέρους φί- 
λους. Οὗ, ϑόορι. Αηΐ, ν. 190 οἱ 
10: Ὅ͵απα, δίᾳαθ Κυπθρ, αν. 8.0, 
2 ἃἅη. 8. - βεβαιότερος Ὁ 
σώξειν, 15 πίοπι, 4 πιὶ 6 Π6- 
ΓῚ οἱ τ 1 δοπέαυϊ; {Ἰγπιϊοῦν 
(οοπϑύδ ποῦ δτηϊο15) δύ, αὖ 
ἀφοθιίατη δὶ δὶ συδὺϊ ἢ ΡΘΥ 
θεοπονοϊδηύί τη ἴῃ Θπατῃ, σαὶ 
ἀφάϊε (θη οἴϊοῖατ), ὑπθᾶ- 
ταν. ΒῚ δοοιβαίνιιθ χάριν ΟΠὶ 
γοῦῦο δράσας οοπδοιοί, αυἃ ἰᾶ-. 
τῦθη ἀθ τ ἀπθ [αὶ Ροίδδι, αυσπὶ 
δὰ Ποὺ οἰϊδιη εὖ, βισαΐ δηϊθᾶ δᾶ 
δρῶν, 50θΑπα νεῖ οἱ χάριν Ἰηΐον- 
Ῥαποίϊομο τυπίαία ἃ ἃ ΔΙ ΘΓ α σα θη αι- 
οἰαίαπη τοθυεὶ ροβϑὶῦ, τὺ Τυαΐ, ΟῪ ἃ- 
{ἴϊα, 5 σηϊβοαὶ οὐ οἰ ατα, Ὁ6 5 6- 
διοίατη, ἀυδπὶ ὙἹΠῚ Θὐϊ 81 αρυᾶ 
δέδωκε Παροί, ἀντιχάριτος διι- 
(61 οἰ σπϊ βοδιῖο ἃρυὰ ὀφειλομέ- 
γὴν σώξειν τ ρὶ5. 6Χχ ἢἶδ ᾿ρ515 
ψΟΡθῚ5. ΟΥ̓, φυδηπδἀπιοᾶιιπι θ6- 
ποίϊοϊπτη ὑπονὶ οὐ ΘΟ Β6Υ- 
νᾶγο Ταπα αἰοίταν, 14. θοου, δα 
ῬΊ]ϊη. ἘΡ. Π|18, 9. ὕτ διίθμ, τὐνἃ 
αἰδεϊποιῖο ρυορθαπαᾶ 510, ἀθοθγηᾶ- 
τα}, δχατηϊπαπάθπτῃ οϑί, αἰοαίανηθ 
χάριν δρᾶν, πἰ ἀρυὰ ΡΙαπίπι 
5.18 γὴ ἴδ οοΥ 6 αἰτοῦὶ, ῬγῸ 
Ὀ51 (8115 χάριν κατατέϑεσϑαι, 
φέρειν τινί, βἰτ Πθτι5. ΡΡῸ ὥστε 
Ποδάεν!. ὡς δὴ ὁπ δοὶς, Αὺ,γῶστε 
ἔονο ἰάθπι εἷς δδίαίᾳ ὅπως. νΊα, 
αν, ὃ. θὅ, 8 αἄη.. 1.“ ΚΑΠΕΟ 
Ῥγορτ, ποη οΟμΒ πὶ, 5οὰ αιιοά 
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ς ’ ὁ ὁ᾽ ἀντοφείλων 
ἀμβλύτερος, εἰδὼς οὐκ ἐς χάριν, ἀλλ᾽ ἐς ὀφείλημα 
τὴν ἀρετὴν ἀποδώσων. καὶ μόνοι οὐ τοῦ ξυμφέρον- 
τος μᾶλλον λογισμῷ ἢ τῆς ἐλευϑερίας τῷ πιστῷ 
ἀδεῶς τινα ὠφελοῦμεν. 

41. Ξυνελῶν τε λέγω τήν τὲ πᾶσαν πόλιν τῆς 
Ἑλλάδος παίδευσιν εἶναι, καὶ καϑ' ἕκαστον δο- 

κεῖν ἄν μοι τὸν αὐτὸν ἄνδρα παρ᾽ ἡμῶν. ἐπὶ 
πλεῖστ᾽ 

πΘοοϑβαῦῖο θοηθἤοίπμι οοηβεαπα- 
ταν, ΘΧΡΥΪΏΪ οοηβοί (1455... 888 
ἴουία558 ἄνθια ίϊπι8, 4τιπτη Ἔχρίϊοδη- 
ἀπηι 50, οὖν ὁ δράσας βνηηΐον 
ΧΙ βυ τη η τιβ δι... Τιτὴ δΔη.6 το ]ὰ- 
πἰντιπι ᾧ πὶ ἐκεύνῳ οορἰιαπάτπι, 
ποᾶ ΒΌΒΡΘΗΒΙΠΙ Β0 6χ νϑῦθο 

ὀφειλομένην, εὐ ναϊθαὶ ἰάθιῃ 
απο ὑπ ἑκπείνου, ἃν απο- 
πἰατα διὸ ΘΧΡΙΔΠΔΙΟὨΪ ἰηίθυρο- 
ΠΣ δι΄ εὐνοίας νι ἀθηίαν οὁὉ- 
βίαγθ, ἐκείνου, απο Ροπάθαί 6Χ 
ποιηΐπο εὐνοίας, αἀπππὶ εὐνοιά 
τινος 5. θοπονοϊοπίϊαῖὶπ 
ΔΙιϊιαθπο. ΟἷΥ 1..22.,.8 οἱ το] 
ἀαη. Πειηοηδβίγαύϊν απ οἰϊαπι 410] 
δηΐθ. γονὴ ἴῃ αἀἴνθυβο οᾶδα 
Οταλ αν, Οὗ, 11 65, 11, 92, ὅ. 
Κυιδρ. αν. δ. 61, 18 δάη, Δαπά. 
δα ϑορῃ. ΡΏΠ]. ν. 187 ---189. Αὰ 
ΒΘ θη 87 ἀθηΐϊαπθ αποα αἰἰϊποί, 
δῖιμη, αἱ ΒΘ Πποἤοῖδ ἴῃ Αἰ τθυ πὶ Θ0Π- 
τα] οἱ, 50] ΘΓ νοὶ ἄθθϑῦα σοπίϊηηϑ 
ἵ "πον οἰθηιΐα δηηἸ οἰ τΙᾶτη 1ΠΠ1π|8. Θ01- 
ΒΕΓΨΆΓΟ, 6 Θ,γαίϊαπι ἃυηἰἰαΐ, 588- 
ἴὰ5 νϑίθυθβ. ἀοοθηί, ΟἿ. Αγϊβιοί. 

Ἐμηο. ΙΧ 7 εὐ ΡΙη. Ἐρ. ΠῚ 4, 6. 
τ ἀμβλύτερος, Π δ οίῖον, 
. 6. ΒΘΘΉΪΟΙ, ΗΠ βυοι. ὀκνῃρό- 

τερος. -- οὐκ ἐς χάριν, ἀλλ᾽ 
ἐς ὀφείλημα, ποη δᾶ ροτα- 
ἴλᾶτη ἀδηάαπι, 568 δἀ ἃ εν]- 
τὰ Ρουβοὶν δπάαπι, πἰομύ 
415 Θεά! ρκεῖι, βοπάοτη 
8.18 Βα! ἀὶρ οὶ, Οἵ, Ῥαα!. 
Ἐρ. δά, Βοιι. 4, ὅ ὁ μισϑὸς οὐ 
λογέξεταν κατὰ χάριν, ἀλλὰ 
κατὰ ὀφείλημα. 

δ. ὅ, τῆς ἐλευϑερίας τῷ 
πιστῷ. ἰἰθεονίδεῖβ Τά ποῖα, 
»»ἷ» 8, 60 ΔΠΊΤηΟ, ἀἀριὴ ἰπἰϊ- 

ἂν εἴδη καὶ μετὰ χαρίτων μάλιστ᾽ ἂν 

οἷ οοπδοϊρθηΐίᾳ ΠΙΡον δ 15, 
Ἰάδοαιϊια ἐλευϑεριότητι, εὖ ΘΧρΙα- 
πίον ἃ ΘΟΠ ποῖά, ἴῃ 1μ6χ. ν, ἐλευ- 
ϑεριότης. “ΒΝ. Τὸ πιστόν 50}- 
βίδητινο ἀθ Πάποῖα ἴδπὶ1 68 ἸΘοὶ- 
ΤΠΠΒ τς ἀδεῶς, ἱπιρανάο, 
ἰ, 6. ΠΟῚ {ἰπηρηΐ65, η6 πος δπχὶ- 
Ἰϊτη 4}115 Ἰαύαση. ΔΙ] α πᾶ πη. πΟΡῚ5 
1ρ515 ἀδυηηθτη ἰηΐογαί. " 

ὕδρ. 41. 8. 1. ξυνελών. Οἵ. 
δάη. 110,9. -- παέδευσιν. Οἵ, 
Μδί. 6. δ. 429, οἱ 5 π|1165 ἰδὰ- 
465 ΑΥΒΘΠΆΤΌΙη, πἰ πάντων τῶν 
ἀνϑρώπων κοινὸν παιδευτήριον 
εἱ τῆς σοφέας πρυτανεῖον, νἱά. 
ἴῃ εὐ. τηδὶ. --- δοκεῖν ἂν... : 
ἐπὶ πλεῖστ᾽ ἂν. «μάλιστ᾽ 
ἂν εὐτραπ. Ἄν ΡΓΟρυῖο Ῥονι- 
πού δά παρέχεσϑαι (τα θ τ 6 
Ρο556); 564 ᾳφιοπῃίδπι 80 60 Τ6- 
ΤΠΟἾ 5 δδύ, γΘρθίϊαΡ, οὐ Ὁ]8 αυϊ- 
(6Πὶ ἰᾷθο, αυἰα οἱ δᾶ νυ. ἐπὶ 
πλεῖστ᾽ ἂν εἴδη εἰ δὰ μάλιστ᾽ 
αν εὔτραπ. οορίίαίαν παρέχε- 
σϑαι. Οδἰογαπ οὗ, Βυϊίπη. αι. ἕξ. 189 
δάῃ. ὅ οἱ δα. τηδὶ, -- τὸν αὐτὸν 
ἄνδρα παρ᾽ ἡμῶν δππάθτη 
νἰγ απ, ατὶ ἃ ποῦϊ5 οχϑίϊ- 
δε ῖὺ, ᾿οτίαϑ 510, ἱπιορργοία αν 
Ηεἰά. τά ΡΙαΐ, Τίπι. Ρ. 428. ΟἿ 
11 πο τς": . παρὰ σφῶν εἰ ἃἀη. 
187,1. --- ἐπὶ πλεῖστα εἴδη, 
βαἃ ῬΙυτῖ πᾶ ΓΘΥΌΙΠ σ ΘΠ ΘΥᾶ, 
Ῥοτί., νᾶ 6 σ᾽ 6 ποΥἃ ὅδπιρ. 5:1: 
τα Δ} 15 ὁορίθ νὶβ ἀβεηαϊ ὑϑίϊο - 
πἾ5. τρόπον, γοοάθα!ο εἶδος 81- 
«υοίεβ Βα] Θοία δῦ, Οἵ. Ὅυκ. δὰ 
ΝΙΠ 89. -- καὶ μετὰ χαρί- 
τῶν μάλιστα εὐτραπέλως, 
ΟαΤη οὐ αίΐϊα τη Χί τη 6 νοΥΒα 8 
(1. 6, ἀοχιοτο), ταϊὰ Απιιπαίῃ 
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ἀνακεφα- 
λαίωσις τοῦ 
ἐπαίνου τῆς 

πόλεως. 

στ κεν τ ὦ 

τ ἀἰφ ιν λδ΄ Κῳ Φὸτ 

ἘκΥ ωςή ἡ 



ΠΝ ΘΟΥΚΥΔΙΔΟῪ ΞΎΓΓΡΑΦΗΣ Β, μα΄. 

εὐτραπέλως τὸ σῶμα αὔταρκες παρέχεσϑαι. 

ὡς οὐ λόγων ἐν τῷ παρόντι κόμπος τάδε μαλ- 
λον ἢ ἔργων ἐστὶν ἀλήϑεια, αὐτὴ ἡ δύναμις τῆς 
πόλεως, ἣν ἀπὸ τῶνδε τῶν τρόπῶν ἐκτησάμεϑα, 

μόνη γὰρ τῶν νῦν ἀκοῆς κρείσσων ἐς 
πεῖραν ἔρχεται, καὶ μόνη οὔτε τῷ πολεμίῳ ἐπελ- 
ϑόντι ἀγανάκτησιν ἔχει, ὑφ᾽ 
οὔτε τῷ ὑπηκόῳ κατάμεμψιν, ὡς οὖχ ὑπ᾽ ἀξίων 

μετὰ μεγάλων δὲ σημείων, καὶ οὐ δή 4 
τοι ἀμάρτυρόν γε τὴν δύναμιν παρασχόμενοι, τοῖς 

σημαίνει. 

Γ 
ΠΟΧΕΨΟΊΣ 

δα οἰπο βοῦν ρονδηάίο 
ἌΝ εἴ56, ἷ. 6. τηϊ βρῚ Ο5567 8η- 
ΤῊ ΠΡ ῈΥ ἀονδπηαίμοῖί, -- 
σῶμα. Ἠδ δ ηπαιπ ἰπίουρυοίδυϊ 
ῬΘΥΒΟΠ, 564. ε586 ροίϊΐι5 6οΥ- 
ῬΡα5 ἀοοοί Κγαθρ,. ὁ]. 51, 2, αἱ 
1061 πη ταν οατη αυταρλες. 

8.2. ἔργων ἀλήϑ'εια. Τιὰ- 
ἰἰπη6 τϑὴ νϑυϊζαίοιηα 6 ἀἰχο- 
ΤΙΒῚ να: Οἴο. Τυβο. Ὗ ὅ, 14 οἐ 101 
Καρμη. --- ἀπό. ΟἿ, ΤΑ 191..ἡ: 

8.8. ἀκοῆς κρείσσων, ἴα- 
τῇ ἃ ἢ] 5Ὶ Ρ Θν'ἃ ἢ 5. Οἵ, 50, 1. Δάπ, 
604, 1. ΕδΙΩΔΠῚ διίθμη 8}1} γοϊπηΐ 
6558 46 τπῦῦ6 ΒΡΆΓΒΆΠῚ, Κυαθρ:., οαϊ 
δανουβαύιν ΟἸα55:. ΟΠ ηΪΠΟ Ρο- 
5.6. 15 (ΓΔ 18. τος πεῖραν ἔρ- 
χεται, 58ὶ Ρτδθθοῖ Θχρονὶ- 
τη θα όπτη (οὗ, πεῖραν διδόναι 
ΕΠ11) 5,538 16 [ἃ τὴ 6} Ρτοαῖι. 
Ῥᾷι]0 ἰδίου ἐέναι ἐς πεῖραν ΝΠ, 
21. -- οὔτε τῷ πολεμίῳ. 
ἀγανάκτησιν ἔχει, πδάὰδ 
Βοϑυϊ (ἀς 4πὸ 5᾽ πρι!αῦῖ, ῬΡΟΡ ρου 
ἀαθηὶ οὔτε τῳ ἰοσὶ ναὶ Ποραου]., 
οἵς δᾶπ. ΤΥ 10, 8; “Ῥοῦν. πολεμίῳ 
ἀο ουὶ ἔσγίαββθ ΘΟ πο ΠΗ 1815 οδτιδδν 
ἴ11551}) ἃ σ Ο Γ 6 550 αἴξονε (ρ τ ἃ 6- 
θ΄, ῬγορΥ, δἷο δηνηᾶϊ. ἐν 
ἱη πὶ οἢ 4) ἱπαῖρηίϊ Ο ἢ 61 
(δ τ ἃ πῇ ἱπάϊςπδῃ ἃ 1). ΒΊτηϊ- 
ππὸΡ Ῥάθ]ο Ροϑί κατάμεμψιν 
ἔχειν, 1161 αἴσϑησιν, 11 81 τέ- 
χμαρσιν, ΙΝ 126 δόκησιν. ΟἿ. 
ῃἷο ΤθΚ. οὐ ἤρυπι. δα δ]. Ρ. 168. 
ΑΠΘὶ ἰαπιθη (811, τὖ αἰτίαν ἔχειν 
(οὔ, ἀἄη. ΠῚ 18,7), Ῥᾶββῖνο ἀϊουη- 
{πγ, αυδπὶ νἱπὶ ἢἰς ατιοατιο ν νυ }5 

καὶ 2 

οἵων κακοπαϑεῖ, 

Ἰθτῖ Μαρίζηον δὰ Τωχγο, Τωθοοῦ, 
ὃ. 58 Ρ. 1716 ποη τβοίθ. ῬστῸ ἐπεῖλ- 
ϑόντι Πδαβ.1η Τα ν, Το. ἀπελ- 
ἁγόντι Ἰεσοπάτπι οοπὶθοϊέ, αὐ ποίϊο 
νἱοῦ ἜΧΡΥΪπιδίαγ, ϑοα πᾶθο ψϑῦθ0 
κακοπαϑ'εῖν, αυοα 5οααϊίαιν, 5ὰ- 
(ἰ5. Θοπθ ποίαν, οὐ 5010 ἀπελϑ'εῖν 
βισηϊῆοαῦ! ν᾽ ούα πὶ αἰβοθάοῦθ 
τ} 1118. ΘΧ ΘΙ Ρ]15, ἀπ} 1 δαηΐ αὐς᾿ 
σχρῶς καὶ ἀπραάκτως ἀπελϑεῖν 
εἰ βιασϑέντας ἀπελϑεῖν, τηδ]8 
ἀεοπιοηβίναίαν, --- ὑφ᾽ οἵων κατ᾿ 
κοπαϑιεῖ, αὐαοὰ ἃ 4Ἰϊ0υ5 
νἱνὶ 5 ΔΙ οἰδίατν πι8]0. ΟἿ ΝΊρ. 
Ῥ. 120. Μαί(ῃ. αν, 8. 480 δἀπ. 8. 
Βαυίίῃι, 8. 139 «ἀη. 8. .,1.6. 08 
ΘΌΙΤΠΠ5 ἰἱ Πποβίθϑ, ἃ ααϊθὰ5 
νἱποὶ Π0Π 510 ἱπάθοογ πηι; οὖ 
Ονϊά. Μοί. ΙΧ ὅ58ᾳ. ΧΠ 81. ν 191. 
Χ 604: αυοὰ οὐ Ηδηπηῖὶρα!] 46 δϑοὶ- 
ῬΊΟΠ6 δυποάῖσαι ἃρυὰ Τήν, ΧΧΧ 
80 ἰηΐτ.ἦ ΒΑΤ). --- οὔτε τῷ. 
ὑπηπόῳ. »»Β᾽πρ Ϊα 5 ὸ “ὑπή- 
κοος ΔἸ] ἰιὰ ΠΝ τιϑὶ ἰαύτι5 Γου 556 
οοηίναυῖο ὃ πολέμιος οΠδοίι5 δϑί, 
πἰδὶ μοι τὸ ὑπήκοον ἸπιοΠρθης 
ἄστη οϑὲ [Οἵ ἄπ. 48, 11]. Ῥοραον. 
οὐ Οδπιρ. οἰϊδτη Πΐο τῷ βουιθὶ νο- 
1ππὶ. ΚΆΌΕΑ. --- κατάμεμψιεν, 
ἱηοπϑϑίϊοι 8 πὶ, ΘΓ ΘΙ ἃ 
(ο απ 5 ἃ ἢ τορτομβεπαοιαϊ οἷ 
απ ον 6π ἀ]). Τιηι ἄρχεται ρᾶ5- 
βῖνϑ ἀϊοίαπι οϑί, τὖ ΑΠ10ὶ. ιὰ. Βοί, 
16χ. 

8.4. οὐ δή τοι... γε. Δι- 
ἰθηἀθ ᾿Π50] ΘΓ] ΟΥ̓ ΘΩῚ Ρτἰουϊαγαπι 
ὁοταρΙθχιπι. Ὁ δή τοι νὶἱα. Ηδυι. 
ἂς Ρανὰ. ΠΡ. 8608 οὐ δίθρ]ι. ΤΊ ΘΒ ες 
ἰπ δή" οὐ δή τοι οἰἰδπι Αὐὶδυά.. 
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τε νῦν καὶ τοῖς ἔπειτα ϑαυμασϑησόμεϑα, καὶ οὐ- 
δὲν προσδεόμενοι οὔτε Ὁμήρου ἐπαινέτου, οὔτε 
ὅστις, ἔπεσι μὲν τὸ αὐτίκα τέρψει, τῶν δὲ ἔργων 
τὴν ὑπόνοιαν ἣὴ ἀλήϑεια βλάψει, ἀλλὰ πᾶσαν μὲν 
ϑάλασσαν καὶ γῆν ἐσβατὸν τῇ ἡμετέρᾳ τόλμῃ κατα- 
ναγκάσαντες γενέσϑαι, πανταχοῦ δὲ μνημεῖα κα- 
κῶν τὲ κἀγαθῶν ἀίδια ξυγκατοικίσαντες. περὶ 
τοιαύτης οὖν πόλεως οἵδε τε γενναίως, δικαιοῦντες 
μὴ ἀφαιρεϑῆναι αὐτήν, μαχόμενοι ἐτελεύτησαν, καὶ 
τῶν λειπομένων πάντα τινὰ εἰχὸς ἐθέλειν ὑπὲρ αὖ- 
τῆς κάμνειν. 

42. Διὸ δὴ καὶ ἐμήκυνα τὰ περὶ τῆς πόλεως, 
διδασκαλίαν τὲ ποιούμενος μὴ περὶ ἴσου ἡμῖν εἶναι 
τὸν ἀγῶνα καὶ οἷς τῶνδε μηδὲν ὑπάρχει ὁμοίως, 

ὅαρ. 41. 8. ὅ. τοιαύτης. Ἐερ. ((.) τῆς τοιαύτης, 5415 θε6Π6, 
τι 5Β0ὺ ἤδὺὸ υΥὲ6 80 οοιηρᾶῦδαίβ. Οἷ, Βυίίπι. ατ. 8. 124 8άπ, 
586 ρ6. ἴδηηθη. Δ 1Οα]18, τ], «ΟΠ Τὴ ῬΓΟΠΟΙΤΊΘ δα Βαρουοτα βρθοίδί, 
86 αϊ ροίογαί, πϑο]ρίθιν, [Π ΒΘΠΡΘΙ ἴῃ ἰοτιηιϊα τοιαῦτα εἶπον 1 
48. 19, εὐ ἀρυὰ 5υρδίδηϊνα δυβίγϑοία ΠΟ ΤᾶΡΟ, τπὖ ΠΠ 18. 84. ΙΝ 84, 
σα Πα] ΔΙῚ ΠΟῚ 5ΘΙΠΡΘΥ. 
0.90.8: 4: 

88 εξ ἢ δή τοι ἐν γῈ ΠΡ. 
εν -- καὶ οὐδέν. Καί ραγε- 
οι] ΡΡ ΟΊ ρα παρασχόμενοι οἱ 
προσδεόμενοιϊηίον ΒΘ Προ Κυιιορ,. 
οἰβὶ δαἀποίαν!, ἰαση θη ἀπ 015 ἴπηοα- 
5:1, Εὖ αυϊά οπι ΘΧΡΙΠοαί ΟἸΔ55. 
-- οὔτε Ὁμήρου ἐπαι- 
νέτου οὔτε ὅστις. Οἱ. 
Καρηπ. (ΟὙδμηη. 56Π0]. 8. 881 
δάη, 8. Κυιθρ. 8. ὅ9, 2 δάῃ, 4. 

ἔπεσι, ΕἸ ΕΉ ΤΗΣ γεὶ 
ΔΎ Τὴ ΠῚ 15 (6Ρ1015), ὅὕἃ1 8. 
-- τῶν δὲ ἔργων... βλάψει, 
οαΐα5 γ6ΓῸ (,. 6. ἃ απὸ εἴϊεο- 
οἴδ 6 ν6Γ0) ΓΟΤ τ (1. 6. ἀ6 τὸ- 
θῈ5) ορίῃϊοπὶ νογϊίᾶ5 (ροτ- 
5Ρ6ο 8) ποοθαί, ΕΧ ΒΌΡρΘΥΪΟΡΘ 
οστις ᾿ἰἰο οὔτινος γ6] ᾿ΟΙ 5 ΤΠΟΓΘ 
αναθοο (οἵ, Μαί. αν. 8. 472, 3. 
Βυΐίῃι, 8.148, Τ εἱ 151, Π 4) ἀὐ- 
τοῦ τοροίοπάιτιπι εϑβί. Κταρρου ἰἃ- 
τ ΘῈ οὐ Δ}11 5ΒΙ τα] 1ΟἸ το. ἴῃ δπιιποία- 
ΤΟ Π ΘΠ Ρ ΘΙ 56 Θοηϑίβπίθιη ἐγ η βἰυὶ 
οοηβοηί, Οἱ, οἰὰβ αν. 8. 69, 2 δάπ. 
6. -- ἀλλὰ πᾶσαν. Βαθο οοη- 

Οἵ, 1Π 82, 6. ΤΥ 10. Αά, ΒΙυμη. δὰ ἴωγο. 

ὑραχῖα Ρο ἰββί πιθση νοὶ οὐκ 
ἀμάρτυρον παρασχόμενοι. Οἵ. 
ΟἸα58. --- ἐσβατόν. Ὁε ἤδχίομο 
εὐ δοοθηία ἢαΐτ5 νοοὶβ νἱα, 00. 
δα ὅορῃ. Αἱ. ν. 1296 οἱ Ῥαγὰὶ. αὺ. 
ΠΡ. 488 854ᾳ. 5΄Π}}Π18 ἀϊοίᾳ νἱᾶ. ἴῃ 
εα. τηδὶ, -- μνημεῖα κακῶν 
Βαηΐ ΠΠΟΠΠΙΘηΐα ἴνᾶθ ἴῃ Ποβίθβ 
ν]οίο5., ΘΎΔΥ 68 οἰ ΔΙ ϑί65. 115 118- 
86. (Νοη τθοίθ Βοίαπὶ: ἃ 65 1τη0 - 
ΠΌΙΠΘη 5 ἀΘ ΠῸ5 Γ6Υ678.) 

8. ὅ. περὶ τοιαύτης οεί. 
Ηδο ρδυαρυδΡ 0 ὑγδηβ᾽ἐπ|8 ῬΑΥΔΙῸΣ 
δα αἰΐθγαμη ΟΥ̓ ΪΟπὶβ ρᾶτίοιη. Οἵ. 
ἰμΐ, οναί, δάπ. -- δικανοῦν- 
τὲς μὴ ἀφαιρεθῆναι αὖ- 
τήν. Μίτιτμη οβύ πᾶθο (ΟΡ 6 Π - 
(65 ΠΟ ΡΎΪν ΑΥὶ 68) ΟὈβουγὰ 
νἶβᾷ 6558 ἀτγοιϊο Ηϊβι. ΝῚ ρ. 197, 
46 ΠῚ ΟΟὨΐο οἰϊατη ΠΡ. 579. 
ἀρ. 42, 8.1. μη δέν 5ου1ρ5:}, 

ποη οὐδέν, αποὰ Θμπποϊδίαπι Το- 
Ἰαϊϊνυμη ρομᾶθι οχ νουθὶβ μὴ εἷ- 
ναι, οἱ οἷς, ἀυδησθδπηι δα 1,806- 
ἀδοιηοη]ο51ηα χη βρθοίδί, ἰ6 ἢ 

ἔπαινος τῶν 
ἀποϑανόν- 
των αὐτῶν. 
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Ὰ 9 [χ2 τὰ »Ἥ 

καὶ τὴν εὐλογίαν ἅμα ἐφ᾽ οἷς νῦν λέγω φανερὰν 
σημείοις. καϑιστάς. καὶ ΘΙΘΙΣΤΝ αὐτῆς τὰ μέγιστα" 

ἃ γὰρ τὴν πόλιν ὕμνησα, αἵ τῶνδε χαὶ τῶν τοιῶνδε 
ἀρεταὶ ἐκόσμησαν, καὶ οὐκ ἂν πολλοῖς τῶν Ἡλλή- 
νῶν ἰσόρροπος, ὥσπερ τῶνδε, ὁ λόγος τῶν ἔργων 
φανείη. δοκεὶ δέ μοι δηλοῦν ἀνδρὸς ἀρετὴν πρώ- 
τὴ τὲ μηνύουσα καὶ τελευταία βεβαιοῦσα ἡ νῦν 
τῶνδε καταστροφή. 

τὰ ρ 5 ἘΝ ΤΥ ΨΤΑ δ8|:. ΟἿ, 
Κυυερ, ἀτ. 8. 67, 4 Δάη. 2. 8. 1ὰ 
ἴῃ ἐπὶ ̓βἰσπιβοᾶπάππι δϑύ π81 
οοπἰαποιν!, -- ἐφ᾽ οἷς. Οὐ, δά, 
84, 8 εὐ 5ἴπη} δια] τούτων. 

8,2. ἃ τὴν πόλιν ὕμνησα. 
Οἷ, δάη.1 86, 1. Ὑμνεῖν, Ἰἰοοὶ Ρτο- 
Ῥτΐθ ἀθ ροθίϊβ πϑαγρθίμν, θἐϊυῃ 
δα ἰᾶ65 οὐαίουο 5ΘΥΠΊΟΠΘ Ργδθ- 
αἸοαία5 ρδ 5 ἔδντὶ ΘΧΘΠΊΡΠΪβΒ ἀοοδί 
ΒΙοοιηΐ. --- ἐκόσμησαν. Ουσπὶ 
ΟΡΔΤΙΟ ΠΟῚ νἰἀθδίαν ΒΡ ΘΥἿ Ρ0586 
νου ῖβ τούτοις αὐτήν, πθ6θ0 αἰοᾶ- 
ται κοσμεῖν τινάτι, ααοῦ Κτπορ. 
νι άθιιν βίϑίαθνθ, ἀθθθίθβϑα ἢ ὁ ἢ 6- 
βίατνπηΐ (ϑίοριι, ἴῃ ΤΠ 65.), Δα οτ- 
πᾶταπηΐ. -- οὐκ ἂν πολλοῖς 

φανείη. Αὐὐθπάθ ῬΥΪΠη ΠῚ 
ΘΑ 5115 πηπίαῖοβ ἰπ νν. πολλοῖς ὧσ- 
πϑὸ τῶνδε, εχ 4υΐθιιβ ΘαΒΙθ 5 
ἀδείνιβ δὰ νν. φανξέίῃ ἰσόρροπος 
νεἰδίτιβ βϑβί, δα νυ. »γῶσπερ τῶνδε 
δαΐθτη ἴπ16}}. ὁ λόγος ἰφαένεται 
ἰσόρρ.1, δὲ ΟΌϑοΡ αὶ τιϑτιπὶ Θ᾽ Θηἰἰνὶ 
ὃ λόγος τῷνδε, ἰ. 6. ὃ περὶ του- 
τῶν ἀγορευϑείς [Ὁ ὦν].““ ΒΑΤ'. 
Οὗ, άπ, 161,1 οἱ 609, ὅ. Ῥεῖϊπαε 
σοηϊάναμι τῶν ἔργων οοπϊπηθ6 
οα πὶ, δαϊ. ἐσόρροπος. ΟἿ. ΒοΙΠΗ, 
Κι, Ρ. 172. Βιυιϊίπι, 8. 182 ἀᾶῃ, 
26, Ὅοῦν. τῶνδε «ἃ ἃ ὕμνησα 
να] 5 Ρθοίδυο, ααϊα Δ οα 6505 ΓΒΙὰ- 
{τ τοῖσδε ἀοθ θαι 6556. 56 βἰτηϊ- 
[18 ἰγδηϑιίιβ ἃ ἀδίϊνο δὰ ρϑηϊ!- 
συμ ἰοοῖταν Χρη. Δηδ0. ΤΥ 5, 18. 
Ευϊδπη πολλοῖς ὕΒΡΟΠ ΘΙ οχ βι- 
πιθηι8 ὥσπερ ἡμῖν. “ ΚΆΠΕΘ. 
ϑοηΐθηςία οϑύ πᾶθο, πὸῃ δριυὰ 
πα] 105 ἤαπιατι δ ἰἴβ5 ΒΡ ἃΥ- 
Βδτη δίάπρο γ685 β᾽οδίδϑβ δ6- 
48] 65 5. δοίᾷ ἀἰϊοί! 5 οχἂϑθ- 
αὐδία 6586, βου! 46 [,δοδᾶδο- 

καὶ γὰρ τοῖς τάλλα χείροσι 

ΠΟ ἢ 15 ΘΟ Ὠ ΡΑΥ  αγὴ Ἰερίπηιβ 1609,ὅ. 
Οποάϑὶ τοῦ λόγου τὰ ἔργα εχ- 
ΒΡΘοίθβ., οοσὶία ἰπ Θχϑθαπδηαὶ οἵ 
φοπηπιίαπαϊ. γοΥθῚβ οἱ δρυᾶ ατδε- 
605 οἱ ἀρπα ΤιδιπΠ 05. ΠῚ ΠῚ] τοΐδυγθ, 
ὈΥΓΌΠῚ τ ῚῚ Θχϑθατιδυῦὶ ν 6] αὐ ΠῈ 
αἰγὸ οοπμηπηίανὶ ἀἰοαίαν, Τῷ ἔρ- 
γῷ οθνίθ ἱπι}}}5. δὲ οοπίθοίινα 
Ῥορνδεὶ. --- ἀνδρὸς ἀρετήν. 
Ουππὶ Πούαμη ἀοἔΠΟύΟΥ ΠῚ ΠΊΟΥ5 
ΠῚ Ῥοβϑὶξ νυἱγὶ αἰϊομίμα υἰγεπίθηι 
ἄθοίαγταυε, ἀνδρὸς ἀρετή Πῖο 5ἰ1 
ξοτιϊιαᾶο νἰγι 118 οροντοί, 
4 ΘΠῚ πιβτιη ΘΙ ΗΟ νῚ ΡΟϑὐΐβ ἐγι θῖι 
Μδίῃ. τ. 8. 816 ἵ. Βυιίῃ, 8. 182 
δάη, 12. ΕἸ Χορ Ια παΐϊπ5 ἔοντας- 
Ιὰ6 νᾶθ ἀρὰ ΒΙοοπιῖ. Οοπίγαυϊα 
φαοάδηηπηοο διῃὶ σοῦρα γυναι- 
κεία ἀρετή ο. 48. --- πρώτη ἘΠ 
βεβαιοῦσα. Τὲ ... καξ βοπδηΐ 
ρΡαύυῖπι.. .. ρΡανύπι, ἀρπᾶ 81- 
ὕθτοβ .... ἃρπᾷ αἰέδυοβ. Ὁϊ- 
5 Πρ ηέπῦ,, 15 νου 9 ]8. ἀπὸ τηοῦ- 
τποτατη Θϑπονᾷ: ἈΠΟ [5050], αὶ 
δ ης6 ᾿δπο ῬΥῸ ρϑϊτϊα τπουύθηι ΠῈ] - 
[πη οὐ ηΐη 0. νἰ γί ἀοουγ ἢ ἐπ} 
οἀϊἀογδηΐ, ἀ6 φαϊθι5 οοπίϊηο ργῸ- 
Εχίου ΒΟΥ; δἰίουῖ, ααοΥ ΠῚ νἱν- 
(π5 οὐηΐ γαίίοπο ργοθαία ἴατα ἀτι- 
ἄτην ἔιπιουδαῖ, οαϊ οα Ὁ 1115 ἀδνοὐϊο ἔπ πὸ 
αὐ σαπηϊι5 δοσοϑϑὶί, Κ ΜΕΥΕΉ, 
Κυδῃπονὶ (1. ἀ. Ρ. 12 544.) ὀχρὶϊ- 
Θδίϊ ΟΠ 6 ΠῚ ̓ πηρτοθαύ Κτιθρ:. Ὀβείη- 
οὔοποπι ραν] 5 τὲ καί οδοίδτῃ 
ΠΟΡΊΘΧΟΡιηῦ ΘΟΥΊ ΡΠ ΓΒ. --- κα τας- 
στροφή] ,.Ἅὺ) ϑάνατος.““ ὅ61)0]. 
ΟΥ, ὅόρῃ. Θεά. 00]. ν. 108 οἱ 1,6η- 
ὯΘΡ. δὰ ῬΊαϊαν, Ἐρῖβι. 81, αὶ 
οχίίαπι οχἰα] πὶ οχρ δηδί, 

8.8. καὶ γὰρ ... προτί- 
ϑεσϑαι. Νὰ οὐἰδτῃ ἃ 115. 
αὶ οοἰονὶβ ἰπ τόρ ἀρίο- 



ὩΣ 

ΕΤΟΣ Α. ΧΕΙΜΩΝ. (1 43.) ΩΤ 

δίκαιον τὴν ἐς τοὺς πολέμους ὑπὲρ τῆς πατρίδος 
ἀνδραγαϑίαν προτίϑεσϑαι" ἀγαϑῷ γὰρ κακὸν ἀφα- 
νίσαντες κοινῶς μᾶλλον ὠφέλησαν ἢ ἐκ τῶν ἰδίων 
ἔβλαψαν. τῶνδε δὲ οὔτε πλούτῳ τις τὴν ἔτι ἀπό- 
λαυσιν προτιμήσας ἐμαλακίσϑη, οὔτε πενίας ἐλπίοι, 
ὡς κἂν ἔτι διαφυγὼν αὐτὴν πλουτήσειεν, ἀναβολὴν 

ὰρ. 42. 8. 4. πλούτῳ 6485. ἀυρ. ΟἹ. Νεη. Ρα]. γαι. Η. Βα. 
α]. Πλούτου ΒΕ. δαϑιπὶ αυΐ οχ ἀπόλαυσιν ΒΌΒΡ ΘΠΒΤΠῚ 5086 }}5 δα 
Ῥτορίουϊ ρυγίϊοιρῖο δοσοπημηοάδηβ. ΟΥ, δᾶπ. 1 1,2 οχίυ. ϑ'δᾳ οδβιπι 
ἱπίογάθτη οἰΐϊατη δα ἰᾷ νϑυθαπ), οαϊ ΡΑΥ ΠΟΙ ρ απ ἀαϊαποίιιπι 510, οἰϊδηηδὶ 
ἢρο Ῥτορὶαβ 5ἰέ, τϑίθυτὶ δρρᾶγοί οχ Μδίῃ. αν. 8. 428 ἃ. Οὗ ΤΡ 14. 
Ν 69. ΥΙ817. ὙΠ. Εὖ Ποο Πΐῖο ρυδθβίαί. ΟὟ πιο τ Π ΟΟΠΙΡΔΥ ΠῚ, 

ΥΪΟΤΘ5 5. ηΐ, ἀρθᾳυῦπὶ 68. 
ἕοτεῖτα ἀἰη ἐπὶ 6 }1 168 πὶ ΡΟ 
ρΡαύνϊα χθονὶ, Ττὰ πᾶθο ἰη- 
16} σοπαα νἀ θπῖαν, ααὰπὶ ἄνδρα- 
γαϑίαν προτίϑεσϑαι 6556 ἴοτ- 
εἰταίη τὴ ΡΥ 6 56 ἔουγο, 6χ - 
Βίῖθοτο, 6χΧ ᾿ἰβδάθήλ νοῦ ὶβ ΠῚ θ4 
τηϑηϊεβίο βίο ροϑίτῖϊβ, ηἰβὶ ΤΌυία 
αἰτοααθ ἰοοο, αὐ ϑίθρῃ. ἴῃ ΤΠΒΒ. 
ἔθοῖι, πιᾶνὶβ ἱπίθγργθιαυὶ 5101 
ΡΙΟΡΌΠΘΥΘ, δηἾΤη0 58π0 ΡΤΟ- 
ΡΌΠποΙ 6, οἱ 6χ οοῃίτ 5 ἔχϑραν 
προτίϑεσϑαι ΨΠΠ 8ὅ (υνὶ᾽ νἱᾶ. 
Ἄτγη,.} ἀρρατθαῖ, 5:1 Β:θρ μα Πα Πᾶπη 
ΘΧΡΙ παι ομθη 564 παν, ἀδίϊνὶ 
Ἰπη σ6 Πα] διιηῦ ΟΌΤη δίκαιον. 5΄η 

ἈΠετατα, οὐτὴ ραββίνο προτίϑ'. ἴΐα, 
, φαριπδαπιοᾶτιπι 8. 4 εἱ δ|10], 

πὰ βἰ πὸ ρτὸ ὑπό οὐπὶ σοη εἰν, 
Ὁ αιυϊθπὶ ΟἰΠῚ ΒῈΡ θυ  ΟΥἾ 5. Ὀ6Πη6 
Ὥρχα 5ἰ. Ππᾶθο βοηϊθηίία, οορὶίδη- 
ἄππι εϑύ ἃπίθ θ8ΠΊ ῬΆΡΨ ΠΤ ΘΠῈΠ.- 
οἰαίππι, 48}6 οϑύ οὐδὲ τοῦτο 
(τὸ δηλῶσαι αὐτοὺς ἀρετὴν) 
ϑαυμαστόν, 5ἰτηῖενθ. ἘδίθπλῸΣ 
αὐϊάθπι. π6 ΠΟ Ορ5 511, δἃρίϊο- 
Τ6 ΠῚ Δἰϊοιὶ ν᾽ θυὶ Ρ05586 ἤδηο 56ῃ- 
ἰοητίατη, πΠᾶπὶ οὐΐϊαπὶ 115, απὶ 

οοίουϊβ ἰπ 6 ΡθῈ5 ἀδθύθυϊ ΟΥ 65 
Β.ΠπΠί, δοαππτῃ οδύ ἔοτίϊτι- 
ἀϊποπὶ ΘΙ] Ια ΤῸ ρδίγϊᾶ 
ΘΧΒΙἰταπὶ ἱπηραἰατὶ οὐ ἴπ 
τη στ ἃ ἰα τὰ ὁ ροπὶ (δαί, αἱ 
ΠΌΡΟΥ ΟΙαβ5. ἱπιθγρυθίαίιιβ δϑῖ, 
Ὥϑτη οὐδ Ὁ 115. .΄.. 510] 
τη Ρ αἰαντὶ, βίο ΔΠΥΘΟΉΠ6η, 
Ζὰ αὐτῷ ΤΘΟἢ Πα ἢ); 868 πρὸ 
προτίϑεσθϑαι τὐἱὶ Ξἰ πη} νουθᾶ 

ἴτὰ ἀἰοὶ ἀθυηοπβίγαίιπ) δϑύ (εξ. εα, 
τηδὶ. 5110}}.}, δὉ ῬΓῸ ὙΘΡΌΙ5 τὴν ἐς 
τοὺς πολέμους ἀνδραγαϑίαν, 
4 ΠῈ ἀνδραγαϑίέα δῦ ἴρ88 ἄρε- 
τή, ταύτην (τὴν καταστροφήν) 
ν᾽ ἀδίαν βου θοπάϊπι ἔπῖ556., ΟἹα5- 
βϑηΐδηδ δποάδίϊο οἰΐαπι ἰά60 τεὶϊ- 
οἰθπάδ, αιοὰ πιουιιϊ, ἀθ ἀα]θ5 
Πῖο ἀἰοίταν, ΠΟΙ ῬΟΒΒΠΗΪ 518 ᾿ρδ5ὶ 
αυϊοατιαπι ἱπιρυίατο. Τὴν ἐς τοὺς 
πολέμους --ετὴν πολεμικήν, Ὠἶδβὶ 
πολεμίους Ἰεροπάυτη 6ϑι.-- .ἀγα- 
ϑῷ γὰρ κακὸν ἀφανίσαν - 
τες. Οαπὶ βθηίοπιίῖα οἵ, Οἷο. Ῥτο- 
Οαυϊποί, ο. 15. Α44. οὐ}. δα ΡΙδι, 
Μρϑηοχ. ο. 2. οὐ ἷο ΒΙοουηῇ. 

8,4. τὴν ἔτι ἀπόλαυσιν, 
ἀϊπτα τ πὶ τ τη ἔγαοίατη. Οου- 
{τὰ ρδυϊο ροϑβί ἔτι ββί Τα υᾶπάο. 
Οὗ, θουν. δὰ (Πᾶν, Ρ. 98. -- οὔτε 
πενίας ἐλπέδι, ὡς... δεα- 
φυγὼν αὐτήν, ἷ. 6. οὔτε ἐλ- 
πίδι, ὡς διαφυγὼν τὴν πενίαν. 
σ΄. δᾶπ. 161, 1, εἰβδὶ αποᾶ ἰδὲ ἀθ 
Βπθι θοῦ, Πὶς ἀδ οΡ᾿θουῦὶ διιγϑούϊομθ 
ἀσίθιν, οὐ ἀθ ῬΥΟΝ. αὐτήν αἀἀάϊτο 
ΞΈΡΕΙ Θ᾽: ΒΘ ΟΠ ΟΣ ΡΟΗΙ 
10,1. Κυιθσοὺ ΟΠΊΠΘΙη αἰίγαοιϊο- 
6πὶ, αᾶπι ἴρ5θ ἈΠΟ  ρδύΊο 6 πὶ 
βο]οὶ γούδᾶγο, ΠΪῸ ἹπΊΡ ΓΟΌΆΠ5 ἐλπί- 
δα πενίας νυ]ΐ 6558 ἐλπίδα τῶν 
πενήτων, 4υοα ποθ }8 ργορίθγοοπ- 
ταυτὶ πλούτῳ ἀἰδρ σοι. Νϑαιῖιθ 
ἰάτηθη ἰᾷ ῬγΟΠΟπΊΘη ὑθοίθ ἃ Καο]ι- 
ΠΟΙῸ ΘΧχ᾿βε ΠΥ ΠπΘοοββαυ τη οχ ὦ 
138,2 οοσποβοίτατ. ἄν ἴῃ κἂν ἔτι 
ὙΠῸ ΨΟΆ] ποο0}}} δὰ πλου- 
τήσειεν βρθοίδι. -- πλουτή- 
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τοῦ δεινοῦ ἐποιησατο᾽ 
᾿ »Ἥ 

τὴν δὲ τῶν ἐναντίων τιμω-- 
ρίαν ποϑεινοτέραν αὐτῶν λαβόντες, καὶ κινδύνων 
ἅμα τόνδε κἄλλιστον νομίσαντες, ἐβουλήϑησαν 
μετ΄ αὐτοῦ τοὺς μὲν τιμωρεῖσϑαι, τῶν δὲ ἐφίε- 
σϑαι, ἐλπίδι μὲν τὸ ἀφανὲς. τοῦ κατορϑώσειν ἐπι- 
τρέψαντες, ἔργῳ δὲ περὶ τοῦ ἤδη ὁρωμένου σφί- 
σιν αὐτοῖς ἀξιοῦντες πεποιϑέναι" καὶ ἐν αὐτῷ τὸ 

ἀμύνεσθαι καὶ παϑεῖν μᾶλλον ἡγησάμενοι ἢ τὸ 
ἐνδόντες σώξεσϑαι, τὸ μὲν αἰσχρὸν τοῦ λόγου ἔφυ- 

Ε - ξ ίῶν ᾽ ΄ γον, τὸ δ᾽ ἔργον τῷ σώματι ὑπέμειναν, καὶ δι᾿ ἐλαχί-- 

σειεν. Οἱ. Κυαθρ.. αν, 8. ὅ8, ὅ 
86η. 2. -- αὐτῶν, ρὲ τῆς ἀπο- 
λαύσεως τοῦ πλούτου καὶ τῆς 
ἐλπέδος τοῦ διαφυγεῖν τὴν πε- 
νίαν. ---, λαβόντες, ἷἱ. 6. ὑπο- 
λαβόντες, ΡΓΟΡΥ. ποϑεινοτέραν 
λαβ. --- ὡς ποϑεινοτέραν δεξά- 
μενοι. Οἵ. ΠῚ 88 εὐ 5α. ΤΡ 106. 
Γοηρ6. Δ|18 πὶ 6556 ψα!ΘΆΓΘ πὶ Υ]πὴ 
γουθοσιτα. τιμωρίαν “λαμβάνειν 
Ποία δϑί.--- μετ αὐτοῦ] (τοῦ 
κινδύνου.“ 8610]. --- τῶν δὲ 
ἐφέεσϑαι. Θυσπη, πὰ αποαὰθ 
Ῥορποαμέ νϑυθᾶ ἐβουλήϑησαν 
μετ᾽ αὐτοῦ εἰ τῶν Δα αὐτά τεῖΐε- 
Ταῦτ, 56 Π ΘᾺ 7 ἤΆηΟ 6556, 1110 5 
ποι ΔΙΔίου πἰβὶ 110 ρΡϑτῖοα- 
Ιο ρυορυϊίβᾶπάο ἰδία θοηᾶ 
ΔΡΡοίοτο νοϊ αἶ556, 488 οὁΧ- 
ορίατοπέ αὐἰάοη, 56 ἰΐᾷ ἰδ ΠΊ6η, 
τιῦ 51Π1}} ΓΟσίθϑ 58 ρυδθθογθηί, 40- 
οαθυαηΐ ἰμίουρυοίθβ. Κνδῃπον ἰὰ- 
ΤΠΘΠ ΠΟ Ρτορίοῦ μετ᾽ αὐτοῦ, 
884 ᾳιοᾷ ἐλπέδιε ... πεποιϑέναι 
84 50]Π| ἐφίεσθαι ῬΘυ ηθϑηΐ, 
τῶν δὲ ἐφίεσϑαι Ρυΐαυ γθοίο ἀἰ- 
οἷᾷ 6588. -- τὸ ἀφανὲς τοῦ 
κατορϑώσειν, ᾿ἰπ οοΥὕππι τ οἷ 
ἔθ! ΟἿ ΤΥ σοτθη ἀδ6 ον Θη τη. 
-- ἔργῳ “δὲ . πεποιϑέ- 
ναι. Νυϊρο 510 ἱπ θυ  ίδηὐαν, Υ 6 
νοῦ δυίθπι 46 60, 4πο4 ἰδ τὴ 
οοΥμοθαίατ, ἰπ 56 'ρ515 ἔϊ- 
ἀυοϊαπὶ τοροηοπᾶδ Ο6Π- 
Βοηΐθβδ δὺὸ Μϑυϑν, 4θπὶ Ο0}- 
5116, οο τηοᾶο, ἴδοιθ δα 6 πὶ 
οι ἀ οη ἀπ 6556. ΟΘ6Ή56}- 
(685 ἀθ 60, 4 ἃ 18 πὶ ἴῃ Θοη- 
Βρθοία ἰρ515 δϑϑεῖ, Οἵ, ἰδ πΊθὴ 

Κυδμηον, --- καὲ ἐν αὐτῷ ... 
σώξεσϑαι, αἰάὰθ ἴῃ οὐ Πο- 
Βίθπιὶ ΡΥΟΡ αἰβᾶν δ οὐ τὴ Οὐ ὑ6 ἢν 
οὈἶτα ρούϊπ5 ἀὰ οο65 4 ἃ ἃ ἢν 
οροἄάεπάο βα]αύοθτῃ βἰθὶ ρὰ- 
8.6. Ηδεγθαβ αὐϊάρτῃ ἴῃ δάἀνθυθὶο 
μᾶλλον; 564 αυυσπὶ ἡγεῖσϑαν ἰη- 
{γα Βθαπθηΐθ ἰηΠηϊῖνο πο- 
ἰἰοποπὶ 86 α απιπὶ ΘΟ 56 Πα Πᾶ- 
Ῥθδαί (αἱ νομίξειν ΙΝ 860, υὐἱ νἱά. 
δαη.), οἰΐδτη ἢἰοὸ δἰὸ ἰπέο! Πρ αύαν 
(4 δ 4 ἃ πὶ ΠΏ ΔΥὈΙΤΡ τ τὸ ἀμύ- 
νεσῦαι καὶ παϑεῖν Ροίϊυ5 
αὐαδπὶ τὸ ἐνδόντες σώξεσϑαι, 
αυοα ἰάοτῃ εδὲ δία ὉῪ δου θα- 
165,) μᾶλλον ἀξιοῦντες). Ρτο- 
Ῥίον. αὐ θα! πὶ ταπηθη. αἱ ΠΟΙ]. 
᾿ὰ πο ΒΟ Ρίπγϑτῃ πα ργΟθ δὶ Κυδιῃ. 
οὐ ρυϊδίηδιη τῷ ἀμύνεσϑαι π16- 
ἸἸουῖθ 5. 1Ὀγ18. ΘΠ Λαυ δ πὶ ὙΘΡΟΠΣ 
σνα]έ, 46 ρΡ᾽δοοθί οἰΐατη ΟἸαββθηΐο. 
Ὁππαν ααοά ποπηλ}} μᾶλλον Ῥγο 
δαϊθοῦνο ἃρυὰ νουθαπι εἶναι, ατιοὰ 
᾿ῖὸ Βα θααἶα5, ἀἰοὶ Ῥο556 ΟΡ μδ- 
{} 868 ἜΧΘΠΙρΪἃ ΤΗπογ ἀϊά θὰ... 
πἀπᾶθ ᾿ᾶθο ορίπὶο οὐἵα οϑύ, νϑὶτὶ 
ΠῚ θὅ. 82. ΤΥ 68. Ι] 8. 44, δυὶϊ 
Ῥίδμθ αἰΐθηα, ἃπι 40 πο οθυίο αἰ- 
γοῦϑα βαηΐύ, ἴῃ απὸ δαἀϊδοίϊνθ ΠῸᾺ 
πλεῖον ἀυὺΐ μεῖζον, 564 κρεῖσσον" 
νεῖ κάλλιον ἀϊοδπάτπι οβι. Εν Ποὸ 
ἃ Ποῦν, ρυοροβίψαση. Ομ] θη δι 
Βοοῖιπι. οὐ ΟἸα55.. {16 σϑι Ἰο 6.5. ἴἢ- 
(ογργθίϑι ΟΠ ομη Κυπθρθυϊδη8 ΠῚ. --- 

,τὸ μὲν αἰσχρὸν τοῦ λόγου, 
ἀθάθουβ ν᾽ θου πὶ, γγεὸ ὄνει- 
δέξεσϑαι. ὡς δειλοί.“ 8680]. 
τὸ δ᾽ ἔργον] ,»τὸ ΚΡΕΥ Ν 
νεῖν.“ 508ο!. --Ξ δι᾽ ἐλαχίέ- 
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στου καιροῦ τύχης ἅμα ἀκμῇ τῆς δόξης μᾶλλον 
ἢ τοῦ δέους ἀπηλλάγησαν. 

48. Καὶ οἵδε μὲν προσηκόντως τῇ πόλει τοι-- παρορμῶνται 
᾿ " ᾿ ι ν ΔΎ ἘΞ , οἵ λοιποὶ οἶδε ἐγένοντο: τοὺς δὲ λοιποὺς χρὴ ἀσφαλεστές ς λῶσαι ἐκεί- 

ραν μὲν εὔχεσθαι, ἀτολμοτέραν δὲ μηδὲν ἀξιοῦν νους. 
τὴν ἐς τοὺς πολεμίους διάνοιαν ἔχειν, σκοποῦν- 

στου καιροῦ τύχης. ΡΙ]ενίαια 
γψοϊπύ 6556 Ὀσεν᾽ ββίτηο [οτία- 
πᾶ8 τἸηοτηθηΐο; καιρόν ἰΔΙΊ6Π 
6558 Τὴ ΟἹ δ μέ ππὶ, πο] παίϊο- 
ὩΘ (ῥοπήν), ποπῖο. 5:5 86- 
γπΟηΒίγανἱ; Π8ΠΊ ΠΟ ΘϑθΠ) νἱβ 
εϑ0 1 836. Μδυϑῦο ἰρὶταν σϑοίϊτιβ 
Πᾶθο νἱάθησιν νά]θιθ, ἀπ πὶ ἔοΥ- 
πᾶ ὈΤ Ων 551] Π| 81 πδοίᾶ 
εραί ορρονύαπἰζαίθιῃ, τ ἅ ἢ - 
τοπὰ ἀδνὺ Ζυΐα!}] οἴποη ἀτ- 
ΒΘΠΌΙΙΟΚ βεῖημα Ζοϊί σιν - 
πᾷ τη. Κυπθροῦ δάθο καιροῦ δχ 
Ἰπ θν γί η8 ΟΥ̓ἔτΠ 6588 βιιϑρὶ- 
οδίαν, -,ἀμα ἀκμῇ... τοῦ 
δέους. Ἅμα ἀκμῇ, ἴῃ ἴρ50 
νίρσοῦθ, ἄυσμῃ ΠΟΥ ραί. Νοη 
ταν δϑύ ἰουτητ!α οἱ βἰπη}}15 ἐν ὦ, 
Οὐ. ΒΙοοπιΐ. οἱ ϑίθρῃ. Τῆθβ. Τύχη 
ἀυδιταίυν, δόξα 5ἰίπε ο] οτῖα ἂἃπ 
οχβρϑοίδιϊο, 5068. ΠΙῚ Ἔχρία- 
ἠδίϊοπὶ ἴανοπὶ ἰτηϊαίοτθβ ΤΟΥ - 
αἸα15, σνοὶαὶ ῖο 455. ΟΧΥῚ 18 
ἐν ἀκμῇ τῆς δόξης ἀπέϑανεν 
(46 Το) οὐ Αὐῦῖ. Απᾶ0. ὙΠ 16, 
11 ἐν ἀκμῇ τῆς τε ἄλλῃς δόξης 
καὶ τοῦ πόϑου τοῦ παρ᾽ ἀνθϑρώ- 
πων ἀπηλλάχϑαι (6. ΑἸοχαη- 
ἀτγο). Οδέθυ τη πηΐϊππ5 τϑοίβ ΒΙοουηΐ, 
᾿ὰο γοΐεγιὶ Ηδγοαΐδη., αὐ ργὸ Ηεδγο- 
ἀοί, Ιεσθηάιπι, Ἱ 8, 00] γουθὰ 
δόξης καὶ κλέους ποη σΟΠδοΓθηί 
Οἴπη Βιρουϊουθα5 ἐν ἀχμῇ, 568 
μᾶθο τοῖς ἐν ἀκμῇ οοπίτανϊα ρο- 
βία ϑαης νου} ]5 τοῖς πρεσβυτέ- 
θοες. Αἰϊδιηθη ,,46 οἹονΐα,"  ἰπ- 
αἱ Μογον, ,,ΘΟσ αν ΠΟ Ῥοίοϑβί; 
ΘΆΤῚ τη ]θηΐ65 ρϑγα θα ηΐ 4 6ΠῚ, 
568 ροβί τηουίθμη ἀθπητ πὶ ὁ0η56- 
σου 5αης,( 6 σογίο οἵ τἄλλα χεί- 
ρους, ὧν ἡ νῦν καταστροφὴ 
πρωτῆ ἕμηνυσε τὴν ἀρετὴν 8. 

. 8, ρθη. ἰρίψμιν ἰπίογρυθίδιαν 
ΒΟοΘΙΙπι., ἃτῇ Οὐ θῇ σ᾽ οτΐδ δ, ααὶ 
5018ἃ γοῦθ δόξης 5ϊσπίποανὶ νἱχ 

Ῥοίεβί, (458. -- ἢ τοῦ δέ- 
ους. Ἄκμην τοῦ δέους οογηπηε- 
ΤΩΟΡΑΥΙ οἰΐϑη ἃ Ὠῖοπο 855. υἱ 
πένϑους ἀκμήν 80 Αεἰΐαπο, ἅο- 
οοὲ ΒΙοοπιῇ, Οτδ6 ἄἀδ ἐοία βϑϑπίθη- 
{ἰὰ διιβρίοαύιν Κσπθρ,, αποα 6ἃ 6 
ΤΘΡοϑῖίο απ] 46 ΠῚ ῬῈῚ ΘΟΠΙ ΘΟ ΠΛ ΆΤη 
ποη ΡΓΟΌΔΌΙοα, ἕωῆς νοσᾶθυ]ο 
εἰ βοὶ νἱἀ δέν, ἐᾳοθτηιιβ. --- ἄἀπηλ- 
λάγησαν. Δυὶ βίου, αἱ Ἐπν. 
ΗΙΡΡΟΙΪ. ν. 8686, ἀπ τοῦ ξῆν, αἱ 
ῬοΙγθ. ΧΙ 80. 8, οορὶίανὶ ἰαθεί 
ΒΙοοτηῖ, Βοβροπαθὶ ρίαπο Τ διϊπὸ 
ἀ ΘΟ 6556 Γ ΠῚ {,ΠΟ501]Ὸ 5ῖ6 50 16- 
46. ΟΥ, δάπ, δὰ ν. ἀπογενομέ- 
νῶν 84, 2. Τιορὶ 5ῖς οἰΐδτη Αὐνί. 
Ἰ. ἃ. εὐ Πίοῃ. ὅδ858. ΧΙ.ΠΠ 21 ρ. 
961. ΒΙοοπιί. ἀοοεοί, Ηἱρροογαίθμι 
τηθαϊοαπι δα α1 Ο]855., οαἷϊὰ5. δ6- 
α18}15. βϑυηοπὶ ΤΠπονἀϊάθη 4]1- 
4αοίϊο5 ΘΟ β θη το νἱ ἀθὈ  πγι5 ο. 49, 

Οαρ. 48. 8.1. ἀσφαλεστέ- 
ραν μὲν εὔχεσϑαι. Ἐχ ἴΐ5, 
αὰδθ 5Βθαιπηΐαν, ἰαᾶτὶ Πἰο οοοὶ- 
ἰᾷπάυτη δεάνοιαν. ..ΠῸ δηΐτη: 
ορίαπάπῃ ααἰὰ 6 πὶ 65, αἱ 
Βιρουβίϊί 5. 84] 6 1 56Π8ὍΤΗ 
(α πὶτὴ ἃ τη) πα θα πέ, 4πὸ δἰ πΐ 
ἐαύ]ο γ6 5, ἰάθη οϑί ὃς δὶ αἰχὶβ- 
βοὺ; τϑίαᾷποβ οροτίθέ ααϊ- 
ἀθπὶ ΟΡύᾶγο πιο]ϊοτοπι ἴοτ- 
ὑπ ἃ τῇ [568 ἐπ ὑϊ ΟΥ̓ Θτὴ ν ὶ 8 τη]. ““ 
ΟΟΤΤΙ,. ᾿Δσφαλέστερα αυίάεπι 
Ιθϑθπάτπιη οοη ϊοὶἐ Κυτιθο'. οἱ ἴῃ ὁγ- 
αἴηθπι τϑοθρὶί, ὅ'θα Πδο τηπίδίϊθπα 
ΘΟΙΠρΥ ΘΠ η 508 ρτορυθδβατη ὧνψ- 
τιϑεσει ταλρηϊποιπι ἱγαηρὶ οθη- 
βεύ Βοϑῆπ). ὕΟτπὶ βϑηϊθηιία οἵ, 
ΌΡἢ. Αἰ, ν, ὅ860 6. [)0Ρ. 56ιν. 
ὍΖ21 οα. Ῥοίϊ. οὐ 101 ἢ05 ἱπίθρρυ. 
-- σκοποῦντας ... ὧὠφ ελέαν. 
ΘΠ θη α μᾶθο οϑύ: πὲ 4π|8 
νου ὶ5 [ἀπίατι} οοπιτη οἂἃ 
νἰγίαιϊθ Ρτὸ ραίτγία ἄθτηοη- 
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τας μὴ λόγῳ μόνῳ, τὴν ὠφελίαν, ἣν ἄν τις πρὸς 
οὐδὲν χεῖρον αὐτοὺς ὑμᾶς εἰδότας μηκύνοι, λέ- 

γῶν ὅσα ἐν τῷ τοὺς πολεμίους ἀμύνεσϑαι ἀγα- 

ϑὰ ἔνεστιν, ἀλλὰ μᾶλλον τὴν τῆς πόλεως δύνα- 
ἕν καϑ'΄ ἡμέραν ἔργῳ ϑεωμένους, καὶ ἐραστὰς. 
γιγνομένους αὐτῆς, καὶ ὅτ᾽ ἂν ὑμῖν μεγάλῃ δό- 
ξῃ εἶναι, ἐνθυμουμένους, ὅτι τολμῶντες καὶ γι- 
γνώσκχοντες τὰ δέοντα καὶ ἐν τοῖς ἔργοις αἰσχυ- 
νόμενοι ἄνδρες αὐτὰ ἐκτήσαντο, καὶ ὁπότε καὶ 
πείρᾳ του σφαλείησαν, οὔκουν καὶ τὴν πόλιν γε 
τῆς σφετέρας ἀρετῆς ἀξιοῦντες στερίσκειν, κάλλι- 
στον δὲ ἔρανον αὐτῇ προϊέμενοι. κοινῇ γὰρ τὰ 3 
σώματα διδόντες ἰδίᾳ τὸν ἀγήρων ἔπαινον ἐλάμ- 

άρ. 48. 8. 2. 

βύτδηαδο [ρτορῦ. τοῦ μὴ ἀτολ- 
μοτέραν τὴν ... διάνοιαν ἔχειν] 
1ὰ οὐοί. Θθαυϊταν ἔργῳ ϑεωμέ- 
ψους.““ ΟΑΟΤΊΤΙ,.. Οὗ Ῥορα. δᾶ 
ϑορῃ. Θε4. (ο]. ν. 862. -- ἄν 
τις. Τί ἄν τις 5ουϊθεπάττηη ποπ 
τη 816 βιιβρίοδύαν Κυιθο, ΟἿ ΤΝ ὅ9 
εὐ Ῥυκ. δὰ ΝἹ 71. Νβοοββαυία ἰἃ- 
τηθη τητιίαιῖο ΠῸ ἢ νἱ ἀθίαν. --- πρὸς 
ενν εἰδότας. ΟΥἁ δάη. 1 69, ὅ. 
5 αἰ Πέπιο ΠΙο 455. ΧΙΑ͂Υ͂ 96. -- 
ἀλλὰ μᾶλλον, 568 Ροτΐα8. 
Κδϑιιρῆιβ ἰδηη θη σκοποῦντας 
(αὐτήν) γορϑῦὶ νυ]. -- ἔργῳ 
ϑεωμένους, ἴδοί!5 601 6πὶ- 
ῬΙαπίθ5, ἷ. 6. ἴῃ [155 486 6118, 
ΘΔ ΠῚ τοβρ οἰθηίθβ, θδηι ἰΐα ΘΟΠίθΠη-- 
Ῥἰδηίεδ, αὐ ἔδουϊβ ἐπι] οὐ διηρ}1- 
ἤσδνα βύπιἀθαί!5, --- τολμῶντες. 
Τ, 6. τολμηροί. Τίὰ τολμᾶν Αἰ10ὶ 
αποατ βῖη6 οΟΙ ΘΠ θη ἑο Ἰοσ,ίυτ, 
Οὗ Ν᾽ 16. ΥἹ 56. Κτιιοο, τ, 8. 52, 
1 δἄῃ, 2 οἱ ἀθ ἴδἱ. ιιά δυ α ΕδΡΥ, 
δὰ Τήν. ΧΧΙ 40, 6. -- ἐν τοῖς 
ἔργοις, ἴῃ ρα ρσπὶβ. Οὗ, δάῃ. 1 
106, “Ὁ: “-- αἰσχυνόμενοι, 
νογθουπηᾶϊ, ἀοἀ οοονὶβ νὶ- 
ἰᾷπᾶϊ βέυπάϊοβὶ. Οὗ 1 84, 8 οἱ 
ἴδ᾽ δάπ. ἴθ θαι. Ονδξ, ἴαπ, ὁ. αἵ 
μὲν. γὰρ διὰ τῶν ὀλίγων δυνα- 
στεῖαι δέος μὲν κατεργάξονται, 
αἰσχύνην δ᾽ οὐ ,παριστᾶσιν." 
ΒΟΥ, αὖ τά. »» Βοβροῃαοὶ 
βαρουϊουῖθιιβ τὴν τῆς πόλεως δύ- 

ἀγήρων. Η. Β6ρ. αν. ψιμᾶ. ἀγήρω. ., αὐῖαι 

ναμιν.““ ΒΟΒΗ͂Μ, Οὗ. δάη.1 144, 
4. ---οὔκουν, ποὰ Ῥτοΐθοίο, 
πο 58πε, Οὐ γοῦν Θοηἰ οἷς 
Κυιιοο. 56. βϑαυϊδιν βίαι γέ, 
δία οέϊατη ἃρυᾶ Ῥομιοβίῃ, βϑπγοὶ 
ἵπ πηθάϊο ἃπ)θἰθι σουθογαπι (ρ ο5ί 
ΘΟΥΠ ΠῚ) οὔκουν... γὲ Ἰδὲ ἀοοθῦ' 
Ὀϊηὰ, ἴῃ ΒΊΘΡΙΝ. Τμ65. ν. οὔκουν. 
Οὐκ οὖν (αοη 1460) ΕΧΑΡΑνΙΣ 
ΟἸ458. --- ὅπότε... σφαλεί- 
σαν. Β᾽ΠΜΠ ον 1 20, {. ἢε δε- 
χίοπο σφαλεέησαν οἵ. δάη. 1 88, 
1, - κάλλιστον ... προὶέ- 
μενοι; Βα] ΘΠ Θνν τῇ ἃ πὶ ΒΥ πὶ - 
Μοϊατα ρτῸ θὰ ρῬτοῦαῃ ἃ 6 068, 
Ἔρανος αυἱὰ ΡΥΌΡΤΙΘ 51}, ἀούοι 
ΒΟΘΟΙ. Οεοοπ. οἷν. Αὔξῖο. ΓΡ. 
846. Ηϊο 6556 τὸ τὰ σώματα τῇ 
πατρέδι διδόναι ἱπιο} }ΠἸσἱταν 6 χ 
115, 486 Βϑατιιηΐαν, [ΔΠ| ῬΡΟΡΥΪΘ 
δα ἔρανον ἀάάπηι νευρὰ ἐσφέρειν 
εἱ διδόναι, 5ε8 προΐεσϑαι οτὰ- 
νἶι5 651 τοβροηᾶθηῃβ [αὐ ηἷβ Ρ ΤῸ - 
ἰἰοαΥ δ, ΡΥ απ δ Υ8. 

8.2. διδόντες. Ἀρυὰ ΑἸ105 
χαριξόμενοι, ἐσφέροντες. ΟἿ, 
ΒΙοοπιί. Βαθαιᾶϊ απίοπὶ αὐτῇ (τῇ 
πόλει). Νὰ κοινῇ ὕθη νἱάθέιν 
ἰάθιι αποὰ τῷ κοινῷ, Υδὶρα }1- 
686, ψΆΪΟΓΘ ρο586, 568 Βἰρ!ϊ ἤοαγο 
δον ἀπ ὐοῷ (πα ἢ ὃ εἢ, ἰοῦ 
ἰδίᾳ 51 ἢ δ᾽ α} 8 01 πὶ (8 ἰπδα]}})}. 
ΟΡ, Ατη. -- τὸν ἔπαινον. ΑΓ. 
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βανον καὶ τὸν τάφον. ἐπισημότατον, οὐκ ἐν ᾧ κεῖν- 
ται μάλλον, ἀλλ᾽ ἐν ᾧ ἡ δόξα αὐτῶν παρὰ τῷ 
ἐντυχόντι ἀεὶ καὶ λόγου καὶ ἔργου καιρῷ ἀείμνη- 
στος καταλείπεται. ἀνδρῶν “γὰρ ἐπιφανῶν πᾶσα 
γῆ τάφος, καὶ οὐ στηλῶν μόνον. ἐν τῇ οὐἰχείᾳ ση- 
μαίνει ἐπιγραφή, ἀλλὰ καὶ ἐν τῇ μὴ προσηχούσῃ 
ἄγραφος ανήμηῃ παρ᾽ 
ἢ τοῦ ἔργου ἐνδιαιτᾶται. 

ἑκάστῳ τῆς γνώμης μᾶλλον 
οὗς νῦν ὑμεῖς ζηλώσαν- 

τερ, καὶ τὸ εὔδαιμον τὸ ἐλεύϑερον, τὸ δὲ ἐλεύϑε- 

ρον τὸ εὔψυχον χρέναντες, μὴ περιορᾶσϑε τοὺς 
πολ "εμικοὺς κινδύνους. οὐ γὰρ οἵ κακοπραγοῦντες 
δικαιότερον ἀφειδοῖεν ἂν τοῦ βίου, οἷς ἐλπὶς οὐκ 

5ουϊρύπνα δἰϊαιη ἰηΐγα ὁ. 44... ὈΠΚ, , ἀγήρων ὁ ΤΠμο. ΡΟ αχ Π 14 
[εὲ ᾿ἴπᾶς Ῥῃαν.]. ΑΒΒ. ΟἿ, Βυΐίπι. αν. 8. 61 δάπ, 1 (πιαχ. 8. 37 
αάῃ, 4) οἱ ϑρίιζῃ. Εχο. ΤΥ δὰ ἤοπι. Π. ΑΔ. ἀξιόχρεων ΥἹ 81. 

τἰσαϊο 5ἰσηϊβοαίαν τοῦτον, ὃν 
ἐλάμβανον. Οἔ, 40,4 δάη. --- οὐκ 
ΟΝ ΟΣ λον: ἀλλά. [68 δάη. Ϊ 
88,2.-- παρὰ τῷ ἐντυχόντι. 
Ἦδεο Κυαθσ, ΟΠ λαιρῶ οοηϊπησὶ 
ποῃ γί, ϑοᾶ, αυϊδ παρά ΟἸΤῊ ἀδ- 
ἔνο ᾿ᾳποίσπη ἃρια βουϊρίονθϑ 46 
5015 ΔὨΪΠΊΔΠΕΪΒῚΒ αἰοαῦύαν (οΕ τ: 
8. 68, 86), τῷ ἐντυχόντι τηδϑβοιι- 
ἵπιαπι 6586 ΔΥΡΙ γαῖα ἱπίθγρυγοίἃ- 
{πῦῷ Ὀοὶ ἄδθτι 16465 ΜαΑ] ἅατ- 
δα Καὶ ὁπ πὶ πάθη, 56 Βορϑῆμη. 
ἴα. Ῥοβὶία αθὸ νϑυθᾶ ἰαπσυϊᾶᾶ οἱ 
οίτιΠ ΒΘ ΡΠ] ΟΠ ΘΙ ΟΡΒΟΌΓΙΟΥΘΙῚ [ὉΓΘ 
γΘΒΡ ΟΠ αθὺ ἴῃ ΘΟΠΟΙΟΠΘ ὙΠπαοΥ ἀἸά θα 
ὯῸΠ γΘΙἸοΙθη5. ΠΠππὰ πϑαπὶ παρά 
ῬΥΔΘΡΟΒΙΠΟΠἾ5. Μία. δάη, 89, 9. 
Καιρόν δθο 'ἴπ ῬΘΥΒΟΠΔΠῚ ᾿εἰς 
οοπϑεϊπὶ ραίαύ (]455., αποα, ἀταππη 
γϑια πα γοῦθα Πτιῖο βιιβρίοϊ οπὶ ΠῸΠ 
ἴανϑδοι, ΠῸ5 ΠΟ ογβαϊπηιδ, -- 
καὶ λόγου καὶ ἔργου, οἱ 
αἰοοπαϊ οἱ ἀσϑηάϊ, ἱ, 6. νϑυθ 8 
ἴδοίϊβνα 605 οοἰβογαπαϊ. Οαπὶ πηϊ- 
ψουβα βϑηίθηί οἷ, Οἷο. ΧΙΨ, Ρῃὶϊ- 
Πρ». ο. 12. οἱ α]. ἴῃ δᾶ, τηδὶ. 60}}. 

8. 8. πᾶσα γῆ. ϑῖπο ἀτιίοα!ο 
ἴδ] ΒΈΡΥα ο, 38, οαΐπ5 τοὶ οδιϑᾶ 
ΠΟῚ ΟὈΒοῦνα δϑί, βῖνα δὶ 48 611- 
θοί οττ δ, βῖνα ἐοίᾶ ἑοτνᾶ. ΟἿ, 
Κυιοσ, θυ, 8. ὅ0, 11 δά, 9. --- 

σημαΐένει. ,,Οἱ. ἀάπ, 8, 8,(ς 
ΒΟΒΗ͂Μ.-- μνήμη .. . γνώ- 
μῆς... ἔργου, πὶ οι οτἰ ἃ 
ἃ ΠΊΤΗΪ Τὴ ἃ 5 8 Ὁ ἃ πὶ ΤΠ] 0Π1|- 
πὰ Θ ἢ εἰ, 1. 6. ᾽π ἃ Πἰ τη 5. πο 5 
48 πὶ ἴῃ Οἱ ΡῚ5 ᾿ηϑουῖρ τ. “Πα 
σον Ποῦν, Οὗ, ψα]ον. Μαχ. ΥἹΙ 
Ἐχίονη. 8. Κσπθρο.. ἐΔπη6η οὐ ΒΟΘΉΠΙ, 
Ῥαΐαπέ νοῦ τῇ 6 π 5 ροίϊα5 
απ τὴ ἴδ οὐἱϊ (5. σοὺ τ ἀτηὶη 15). 

8. 4. ̓ ξδηλώσαντες. Π59:; Ἑ- 
-- καὶ τὸ εὔδαιμον. «πρί- 
ναντες] »ἕπεται γὰρ εὐψυχίᾳ 
"μὲν ἡ ἐλευϑερία, ταύτῃ δὲ ἡ 
εὐδαιμονία.“ 561Π0], Τὴ6 ἃτείοαϊο 
Ῥυδβαϊοαιῖβ δα αῖίο οἵ, Βυίίηι. αν, 
8. 129 δάη, --- περιορᾶσϑ'ε. 
.. ΓΠΟΠη85 Μᾶρ. ἴῃ περιορῶ 6χΧ ἢ. 
Ι, οβίθηαϊ! περεορᾶσϑαι οἰΐαπι..,. 
ἀἰοὶ ργὸ καταφρονεῖν.“ ὈΠὺΚ, 
ΡΙουασηατπ6. οηΐϊη πηράϊπτη βοηδί 
ΟἸΤ ΟΠ ΒΡ ΟΘΓ 6, 40 Γ68 6Υ 8- 
Βῦτα 81, Ἀ0Ὺ 75. ὙΓ 95. δἢ 
᾿ΐο τ οὕ πι ρ᾽ 6. 6. 

ὃ. ὅ. οὐ γὰρ οἵ “καποπρα- 
γοῦντες. ] »τὸ νόημα πα- 
ράδοξον καὶ ἐναντίον τῇ κοινῇ 
συνηϑείᾳ. Θέογνις (ν, 175) γὰρ 
ὁ ποιήσας τὰς ὑποϑήκας φησὶ 
Χρὴ πενίην “φεύγοντα καὶ ἐς 
μεγαπήτεα πόντον ἹΡίπτειν καὶ 
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ἔστ᾽ ἀγαϑοῦ, ἀλλ᾽ οἷς ἡ ἐναντία μεταβολὴ ἐν τῷ 
ἕῆν ἔτι κινδυνεύεται; καὶ ἐν οἷς μάλιστα μεγάλα 
τὰ διαφέροντα, ἤν τι πταίσωσιν. ἀλγεινοτέρα γὰρ 6 
ἀνδρί γε φρόνημα ἔχοντι, ἡ [ ἐν τῷ] μετὰ τοῦ 
μαλακισϑῆναι κάχωσις ἢ ὃ μετὰ ῥώμης καὶ κοι- 
νῆς ἐλπίδος ἅμα γιγνόμενος ἀναίσϑητος ϑάνατος. 

ἀμ μ 44. Διόπερ καὶ τοὺς τῶνδε νῦν τοκέας, ὅδοι 1 
των, καϊπρῶ- πάρεστε, οὐκ ὀλοφύρομαι μᾶλλον ἢ παραμυϑήσο- 

8. ὅ, ἔστ᾽: Τιαυν. Ἐ᾿ τὰ. Ατς Οἢν, 48 ἔστιν, οὐ ἰπβ0 16 η5. υἱϊᾳπδ 
80 Τογίαβϑϑ ΠΟῚ ἴδροπᾶα ἴῃ ποὺ νοοᾶθι]ο ἃρυὰ Τῆπο, νοοδ] 5 οἰ ἰβῖο. 

8. 6. ἐν τῷ μετὰ τοῦ. 
Κύπορ. δα Ῥίομ, Ὁ. 

Μὲ μὰ ΒιιΒθθοίδ, ααδηιδτη οχοιιϑαία ἃ 
210. Ἔν τῷ ροβὶ μετὰ τοῦ οΟἸ]οΟαίὰ Βα θη Πδαν. 

Ε. Ὑἱπᾶ, Μ. Ατ, ὕμε. Ῥαμ. 47, 48 οἱ ϑιοθδοὶ (Ρ. 88) οοᾶ. ἃ. Ἔν τῷ 8ε- 
οαπάστη ΑὈγΘβο. βου ρβουπηὶ (ΔΟὐ]. 
ῬΡᾶγ, θεπιοβίῃ. Υ Ῥ. 

στην αἀαδπὶ ΒΟΠΠοίάθρο, 
ῬΡΟΘΑΒΙΠ 5. εϑί, 
μνάξεσϑαι ἜΧΡΙΠοδῦ. 

πετρῶν, Κύρνε, κατ᾽ ἡλιβάτων. 
Οὐ.  Ν͵αβ55. οο!!εοία. } τούτῳ οὖν 
ἐναντίως ὃ Περικλῆς ἀποφαί- 
νεται. 5000]. Κυάθρθυο ΠΟῚ 115, 
αὐ 6. ῬδυρευΡι8 γυϊρο ἱπα]- 
ΘΘὨ αν, 5688 Τα οἀδθιμοπίογυπι ἐ ἐπι-. 
πόνῳ ἀσκήσει ᾿ᾶθο 4ποα 16 γὶ- 
ἀρηιαν οομίτατία, --τ αλ1᾽ οἷς. 
Τλλεθι ἀλλὰ δικαιότερον ἄφει- 
δοῖεν ἂν τοῦ βίου ἐκεῖνοι, οἷς, 
6Χχ ααυϊθιιβ ἀλλά ποῦ τπᾶρὶβ 4 ἈΠὶ 
8. 2 ἴῃ ἤ τη ατιπ 6556. 1η66}}1- 
55. -- ἡ ἐναντία μεταβολή, 
δΧ βεοιηᾶᾶ ἴῃ Δάν θυ βα πὶ ἰου ἐὰ ΠΔ ΠῚ. 
-- κινδυνεύεται, φονὶο]ῖ- 
ἰδία, 1. 6. {ἰπιθη κα οϑί. Οἵ, 
δάῃ. ὁ. 8ὅ εἰ δέθρ]ι, ΤΊ65. ΓΝ Ῥ. 
1064. -- ἐν οἷς. Ἔν ΚυιοβονῸ 
ΒΌΒρθοίατη δϑί. Ὑὶοϊββίτη ἐν ἀρυὰ 
διαφέρειν ἀοβϑἰαογα τη οϑὶ ὁ, 89 
ἸηΪ, 

8, 0. ἀνδρί γε φρόνημα 
ἔχοντι, ταλρη δ η Ἶπ| 0. ὁοΡὺΘ 
νῖτο; φρόνημα μη 586 06 εἰὰ- 
τὰ πη ἈΠΙΠΊΠῚ 6556. 5818. ΟΟμδίΑί, 
-- ἡμετὰ τοῦ μαλακισϑῆ- 
ναι κάκωσις, τιῖβ θυ ῖα ΟἸΤη 
πὰ ΟἸ Δε16 ποία, 561 αἃ Πὶ 

οὐ Βεκκ, Αὖ νἱά. βομδοῖ, Αρ- 
109. Μετὰ τοῦ Θχραπρθηάα ὀοηβαθυαηί Τα. 

ΒΟΠηοἰα, δα Χοη. Απᾶρ. ΠΙ 2, 82 ἃ]. 
ΟΥἶβθα ἀρίουὶ ἰπϑϑοταπὶ Βυρά. δἰ 4}}1. 

Οοπίτα ἐν τῷ ἴῃ ὅίου. εἀᾶ. 
Αἰᾳαθ Πἷ5 Π0Β Ῥοίϊι5. 45886η- 

αυῖα ἐν τῷ Ὁ ἀμιθρρυθθι5 Ργοΐθοία 6588 
πα 16 μετὰ τοῦ γυμνάξεσϑαι Β0Π0]. ἐν τῷ γυ- 

Τὴν εχοϊαϊββα οοηϊθοοναιὶ Β οἶβκ. 

αυΐβ ἰϑπανϊἃ Θοπίναχε- 
Ὑ » Κάκωσιν Ἰη θυ ρΥθίδ 
Ηδβγοῖ.. ταπείνωσιν, δείνωσιν."“ 
ΑΒΒΕΒΟΗ. ,Εβὲ οοπάαάϊττοπὶβ 
ἴῃ ἀεοίουϊ πα παίαίϊο, “ἬΛΆΑΟΘΚ, 
ΟΥ ΝῊ 82. Μαλακίξεσϑαι, υἱ42, 
4 ταδὶ νἱὰ. «Κορ. οἱ ΔΙΙΟὶ, γαϊοὲ 
μαλακὸν ἑαυτὸν παρέχειν. ὍΘ 
νν. ἐν τῷ νἱὰ. 54. -- καὶ κοι- 
νῆς ἐλπέδος ἅμα. Ταθιναύαν, 
αἰγατη ἤδθο βἰρῃηϊῆοοπί οἵ οα τη 
ριεδίϊεοα 5Β'τα αὶ 506 (4 πὶ 5ρ6- 
γϑηΐ ἴογθ, αἱ Ρϑιῖα νηοί), 8δῃ 
ΟἿ ἢ 60 ηιηιτεγϊ 5.5. ( αχὴ π1Π118-- 
αυΐϊβαιρ 56 Ἔιιοττασαση ορὶποίι). 
- ἀναίσϑητος, ΠΟ ΡοΥοο- 
Ῥία5, ἀοίοτο νϑδοῖα8. ,»»10- 
ΠΥ5. 4Ὧ6 πιοῦίθ ἰῃ Ῥαρ πᾶ: ὅτι τα- 
χὺς καὶ ἀναίσθητος, καὶ ἐ ἐκτὸς 
βασάνων καὶ κακῶν τῶν ἐκ 
τῆς νόσου. ΔΥ5 τῇιεῖ, ο, 6 8. 4.“ 
ΑἈΝ, 

(Δρ. 44. 8. 1. νῦν. ,.1ϊ6ν- 
Ροβίναπι ὁδί, αἰ ἄνω 88, 1 ̓ οἵ. 48, 
2.“ ΚΆΌΕΑ., αἱ ἀς τοκεῖς νοοα 
οἰναι αν. ἢ ὃ. 48, 1 δᾶῃ. 1. -- 
οὐκ ὀλοφύρομαι . ΝΎ ΟΣΩΣ 
ραμυϑήσομαι, ποῆ τὰκ ὶβ 



τυ 

ἙΕἘΤΟΣ Α. ΧΕΙΜΩΝ, 

(αι. 

τραφέντες, τὸ δ᾽ εὐτυχές, οἱ ἂν τῆς εὐπρεπεστά- 

(Ι 4.) 903 

ἐν πολυτρόποις γὰρ ξυμφοραῖς ἐπίστανται 
,ὔ 

τῆς λάχωσιν, ὥσπερ οἵδε μὲν νῦν, τελευτῆς, ὑμεῖς 

δέ, λύπης, καὶ οἷς δἰ θαι μονα τε ὃ βίος ὁμοί- 
ὡς καὶ ἐντελευτῆσαι ξυνεμετρήϑη. 

αρ. 44. 8. 1. 

(ηοπ 841:}} ἀ οὕ! 60 (ἃ τη); 
αυϑῆι ΟΟΠΒΟΙΔΡοΥ (πῃ 18, 
αὐυδὲ 5Βοαπππίατ). Πὰ ἴογα Κι- 
βϑίθιη. Ρυϑθβθη δ δίαπαο [αἰασὶ 60} - 
᾿αποίο απ 8118. ΘΧΘΠΊΡ ἃ ἰΘρ αΠύτιν 
ΤΠ 58. ΓΥ̓͂ 10 οἱ, ἀασππὶ ἄπεισι ἴα- 
τανΐ πούϊ οΠΘΙῚ Παθθδί, ΙΝ 61. Οἵ, 
ΒοΡη. ϑγηῖ, Ρ. 878 εἰ δα. πιδὶ. --- 
ἐν πολυτρόποις τρα- 
φέντες, ἴῃ νΑΥΪ15 Θπΐτη ο- 
Β'θαΒ (ΟῚ νᾶυΐϊο85 ... 6ἃ- 
815) δΒοϊιππύί 56. ΘηαςΓϊ[08 
6588 (Δ ο1 6 γ155 6). - τὸ δ᾽ 
εὐτυχές, οἱ ἄν οοι. Ῥυπηῦτῃ 
δᾶ τὸ εὖτ. οορὶία ἀπ ὃν (ποῃ 
εἶναι) ἐπίστανται (οἴ. Ηδυτη. δα 
γιρ. Ρ. 712) ἀαὐ 5ἰπηρ!τοἰίον ἐστέν. 
ΟΕ. Καοιαρί. οἱ Κυᾶμη. εἰπαάθ 58- 
Ὃν ἀϊοοπαὶ Θόπογα τὸ εὐτυχές 

ἐστιν οἱ ἄν 54. οοπὶ. οἵ, Μαιμ. 
αν. 8. 0688. θ. Οπιηῖηο ὃς ἄν 
Ὡ0η φργδθοθάθπίθ ῬΥΟΠΟτηΪπ6 46- 
τηοηβίγαίγο Δα οίϊ65 τροίθ ἴῃ 
ἐάν τις τοβοϊναηίαν, ΟἿ, Π 62. 
ΨΙ 14. 16. ΝἿΙΙ 608. Βαυίίπι. ἅτ. ὃ. 
148, 19. Κτυθρ, 8. 51, 18 8δᾶη. 11. 
Βοηίθηςία δύ ἤᾶθο: ἔθ] 1 8 6 Π 
γΕΥῸ 'ἴπῃ 60 ροδβίίδῃ 6556 
(5οἰπαπ0), 81 ααϊθὰ5 πΠοπο- 
5015 5]}1τη5 γ6], αὖ 15 ΠΌΠΟ, 
ΧΙ 5, ν 6 }. ὺὕὉδ᾽ 15: 10- 
οὐὰ 5 οὐτῖρις .»» Βδροίθπάπτῃ δϑὺ 
δηῖ6 ὑμεῖς δὲ ὥσπερ, εἰ εὐπρε- 
πεστάτης τοί οἱ δὰ τελευ- 
τῆς εἰ δὰ λύπης.“ ΟΟΤΤΙ,. Οἱ. 
τῆς ἀνϑρωπείας τῶν μὲν... 
νομίσεως, τῶν δέ βουλή- 
ὄεως Υὶ 105 οἱ «1ἃ ἀρυὰ Κυαθρ,. 
αἂ Ὀίοη. Ρ. 181. Οδίθγαπι ἃ 90. 
Ἰοπα αυοαπε Ὀδδιββῖ πη 05 605 ἰπ6]- 
Οα΄Ο8 6556, αἱ ΡΓῸ Ῥδίγϊἃ του τα 
ΟὈϊδβθηΐς, ὃχ Ἡεογοαοί. 180 544. 
ἀοορὶ 6061]. --καὶ οἷς... ξυν- 
εἐμετρήϑη. ἴη ἀυαθιδ τηᾶχὶ- 
Τὴ6. τϑῦυ5 ἢΐο ἤϑογθαβ. ΡΥΪΠΊΌΤΩ 

ἐντελευτῆσαι. 

χαλεπὸν μὲν 

Βε6ρ. τελευτ. Οἱ, δάῃ. 

ἴῃ πιαϊαιοπθ οὐδ οπἰ5. οἱ ἂν 1ά- 
Η φ' μ χωσι, καὶ οἷς ξυνεμετρηϑη. 5εᾶ 

β᾽ τ 1ΠΠπ απὴ Ἔχοιαρί τη οχϑίδί ΤΥ 
92. Οὗ «ἃ Χρη. Ἀπ}. 19, 27 οἱ 
Βεγηη. ϑγηι. ρ. 2391. (Ὡς ἰδηηθη 
Ιερὶ σα] (1458.). Ποῖηάο ΔΙΠΙ ἃ 5 
ἀδ νἱ ῬΥΔΘΡοβι ΠΟ ηἷβ5. ἐν οαπὶ νϑν- 
"15 εὐδαιμονῆσαι οἱ τελευτῆσαι 
᾿ᾳποίαθ, ΠῚ ΒΟΥ ΡΠ ΠΟΙ 510, 
ἴῃ ααἰθιβ τοριι5 [οι ϊοθθ βδἰηΐ οἱ 
τη οΥἼϑηὑιΡ, ΟἸΔΒΒΘΏΪ0 ᾿ΠΒΈΡΘΓ {0- 
ἰ8. 5ΒΘη.θη{1ἃ γΘΡΘΟΥΏΠῚ 5ΠΡΘΓΙΟΥ- 
05 πολυτρόποις ξυμφοραῖς, 
απ ἀοοθαμί ν]Ἱοϊββι πα πη θπη ἐνὶ- 
βίαι. οὐ ἔο!οἴατη τοῦτ ξυμμἕ- 
τρησιν νἱίδο παπᾶ πᾶ 6 6586, ν᾽ ἀ6- 
ΤῸ ΤΘΡΌΡΠΔΓΘ. Ῥαγιτη ΡΓΟΘΆΡΙ1- 
[6 ἰσΊ ΙΓ Ρ᾽Ὸ ἐντελευτῆσαι 58- 
ΒΡ᾿Οα αν νΘΥ τη, 41816 51 ἐναλ- 
γῆσαι νοὶ ἐλλυπηϑῆναι, Τ6ρο- 
ποηάθτη 6556. [πηη0 ΟΥ̓ΔΙΟΥ Ρἃ- 
γϑηίθβ, απ ἶδ ΠῚ Βοϊδ ηΐ 56 ἴῃ να }}15 
Οδ51 005 ν᾽ίΆτη ἰγϑη56 1556, ἰδοίαυϊ 
ῬΟ556 αἰοἷί, αποὰ Η]}11, απστη δα ο016- 
γἰββοηῦ, ποποβία πιουῖθ Ῥ θυ θυ  ηΐ, 
δηϊθα αδτη ΟΔΙ ΘΠ αθ5. ΘΧΡΟΥΙ 65- 
Βθηΐ, δῖνθ απο οοποθηΐαβ ααἷ- 
ἄἀδπὶ [6]1015 νἱίὰ 6 οἱ τη οὐ 5 115 ο0π- 
ἰἰσοῦῖύ. Ἐπ ΜοΥο αὐϊάοπη 568- 
ὉΘη{18Π| ἤδη 6586 ἀἰοῖῦ: ἃ ἃ ΟΥ̓ α Τὰ 
νἱίδθ ὕθῃοῦ ἃ ΘΟησΥαϊῦ, αὖ 
οδάριῃ τὸ οὐ ἔβιοθ5 θϑϑϑῃΐ 
δὲ ὉὈΙσ θην 1.06. Ὁ. αἄὐὕὐὔ Ψ πὶ 
το νἱίδθ ὑθυῃηῖη 1, ἴῃ 6ἃ 
οὐΐατα ἔοι ϊοϊταύίοιη ἰην θη ϊ- 
γθηί, Εαπιαιθ βθοιίιθ ἈΝ χίτ5 
(46 αἰ ΠΣ ΠἸοσ τ θ5 δα παοὺ ϑ! Πα 5011 
αἴααθ ΤΠυοΥ ἀἰ 15 αἴουῦ5 Ρ. 18 86. ) 
ΘΧΡΙ ΙΔ εὐδαιμονῆσαί τὲ ἔν 
τινι καὶ τελευτῆσαι ἐν τούτῳ 51. 
᾿πίοΡρυθίαίαγ : α πὰ ΟΤ ἃ Τὴ γίτα ἴτᾶ 
αρίαία 680 ((ἴὰ Θοπρσα ), αὖ, 
ἴῃ 40 Τ6] 1065 6856 Πηὺ (ρϑιγδθ 
ἀοίεπάθηαδο πη Π6Γ6), ἢ 60 ἃ 6 Πὶ 
νἱἰίδπι ἔἸ ηἰσοπί. ΒΙΤΆ  Π06Γ 8}1]. 

τον μὲν τῶν 
τοκξων τῶν 
τε ἔτι ἀκμα- 
ξόντων καὶ 

τῶν παρηβη- 
κότων" 



Ὁ ΎΝ ΠΕΡ ἘΡ ΚΕ ὺ Ὑ Ζ ΌΥ 

94 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ͂ ΞΥΓΓΡΑΦῊΣ Β, μδ΄. 

οὖν οἶδα πείϑειν ὄν, ὧν χαὶ πολλάκις ἕξετε ὑπο- 
μνήματα ἐν ἄλλων εὐτυχίαις, αἷς ποτὲ καὶ αὐτοὶ 
ἠγάλλεσϑε" καὶ λύπη οὐχ ὧν ἄν τις μὴ πειρασό- 
μέψος ἀγαϑῶν στερίσκηται, ἀλλ᾽ οὗ ἂν ἐθὰς γε- 
νόμενος ἀφαιρεϑῇ. καρτερεῖν δὲ χρὴ καὶ ἄλλων 
παίδων ἐλπίδι οἷς ἔτι ἡλικία τέκνωσιν ποιεῖσϑαι" 

8, 2. πειρασόμενος 6Χ ΟΡ ΙΠ115 οὐ Ρ᾽ αν Π}}5 1100 ]5 ΤΘΟθρὶς Κναθρ:. 
γυ]σαίαπι πειρασάμενος, ἀθΔΥην 5 οἱ ἴῃ ΔΙΊΘΡῸ τηϑῖρτο ἐϑας γενό- 
ἱνξνος Ὀ6Π6 ν᾽ ἀθϑη ταῦ ΤΟΒΡΟΉΘΓΘ, ἰά60 τϑριαΐϑηβ, ααοᾶ, ααϊθὰβ τἰϑὶ 
ΠῸΠ Βἴπηι5, [15 στερίσκεσθαι τοοίθ ποῃ ἀἰόδηλαν. ΑἸΓΘοΡ ΠῚ ΘΧΡΤΘ5- 
ΒΓ] 6556. ἃ Ψ4}1 νεγθὶβ ααἰθι5 ππ πα πᾶτη ρούϊἑατὶ ρτῖνϑη- 
τὰν, Πειρασάμενος ἰᾶπηθῃ τοϑίϊεαϊ! ΟἸ 58. 

ἀφαιρεϑῇ ΒΕΚΚΟΡ 6χ ΠΠνῖ5. πη }}15, αυΐθτιβ ἰδοϊίι5 ἀρὰ Θυπὶ 
ΒΕ γαραίαῦ Απιρ',, τϑοθρὶῦ; Πᾶτη αἀἰϊοθπαμ πη οδύ 410 45 ρυϊναίαβ 

ΠΟ 4ποὸ αἰ ΡοΟΒ51 ρταὶνδυὶ. 
ουβαηύ Καρπηρῇ, ἴπ ἰπίογρτ. οἱ Ο]885. 
ἔαοτὶΐ, 

ϑεα ἐνευδαιμονῆσαι ὁ βίος ξυν- 
ἐμετρήϑη 
αναθοᾶθ βίρῃϊβοαηὺ Ροίϊα5 ὁ βίος 
ξυνεμετρηϑη εὐδαιμονῆσαι ἐν 
αὐτῷ. Οἵ δάη. Π| 20, 4. Πδααθ 
αἰτουατη ἱποίβυτη ἐντελευτῆσαι ὃ 
βίος ξυνεμετρήϑη Θ᾽ ΩΣ ΠΓΟΥ τὸ- 
Βοϊνθηάατη δϑί, ουϊ ίατηθη. 6η0- 
ἀαοπὶ οἱ βοηίθηςία οὈβίαγθ νά θα- 
ΤῸ οἱ 'ρϑἃ νϑῦθᾶ.. Αἰααθ, 114 ααἰ- 
ἄθηι ἃρίὰ Βεί, 5] εὐ αυίοχ ἐνευδαι- 
μονῆσαι δἴδηῃ 84 ἐντελευτῆσαι 
ὑθρϑιϊ ρΡ0556 00 ΘΧθιρ δ ἃ ϑοῃδοῖ. 
δα ἄτερ, ον, Ρ.1082 εἱ δὰ ἀβομι. 
Ῥ. 561 οἱ δα Ποπιοβίῃ, ΟἸγ πῃ. Ὁ, 
20 Β. δίᾳιιθ. 840 ἰηίθγρυ. Οὐ}, 
Τηβί, Χ 1, 19 οοἰ]θοίᾳ οχ᾿βιϊμηαν- 
Υἱβ, δ, ἰὼ αιοᾶᾷ ΕὙδΔη ΖΒ. ἴῃ 
Απηδὶ, ᾿ἰΐουαυ, ΒθγῸ]. ἀθ ποβίγα 
τηδίοτο βαϊοηθ ἰπάϊοαηβ ἀοοθυθ 
βἰαάαῖ!, ΟΡ δἀἀϊίαχῃ ὁμοίως οταϊ 
Ῥοίαΐβ586. {{0| ρουβααϑθγῖὶβ. ΑἸίθτα 
γταῖϊο [ογίαββε οἰΐατη Ἠβθυγηδηηο 
Ρἰαοαῖς 1, ἃ, ἰἴΐᾷ ἱπίθυρυθίδητ : 
ααϊθβαᾷπο βῖο οϑ ἰνδὰποί 
(μα! τη αρίαίᾶ, ΘΟΏΡΥΙΘΗ8Β 
ἔδοία, οἵ, Μογον οἱ Εγδη2.) νἱ δ, 
αὐ 'ἰῃ οἃ ῥρδυὶ οὖ ἔοϊϊ οι δίο 
οὐ οχῖία αἰθυθηΐατ, ϑβαπίρη- 
τἰὰθ. σοΙηραταηᾶα ϑ'θηθοδθ νϑῦθἃ 
οϑὺ τᾶσηᾶ ἔθ] Ἰοἰ τα 5 ἴῃ ἰρ58ἃ 
[6] 1οϊίατο τηογϊθπᾶϊὶ, θυυσῃ 

6χ ἰθρίθιβ Ππριιδθ - 

Ορίαίϊνυτη ἔγαβίτα οχ- 

ἰᾶτηθη εὖ ἐν τῷ βίω τελευτᾶν 
ἀἸοὶ Ῥο556 ἤθη 5ὶῦὺ ἀθηηοηβίγαι 1η, 
(φπδιααδηη ἃ Ἰορίοθ ἀἰούιτη 6558, 
οὐ Το ἀἸ ἀθιὴ Ῥυορ ον ΘΟὨ ΓΔΥ πὴ 
ἐνευδαιμονῆσαι ἴΐα 5ουῖίθογα δὰ- 
ΒῸΠῚ 6556 Αἰ υτηδί Καοιηρῇ, ἴῃ δᾶ- 
ποῦ, ἰΠίρυρΥ., απθ ν]ᾷὰθ θιϊδγῃ ἴῃ 
Θυδοβύ, Τπυο, ΤΡ. 7) οὐὔδπιπαμι 
ΡῬτὸ ἐντελευτῆσαι δαυὶ εχ Βδρ. 
τελευτῆσαι, αὐ Ῥιδοροβιο 6χΧ 
ΒΌΡΘΡΙΟΥΙθιι5., ἢαϊο ψοῦθο δά]ιδα-. 
βουῖν, δὺὺ εὖ τελευτῆσαι Ἰε66η- 
ἄυπι βυβρίσαπλιν, Κναθρθυ ΠππῸ 
ἐναριστεῦσαι οΟμΙϊο , οδἰβὶ οὐ ἰὰ- 
5.0 ΠΙΔΙΟΥ Θδὲ ᾶθο πηαίαιο, οἱ 
ἀριστεύυξιν ρῬοθίδγ στη δία εἶδ8- 
Ἰδοίογ απ 6558 νΘΡθ πὶ ἔαύθιιν, 

8, 2. πεέϑειν. ϑυβδπάϊ 
ταῦτα. Δά ρα. δ 5ϑαππηΐαγ, 
δἰ τη} ]65 βϑηϊθη 5 ἴβοοῦ. Ῥ]αί. 8. 
19. Χρη. γυ. ΥΠὅ, 82 δ]. δὰ- 
ΒΟΥ βθυηῦ ἱπιθρρυθίθβ. --- οὗ. 
Οαβὺβ οχ ἐϑάς Ρεπᾶεθι, αποά 
ΟΠ δοᾶάθπι οᾶδιι ᾿ ΘΟΠΙΠΧΘυΠΐ 
ΡΙαΐ, οὐ Αἰ (νϊ ἃ. Βίθρῃ. 7165.) 
ΠΟῚ 6Χ ἀφαιρεϑῆῇ, δα αποᾷ βγη! 
δυάίοπάαπι αὐτό. 

8.8. τέκνωσιν ποιεῖ- 
σϑαι. ..1.. 6. τεκνῶσαι, τεκνο- 
ποιεῖσϑαι, παιδοποιεῖσάγαι." 
ΑΒΒΈΒΟΗ, Οἵ, Κατορ, οἱ δὰ 108. 



ΝΥ ΤΟΥ Ἤ ΡῸ ΕΟ ΑΥΎΡῪ᾽ 

ἘΤΟΣ Α. ΧΕΙΜΩΝ. (ἢ 44.) οὅ 

ἰδίᾳ Ἐ γάρ τε ἢ τῶν οὐκ ὄντων λήϑη οἵ ἐπιγιγνόμε- 
νοΐ τισιν ἔσονται. καὶ τῇ πόλει διχόϑεν, ἔκ τὲ 
τοῦ μὴ ἐρημοῦσϑαι καὶ ἀσφαλείᾳ, ξυνοίσει" οὐ 
γὰρ οἷόν τε ἴσον τι ἢ δίκαιον βουλεύεσϑαι οἕ ἂν 
μὴ καὶ παῖδας. ἐκ τοῦ ὁμοίου παραβαλλόμενοι κιν-- 

ι δυνεύωσιν. ὅσοι δ᾽ αὐ παρηβήκατε, τὸν τε πλείο- 
να κέρδος, ὃν εὐτυχεῖτε, βίον ἡγεῖσϑε, καὶ τόνδε 
βραχὺν ἔσεσϑαι., χαὶ τῇ τῶνδε εὐκλείᾳ κουφίξε- 

ΕΡΡ ΌΡΟΥ 

σϑε. τὸ γὰρ φιλότιμον ἀγήρων μόνον, καὶ οὐκ 
ἐν τῷ ἀχρείῳ τῆς ἡλικίας τὸ κερδαίνειν, ὥσπερ τινές 
φασι, μᾶλλον τέρπει, ἀλλὰ τὸ τιμᾶσϑαι. 

8. 4, ἀγήρων. Ἐ. Μιπᾶ. Ῥαη. νοίϊ. εἀἃ. Τίρον. ΒΠθι. ἀγήρω. 
Οὗ, βου. ἀΐβου, 48, 2 οὐ Βυϊζίπ. 1, ἰδ] ἃ, 

-- ἐδέᾳ γάρ τε. δυϊρο ἰπνὶ- 
τἰβ τπειηθγϑηΐβ ἐδέᾳ τε γάρ, ἀπάτη 
ἀϑἰἰδίδτη νυ θουτιτι ΘΟ] ΟΟΔ ΟΠ ΘΠῚ 
Βορέου ἰά60. ΤΕ 1558 νἱἀοίαγ, 
δ τέ ποὴ δὰ βοϊυμῃ ἐδίῳ, 568 
δ τοίδπη 5θη οπίϊδτη ἐδίχ του: 
ἔσονται ῬΕΡΠΕΓΘ βισηἰ Ποατγεῖ. τὲ 
γάρ ἰδήηθπ τϑβιϊαθυθ θῸπ ἀπ ]- 
ταυθηῦ Κυαθρς, Βοομπι, ΟἸα58, -- 
τῶν οὐκ ὄντων) ο,τῶν τε- 
ϑνηκότων. “ Θ6ῃο]. Οἱ“ 45; 41: --- 
λήϑη. ,,Ε5:8. Ἰ. δ] νἸβοθη- 
ἀϊ πηδίοτγὶα, νοὶ οὐδ ΟὈΪ1- 
νίοποῖα αἴξογθπβ. ἀἋΟΤΤΙ,,, 
ἃρυὰ ἀπε νοὶ ΑὈγθβοῆ. νἱᾶθ 
Ρίατᾶ. Οὐ Ιδοο005. δὰ Ερίρυ. 
ἄταρθο. ἀεἰθοί. ΧΙ 41 οἱ βιιρνὰ δάῃ. 
152. 2. -- διχόϑεν.... ἀσφα- 
ἀεί  υξανίϑηι, οἱ αποᾶ 
ἘΓῸΒ ποη εξ ον θαι" οί 

πᾳρουνἰίαίβ οαπϑ5ἃ (1. 6. ατιὸ 4 
Ἐπ ΟΥ οτὶς Ὁ τπτὺ τπ 0} 1 
Βα ἢ» ΠΟΥ δάη 1.82. οχίν, οἴ 
ἂθ ἀδίῖνο δυΐ οαπβᾶθ δαὶ ΘΟΠΒ51}Πὶ 
Μαδίη. ατ. 8.898 Ὁ. Βαυίίτη, 8.188, 
4 α οὔτη δάπ. 148. --- ξἕυνοί- 
σει. Νοτηϊπαίνιιβ οδί (τὸ) τέ- 
Ἀνώσιν ποιεῖσθαι, εἰδὶ Κτιορ. 
ξυμφέρει ἱπι ρ ΘΡΒΟΠΔ 6 ν ΨῸ]Ὁ 6558 
Ῥοβίταμη: β6α ἰδ] ΠῚ ἱπηρουβοπᾶ- 
᾿ΐαγῃ, απδ86 ἀἰσαπίπν, ποτηΐπμᾶ 50- 
ἰθῃΐ 6588 ἰηδηϊενὶ. --- παῖδας 

: παραβαλλόμενοι κιν- 
δυνεύωσιν, (αὶ πο8) ρετ- 

ἰπᾶθ αἰαὰθ 841 ΠΡ 6 τὶ 5 
5ἰ5 ἴῃ αἰβογίτηθη ἀ4115 (αϊ- 
βΒοτγίτηϊηὶϊ οὈἱοοίϊ5) ρϑυῖου- 
Ιυπὶ δά οαπί, ἷ. 6. »»κἀ αὶ ἴῃ Ππ|10 
ἰρδὶ οᾶβιι Ῥϑυϊου ἰδοίθηι ΘΓ 
ἸἸΡθΘΓΟ5 60 ἀαίοβ." ΒΑ. 6 πα- 
ραβάλλεσϑαι οἵ. 1Π 14. θὅ, ἀΘ νν. 
ἐκ τοῦ ὁμοίου δάπ. 151. 2. Ηϊπο 
δᾶπῃ. ἰασοπὶ Αἰοατη ΘΧΡ Ιοαπἀδ πη 
6556, 486 ογδίουϊ 8. οὐ ἀποῖθὰ5 
ΠΙΌΘΓῸ5 6556 ποδί, ἀοοοί ΒΙοοτηΐ, 

8. 4. παρηβήκατε, δεῖα- 
ιἷ58 νἱρούθῖη ὑγαπβίβίΐβ, Ηἰ 
οὐ πιρΑυῖο γΟΓΡθΟ ΟΡΡΟΠΙΙΠΪΕΥ 115, 
οἷς ἔτι ἡλικία τέκνωσιν ποιεῖν 
σϑαι 8. 8. -- τόν τε οεἰ, Ηϊπο 
ἱποῖρὶε ἀροάοβῖβ. Εὐτυχεῖτε εδβί 
ἱπηρευθοίαπι, ἡγ εἶσϑ'ε Ἰτηρογδίῖ- 
γα5, 6Χ 40 Ῥεπάθί ρυἸΠΊΠη ἀα- 
ὈΪεχ δοουβαίίνιιβ τὸν βέον κέρ- 
δος, ἰππὶ δοοιιβαίϊνιιβ οὐ ᾿η Πηϊι- 
να. Οἵ, νόοειη. ἴῃ Ποπηοβίῃ, Θ0Π0. 
15 9::-- πουφίξεσθαι, Ι- 
νδιηϊηὶ, 1. 6. οὐ σῖτα ἰΠ1; ἀο- 
Ἰοτγθῖι Ἰεν δύ6. -- τὸ φιλότι- 
μον, ἷ. 6. ἡ φιλοτιμέα. Οἵ. 
ΤΙΡεν. περὶ σχημ. ὙΠ] Ρ. ὅ74 εἰ 
δάη. 160, 8. --- ἐν τῷ ἀχρεέῳ 
τῆς ἡλικίας, ἴπ δϑίδτϑ (πιΐ- 
1118 6) πη 84 111, Οἵ, δάη. 1 98. 
6. -- ὥσπερ τινὲς φασι. Εον- 
ἰᾶ556. δὰ διτηοηϊάθιη Ῥοβρὶοῖ 4ε- 
τηοηβίταί ΒΙοοτηΐ. --- ἀλλά. Ὅε 
μος οἵ, δάη. 1 88, 2 εἱ 1 48, 2. 

χρὶα, δ ον, ς 
ν 

ἦν 

-.Ὄις ν 

-ῶν- 4. 5 Ὁ 



ἔπειτα τῶν 
τε παίδων 

καὶ ἀδελφῶν Φοῖς ὁρῶ μέγαν τὸν ἀγῶνα. 

96 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΡΑΦΗΣ Β, με΄. 

45. Παισὶ δ᾽ αὖ, ὅσοι τῶνδε πάρεστε, ῆ ἀδελ- τ 
τὸν “γὰρ οὐκ ὄντα 

καὶ τῶν γυ- ἅπας εἴωϑεν ἐπαινεῖν, καὶ μόλις ἂν καϑ' ὑπερ- 
ναικῶν. 

βολὴν ἀρετῆς οὐχ ὅμοιοι, 
φϑόνος γὰρ τοῖς ξῶσι πρὸς τὸ ἀντί- κριϑείητε. 

ἄλλ᾽ ὀλίγῳ χείρους 

παλον, τὸ δὲ μὴ ἐμποδὼν ἀνανταγωνίστῳ εὐνοίᾳ 
τετίμηται. 

,ὔ κὮν τ εἰ δέ μὲ δεῖ καὶ γυναικείας τι ἀρε- 
τῆς, ὅσαι νῦν ἐν χηρείᾳ ἔσονται, ἀνησϑῆναι, βρα- 

Οδρ. 46. 8.1. παισὶ... 
ὅσοι τῶνδε πάρεστε. 6ε- 
πἰθῖν 5, ἰὰ ατιοᾶ 6Χ 51Π}}}}0 5 ν τς 
δἷβ ο. 44 ἰηΐϊ, δρραγθί, ἴῃ δηὰη- 
οἰδίϊ ἢ 6 ΠῚ) τ δἰ αὐ νη] {γδ5Ρ Οδὶ τα 5 
6δϑί. Οἱ, 48, ὃ. 67, 4. Ιν 109.0 
86. 1100. ΝΙΙ 48. Μϑβίῃ. ατ. 
δ. 448, ἃ. Κνυρρ, 8. 47, 9 δάη. ὅ. 
Ρῆἤμπρκ. δὰ Ευτ. Ηδὶ. ν. 1027. ἢ 6 
ἀυτου]0 Δρυὰ ποηι. παῖδες εἰ 
ἀδελφοί οτηΐββο νἱᾶ. Βαί. αν, 
ὃ. 124 δάῃ. 7, 8. -- καϑ' ὑπερ- 
βολὴν ἀρετῆς, γἰγύπεϊβ οχ- 
ΒῸΡ Υαπἐϊα, ῬΓΟΡΙΘΥ οχὶ- 
Τὴ ἃ Τῇ (ν 6501 81) γὶγθα 6 Τὴ, 
οχιτηΐα νἰγία τε ὁπ Βρίοα : 
-- φϑόνος... πρὸς τὸ ἄν- 
τίπαλον. Ὁ ποη αὐάϊιο ἐστί 
νἱὰ, Βυΐίηι. αν, ὃ. 129, 20. αϊοο 
Πᾶθο 510 Ἰηἰογργυθίδηίαγ: πη νὶ ἀϊἃ 
ΘΠΪη οϑί νὶνὶ8 Δάν θυβι5 86- 
ΤΠ] Ὁ]08, '. 6. ΠΟΠΊΪΠ 65 Θη Ἶ 1, 
αὐδιπαΐϊὰ νἱναπί, ἱπνιἀ θη ΐ 
ἃ ΘΙ 115. ΑἹ βϑηξθπίϊδτη ἀθθ θυ 6 
6585 ὨΟΙΪη 65, αὐδιηᾶία νὶ- 
νηΐ, ἰηνίἀϊα ρΙΓΘΠιΐ ΟΧ 5]- 
ΤῊΣ 6 ἀἰοῦϊβ. ῬΘΥΤ 18, ααδ6. ἴῃ 
δα, τηδὶ. οο]]θρίπιι5 (Δα. Θ'οηγηϊα, 
δὰ ον. Ἐρ. ἿΙ 956); ᾿δίαθ 
ΘΧ ΘΟΠίΡυΪα ΘΠΌΠΟΙΙΙΟΠ6 τὸν οὐκ 
ὄντα ἅπας εἴωϑεν ἐπαινεῖν, 
Ῥουβρ᾽ουαπῚ οβί. Τὰ βθης θη ΜΟΥΟΥ 
γψοῦρα ἴῃ ἤμππο τηοᾶπτη δοοὶρὶ νοὸ- 
Ιαἰι: ἰηνιαϊα οηΐπὶ νἱνοηΐθβ 
ΡΥΘΠ απ αν ΡΡΟΡίΘν δοὺς 
Ιδύϊοη οπι. Πρός οπὶπὶ ἰπίον- 
ἀυπὶ 6558 ῬΓΟΡ (ΟΡ ΠΟίμΠ) δϑί, 
ϑθ6α. φυρηΐδηὶ ΘΟΠΕΡΑΥ ΠῚ τὸ μὴ 
ἐμποδών ΠΟ Ροί(οδί 51 9} Πα γο 
τὸ μὴ ἐμποδὼν. εἶναι, ΝΥ τοὺς 
μὴ ἐμποδὼν ὄντας, οἰΐδιη τὸ 
ἀντίπαλον 516 ἱπιο!] σοπάαπι, Ὑ1- 

ἀθδηΐαν ἸρΊταν νά ]θυα ἤϑθο: γἱνὶβ 
ἸΙΥΟΥ δϑύ ἃ) Δ 118: Π8Ι 
πρός οὐπὶ ἄσοιδβ, ἱπποίππι αποηΐ- 
ΔὨ ΟἸΠἾἷΠῸ ΔΙ αϊα ΔἸ τουὶ οατὰ 41- 
16 }Ὸ ᾿ἱπίθγοθά θυ βἰδ᾽ Πἰἢ οδύ, δ]ίατιο- 
165. ἴθ], αἱ πρός νοὶ] παρά οππὶ 
Θ᾽ ηΪ. ὀΧΒρθοίθβ, Ιερίασ, ΟΥἿΤΥ 
δ ΘΟ ΕΥΕ 80. Αββϑῃηίζ αν 
ΟἸα55. Κραθρον ὁοπίγα, απ μἷο 
πρός ΡΓΔΘροσϊ οη δ 508 5ι5Ρ8- 
Οὐμ5. 51{, τοῖς ζῶσιν, αἱ Μογοῦ, 
γα} 6556 οἱ Ἰπν  ἀθη 5 οἱ 115. 
αἰθιβ ἰηνιἀείαν, 56 πρὸς τὸ 

ἀντίπαλον γθοιῖι8. ἱπίθυρ θίδύιιν 
πρὸς τοὺς ἀνταγωνιξομένους. 
Οὐαη ἢ}15 τὸ ἀντίπαλον εἰ τὸ μὴ 
ἐμποδών οἴ. ἰδθο, πᾶν τὸ ἐναν- 
τίον νεὶ τὸ ἐξ ἐναντίας Υ 44, 
τὸ Πελοποννήσιον Υ 8, τὸ σω- 
φρονέστατον 1Π 62, τὸ φαῦλον 
οὐ 411 ΝἹ 18, τὸ ἄλλο Ιν 90. ν 8. 
ΥΠΙ δὅ, τὸ ἔλασσον ΙΥ, 86, τὸ 
πλέον ΠΙ Τ|. ΙΝ 86, ὅπερ ἦν 
πλεῖστον ΤΥ͂ 88, τὸ πλεῖστον καὶ 
ὅσον ἣν ξυνεστραμμένον ΙΠ 4, 
τὶ πλέον τὸ κωλῦσον ΤΥ͂ 18, τὶ 
βουλόμενον ΝῊ 48. 49, τὸ 9ε- 
ραπεῦον οἱ τὸ μὴ ὑπεῖκον ΠῚ 89. 
τὸ μαχόμενον ΓΝ 96, πᾶν τὸ 
μήπω μεμαχημένον ὙΠ 43. ΟἹ, 
9. 180. 690-- ον γα... 
Οἵ, Μαι. αν. 8. 502, 2. 

8.2. γυναικείας τι ἀρ ε- 
τῆς. .-μνησϑῆναι. ῬΥΟΡΥ, 
46 νἰτίαίο τὰ ἢ 6. Δ8}1- 
αὐδηὶ ππΘη ΟΠ 6 ἴδ ΟΘΥ 6; 
ϊ. 6. ΘΟ το, 4 8 }15 ν ἱυ- 
{5 ΠΠ 16 ΌΥ15 6556 ἀοθθδί. 
Τυσῃ ὅσαι γοίουιαν δα σοηϊ!, τῶν 
γυναικῶν, αἰ ᾿πο8ι ἴῃ ϑαϊεοί. γυ- 
ναικείας. Οἵ, Νὴρ, Ρ. 80 (οὐϊδπι 



ΤΟΣ Α. ΧΕΊΜΩΝ. 

χείᾳ “παραινέσει ἅπαν σημανῶ. 

(ΑΙ 46.) ΟἿ 

τῆς τε «γὰρ ὑπαρ- 
χούσης φύσεως͵ «μὴ χείροσι γενέσϑαι ὑμῖν μεγάλη 
ἡ δόξα, καὶ ἧς ἂν ἐπ᾽ ἐλάχιστον ἀρετῆς πέρι ἢ ψόγου 
ἐν τοῖς ἄρσεσι κλέος ῃ. 

ν Ὗ ἰχ᾿ 

48: Εἴ ἴρηται καὶ ἐμοὶ λόγῳ κατὰ τὸν νόμον ὅσα 
5 , , ᾿ 

εἶχον πρόσφορα, καὶ ἔργῳ οἵ ϑαπτόμενοι τὰ μὲν 
“ ᾿ 3} τἂν ᾿ ἊΝ τ σὴν 
ἤδη κεκόσμηνται, τὰ δὲ αὐτῶν τοὺς παῖδας τὸ ἀπὸ 

» Ἵ ς ’ , ἰχή - 3 , 

τοῦδε δημοσίᾳ ἢ πολις μέχρι ἡβης ϑρέψει, ὠφέ- 

ὕΔρ. 46. 8. 1. 
γαῖ. τὰ ἼΩΝ ρθε ες 
2, Φ ΚΥΡῚΣ τ 885᾽ αἰ. 

ἀ6 ποιὰ, ἀρετή), Μαίηι. αν. 8.488. 
Κυπερ.. 8. 43, 8 ἀπ. 12. -- τῆς 
ὑπαρχούσης ὙΤΝ ΑΞ ΑΚ 
γενέσϑαι, ἰηάοϊο, απδηὶ 
μά θ 6.15 (ϑθα ρτορυία νοϑίτα 
ῃδέινα), πὸὴ ἀούουϊοῦυθϑβ 
6556. οαἰέ, αὐ πὸ δἰηΐ ἀρ θοίο 
ῬύοΥβ5. δηΐηΟ; πᾶ ἰδηιθηίανὶ 
παϊο βοχαὶϊ ἱπη 6 "Ποῦ οοηοραϊ- 
τὰν.“ ΠᾺ ΑΟΚ., ,Αὐ ἀποπιοίο (Α}1 
τηοονδιϊοηὶ μεγάλη δόξα ιτἰρυϊ 
Ῥοίοβε 6 πηΐϊνοῦβα νἱνίαύθ πλιι- 
Ἰλοσιιπ. “ἀρῖίαν νϑιῖοηο ΠΑΡ ία ἴπ- 
ἍἸοῖ:, ὅτι ἡ ϑήλεια ἡ μὲν φύσις 
ἐστὶ πρὸς ἀρετὴν χείρων τῆς 
τῶν ἀρρένων Ρίαί. (6 Ἰνορ΄. Ρ. 
181 Β.“. ΚΕΑΌΒΟΘΒΕ. ἀυοίου 8 
ὕδπρ. εὐ Καορηρί. ες Ρατϊθη τα 
ΤῊ} 16} ΠῚ} πΈο } χὶς Κσάθη. Ὑπάρ- 
χουσαὰ ΞΞ-Ξ- οἰκεία, ὉΠ 61. οὐ ἈΠΌ. 

- -- χαὶ ἧς κλέος ἥ, οἱ 
(πα σηᾶ οδύ φ] ουΐα) οἷ ἴὃ- 
τηϊδθ, ἀθ ατὰ ἀπ} ππϊηϊ- 
ταιι5, δίνο ἰὴ θοπὰπὶ ϑῖνο ἰπ 
τὴ ἃ [ἃ πὶ Ρ ἃ τ 6 πὶ (ΡΥορὺ. 4πὸ ἃ 
αἰτϊποῖ ἂ« νἱτιπίθπ), νοὶ 56- 
σαν την «ἰἰπ, 1 59, 23 δὰ νὶνει- 
ἐἰβ ἰχλιιά τη, αὐ δὰ τορτο- 
Ποη βίοι 6 Π), Τα] ΟΥ 5᾽ῖ, δαί 
ἀδ σαἰι5 νἱγταὐ Δα ρύοθΥῸ 
ααδηϊ τὰϊη }ηὰἃ ἰπίθυ ΠΙΆ 65 
ξατηὰ βἰθ. ΑἸζοια σατο 5 πηρ}1- 
οἷοῦ 4υϊάοπι οβί, 5664 ρυύδοροβίιῖο- 
ΠΪ5 περί ΝΣ οὐπλ ὁ 60η- 
ΟἸΠανὶ νἱχ Ῥοίοϑι, Ὅὸ νυν. κλέος 
τινός οἵ, δίῃ. ΓΘῚ1,1. 69, ὅ. Τρ5ιπὶ 
κλέος, ατιοὰ ἴῃ ρυΐηιο Εἶρτο 15 ἀδ 

Ε΄ ΤΗσυοΥ 1415 οὶ, 1.3. ἘΔ. Π. 

τὸ ἀπὸ τοῦδε. (Δ55. Ατρ. ΟἹ. 
σοπίγα ΠΟΘΙ. Ὑ]ά. ΤΝ 114, ὅ. Χρη. Ογνυ. ἵν 

νη. αὶ. Τί. 

Θ᾽ ον. ἰΙοσίτητ5 (οἵ, άη. 1 10), [ἶο 
δϑὺ ποηιθη" μέσον, αποά γοοσδίιιν, 
αὸ ΠΟῚ ΓΆΤΟ ἀρὰ ροοίαβ. (οἴ. 
Θίθρι. Τ|.65.), οἱ πὐ δόξα, ὄνει- 
δὸς (ΟΕ αὐπο ὙΠ δ» ἐλπίς οὐ 
ἐλπίζειν (εἶ. δά. 1 1), Α[1ὰ 5ἰπη)ῖ- 
τὰ, απὰθ πὶ αἰναιηαπο ρανγίθηι αἰ- 
οαπύμν, ὅπηι βοηϊθηία οἵ. Α θβοῇ, 
Αραμ. γί 611. ΡΙαί. ΑΡοΟΡΠΠΙ. 
1,Δο. Ρ. 8ὅ4. ΔΝ γιείθη)}». ἃ]. ἴῃ δά. 
πηγαὶ. 601]. 

(δρ. 40. 8.1. εἴρηται καὶ 
ἐμοὶ λόγῳ. [4 ΔΙ του τιηὶ ἸλΘ ΠῚ - 
θυ ρύορυῖα καὶ λόγῳ ἐμοὶ εἴ- 
ρηται 5ου] θη πη οὐδὲ, 5ο τπἰ 
ΘΟΠοΙΌΟΠ 6. δ ἤποπὶ ργορογανο ἰπ- 
ἀϊοανοί, βουϊρίονυ "εἴρηται, απ0 
γοῦθο Πηϊνὶ ογαίίοποϑ βοϊθηΐ, απίθ- 
Ῥοβυῖ, ἀθῖπ 6 οὐαιυϊοπθηι πγαίαν ἰ(. 
ΝΙΒΙ, τἂὐ Κυπορς. ἉΠαο, «ἃ ἰηὶ- 
ἔπι οὐδιϊο δ᾽. ἐμοὶ δέ οεοἰ. εὐ καὶ 
ἐμέ 6 90 γοβρὶοὶ ΤΠ 115 αἴσοθυο. 
λόγῳ οἵν ἃ εἴρηται Δα τε 5ἷέ, 
ἰϊο δίδει Ραίοι, ΑΙΠ6Γ δο 1 22, αδὶ 
οἵ, δάη. -- μέχρι ἥβης ἅρέ- 

8Ε.} μέχρι ὀκτωκαίδεκα 
ἐτῶν.“ ὅ6|)0]. Ῥτορυῖο αυϊα ἐπὶ 
ἥβη ε8ι τὸ ἑκκαίδεκα ἐτῶν γε- 
νέσϑαι, οἵ. Πδόγπι. Ἀπεῖαα. αν. 8. 
123, 8; 5ε4 μέχρι, “ἥβης Τηιιο, 
ἀἴοθη5. Ῥουδοίδηη ἥβην ἐρων 
ψ 16 τ 6 ΠΠπὶ. ΟἿ, 1. ἃ. 8. 128, 
8 εὐ ἀὁ ἀπε ρῖσιια ν. ἤβη ν. ΘΙΘΡΗΝ 
ΤΙιο5. 6 σὰ νἱᾶ. Ρ] αὐ. Μοποκ: δὲ 
22. οὐ ᾿δὶ ἱπίογρυ, ΒΟ πο Ια. δὰ Χρη. 
ἂς γβοιῖρ. 2, 2. 4]. ἴῃ οἂ, τηδί. ἃ. 

ἥ 

ἊΨ ἘΦ τ ρ ῸΙ 

ΨΡ: 

ἐπίλογος. 

προ πο  νν,  ξόνν 
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ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ͂ ΞΎΓΓΡΆΦΗΣ Β, μζ΄. 

λιμον στέφανον τοῖσδέ τὲ καὶ τοῖς λειπομένοις τῶν 
τοιῶνδε ἀγώνων προτιϑεῖσω: ἀϑλα γὰρ, οἷς κεῖ- 
ται “ἀρετῆς μέγιστα, τοῖς δὲ καὶ ἄνδρες ἄριστοι πολι- 
τεύουσιν. 

ἕχαστος, ἀποχωρεῖτε."" 

νῦν δὲ ἀπολοφυράμενοι ὃν προσήκει 

41. Τοιόσδε μὲν ὃ τάφος ἐγένετο ἐν τῷ χειμῶνι 

8, 2. ἀποχωρεῖτε (458. Αυρ. σι ρας ΤΟ ΡΆΙ. ΤῈ ἩΞῊ 5. 
γυϊρο εἰ Βεκς. ἄπιτε, ουΐπ5. ἰη ορρυθίαιίοποπι ἀποχωρεῖτε Ῥαίΐδῃϊ 
6556. Ῥοίαϊ! ἰδηθη νυ]σαία) 6χ Ἰοαπθηαϊ ΠΟΥ Ὲ τθοθρίο, αἱ ΡΪδί. 
Μεποχ. ο. 22. Ῥοιηοβίῃ, ΕρΡΙ Δ Ρ1.. δχίν. 8] }||54τ|6 Ἰοοΐβ (ν]α, δα, τηδὶ.) 
ΘΟΙΙΡΤΟὈδίτιν, ΡΥ ΘΡΘΓΕ. 

-- στέφανον. ιπροτι- 
ὃ εἴσα. »Τοῖσδε, πε: 
τηονίαΐβ, τοῖς λειπομένοις, 51 - 
ΒΘ Ε 51 εἴ 85. Ιᾳπρ6 στέφα- 
νον εἰ ἀγώνων.“ ΡΌΒΕ. Δλὰ 
τοῖσδε Ῥθ Ζβυρτιὰ προστιϑ εἴ- 
σα αἀϊυδίοανοβ γϑροϑῦ να 
ΠοραεΥ]. » προϑ'εῖσα Ῥ6Υ 5018 Χ 11} 
ἀπὸ κοινοῦ Κνιερ. Στέφανος 
τγδηβίατι νἱτὰ Παοί, ἴῃ αυᾶ δα 
ΘΟΥΟΠἃ5. ν]οίουῖθι5 που} ἀδία8 
τοβριοἰίαγ, ΟΥὗὨ ΤῊ 121, --- ἀϑλὰ 

. πολιτεύουσι. ϑεπίοη- 
ἀἰαὴν ΕἸ ἢ 1 θ5 σοη ἥντηδπηί (Δοὐι}, οἱ 
ΒΙοοταῖ, Ὅδ δέ νὶά. ἄπ. 118. 1. 
ψυϊδαίυτη τοῖσδε ΘΟὨ ΓΑΥτΠ} οδύ 
115, 486. Ῥγδοοϊρίαηΐ Βαιίηι. οἱ 
Ηδυτη. δὰ ὅόορ!ῃ. ΡῬμί!οοί, ν. 87, 
ἀΌΟΥῚ ΒΡ ΠΡΡΡΗΌΒΝ νἱ πῇ ἰη ἔν η- 
56 γ6 βίπαάθι Μδίι. . ὃ. 470, 2. 
ΟΥ. 54, 697; Ὁ δε 
8. 2. ἀπολοφυράμενοι. 

»9].. 6. παυσάμενοι [τοῦ] ὀλο- 
φύρεσϑαι, αὐ οΧρΙϊοαὶ 5680]. δᾷ 
ο:..61..“ΘΟΤΤΙ; Οἵε. δα; χπαὶ; Ῥεὸ 
5 πηρ Π1οἱ ὀλοφύρεσθαι ἰάπιοι ΑἸλοὶ 
οομβίδηνον ἰαρὶνασ, Ια, ΒΊ6ρ]). 
ΤΗΘ5. Οταγο δουϊβίϊ, ὩΟη ἰρ5115 
γΘΡΌΙΪ 1ΠΠΔγὴ νἱτη 6556 Υϑοίθ ἃ556- 

Β .« , 

γοναὶ Ὀιπὰ.]. ἃ. ---οῶν προσῆή- 
μει ἕκαστος. Οὐοπδβοοῦιῖο νοὺ- 
ὈΟΥΙΤῚ Ἰιαθο δϑί, ἀπολοφυράμε- 
νοι ἕκαστος ὃν προσήκει (αὖ- 
τῷ ὀλοφύρεσϑαι). Οἵ. Κιιιορ. 
αν. ξ, ὅδ, 4 άπ. 11 οἱ ὅ8, 4 αἀῃ. 
ὅ. --- ἀποχωρεῖτε. ὕιιαιιπι 
ψου, 410 18 168. ΘΟΠΟΪΟΙ "65 αἱ- 
τηϊ θα πίαν, γα ἄπιτε. ΟἿ. 54, 

Οὐοπὴραγδηίαν 1ναιϊπα ἀϊδοοάϊιε 

({1ν.11 56) οἱ 1116 6 (Οτϑθαζ, Αηΐ. 
Βοη. 8. 807). 
δρ. 41. Βϑααίαν Ἰοοὰθ. 1Π ὴ- 

5.15, 4] οϑὲ ἀθ Ῥοβυ!θητα, απιϑηι 
λοιμικὴν κατάστασιν νοοαϊδϑυϊά. 
ἴῃ μεταποιεῖσθαι. Οὐπὶ πδο ρ6- 
ΒΕ 16 η 186. ἀΘβουὶ ριοη 6 Ῥυϑθίου ο6- 
ἰθγῸ5 οοηΐουθηά8. οϑὲ Τυπογθίϊιβ, 
αἱ 46 Πού ἡϑίσγχα 1. 7] ν,1186 
564. Θαπάθηη ἰπθηὶ ἰία ἀδρίηχίί, 
αὖ βϑθρἰββίμηθ 'ρ58 νϑῦθα Τηπον- 
αἸα15, αποαὰ ροοίαο 1 Αι1η0 ᾿ϊοαϊί, 
Ἰητορυθίϑίι5 δἱτ; ἀθίηαθ Ῥυοοο- 
ῬίυβΒ Β6}]. Ῥευβ.. Πὶ 22. 28 ῥ. 78 
544. ἀ6 ρεβιι!θηίϊα, αἰι88 ἃ, 842 Ρ. 
Οἢν, ἢ. Οὐηϑίδηθπορο!η. ἀθρο- 
Ῥυϊαία δύ, ἀἢ]σθηΐθι οὐ ΠΟ ΤᾶΡῸ 
γε β Τῆπον ἀϊά εἷβ Θχρ!ϊοδηβ; ἀ6- 
ῃΐαᾳιιο ΟδηίδοιζΖοηιβ ΓΝ 8 ῥ. 49 
564., αἱ ἀδ αἰϊα ρϑβϑι]!θηΐϊα ἃ. 
1947 Ἰοαίρηβ τη]α ἰἰβάθηι νον- 
ὈΪ5, 564 4110 βθῃίθη  αῦ ) ΟΥ- 
ἀϊηπο, ἀδβουῖρβϑιι, Νφβὸ βίη ἔνι- 
οι οοτηρδγατιηαν Ὑίγρ, αδογρ, 
ΠΙ 418 54ᾳ. Ον!ὰ. Μοὶ. ΥΠ δὅ38 
544. αἰϊΐαιιθ. δὲ δηιααϊονοβ δὲ 
ΤΘΟΘΗ ΓΙ ΟΥ̓ΘΒ ΒΟ ρίογο5 ἴῃ θα, τηδὶ, 
ΠῚ 2. ν., δ48..ονὐ 1Κ Ῥ. 169: 5ῃ- 
(οεα. 3. ρ. 159) ποηλϊηδι!, 5΄η- 
ΘΆΪΑΥ 5. [1615 θη ἸΟΟΙἢ. 
ΤΙπογαϊάθιιλ. {ΠΠπ|8ϊραυαης Μοὶ- 
βίον, Εγογοὶ, ατίπιηι, ΘΟ ΟΘ μα, 
Ἰνοϊαηὰ, ΚΚυδῖιββ, 41], ΟΡ 
ποπηϊηδ οὐ ἢ 6] } ον τ πὶ ᾿Π5ΟΥ  Ρ. 10.165 
νὶἀθ ᾿θά θην, ΑἸΪὰ 5 ροβ ]θη ἰὰ5 Δη- 
(ἰαᾳαὐται18, σαν απ, 4πᾶ6 ἴῃ ΟδΥ- 
{πα στη θη 565. γνποιθ85. Οὔ ΒΙ 6Ὴ- 
168. ᾿πνᾶβὶι, οὐ Α ιοη πᾶ πη ὈΓΘΥΪ - 
ἴον ἀθριοίαβ5 νἱἀθίη Ρδαὶ, ᾽᾿Εγκυκλ. 
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τουτῷ. καὶ διελϑοντος αὐτοῦ πρῶτον ἔτος τοῦ 
πολέμου τοῦδε ἐτελεύτα. ᾿ 

2 Τοὺ δὲ ϑέρους εὐθὺς ἀρχομένου. Πελοπον- ΓΟ ἐν ἐπίλτς ᾽ 
ν νου ὕὲ- ν 

νήσιοι καὶ οἵ ξύμμαχοι τὰ δύο μέρη ὥσπερ ΣΧΘΟΣ Μακε 
τὸ πρῶτον ἐσέβαλον ἐς τὴν ᾿Δἀττιχήν: ἡγεῖτο δὲ δαιμονίων 

; πάλιν ἐς τὴν ' 
᾿Ἀρχίϑαμος ὃ Ζευξιδάμου. “ακεδαιμονίων βασι-- ᾿ἀττικὴν πὸ 

ὕάρ. 47. ὃ. 1. τοῦ πολέμου τοῦδε. Ὥαπ, τῷ πολέμῳ τῷ- 

παιδιν. Μογθοναπι (νο]. Υ ρΡ. 
160 54ᾳ4.). Οπδου ταν ἃ αίοιη,, [65 
ΑΔσα γ ΡΆΠ6. ΡΒ ΕΠ 6 πα ἱπρπϊηδ- 
γα 56 [6015 ῬΘΒΕΠΘ ΠΕ 5, αὔτη 
γηθαϊοὶ γοοδηΐ, 8 ΤΟΥ τι5. 8|1π|5 
ΘΘΠουΪβ 110 ἰθηροῦα νσαϊσϑίτϊι5. οἱ 
οοπίδρίοβιιβ [ἀ6}1{. Οαπβαβ οτὰ- 
νἰββίπιὰ5, ΟὉ απᾶβ ΘΟΠΊΡ Πγ65 (6 
Ῥαβ !θητα ᾿πσυϊπανῖα ἶο ἀρὶ πὸ-, 
σϑηΐ, ργο αία5. οὐ βχπηηδίδβ νἰὰ 8 
ἴῃ δάη,. δὰ 49, 5. 6. 8. 51, 6. Μον- 
θαπὶ νυϊραίιτηῃ (ἐπὶ δήμιον) ἔαϊ556 
6Χ ὁ. 48 οἱ 49 ἰηϊΐ.., ΘΟΠίΒΘῚ ΟΒ11ΠῚ 
6Χ 51, 4. ὅ εὖ ὅ8 σον ἰββίπηθ ᾿πί6]- 
᾿ἰρίμλιιβ. 5θα ἀραὶ τϑοίθ ἔθου 5 
αἰϊαυα τα! σᾶ (τυφώδης πυρε- 
τός) ἃς Ῥοβθ!θητῖα ἱπραϊπανῖα 56 
Οὐ 8}15. οχ βου πιο, ΠῚΠἃ 568}- 
ἰθηςα βὶ ρ᾽ δοθί, 15 που θα5, απὶ Δ Ὁ 
ἐουεῖο Ρ. Οἢν. βάθοι!ο δα πηάροϊ- 
Τηϊη1 586} 1551Π16 ΠΟΤΆΪΠ6 ᾿οηΪΐβ 58- 
αὐτὶ ποίδίαν., δαΐ οἰϊατη [6 ὈΥ15. Θ0Ὲ- 
ἰαρῖοβα, αἴθ ἃ. 1666 Ρδημπο- 
πίϑτῃ ἀσγαβίαν τ, νἀ θηΐαν πα χὶπη 
οοπιραναηᾶβα. Οττη ΜΠ Δ η  πβὶ [6 
αἰγ8 6. ΠΟΥ 58. σΟπίθ αἰ ΠΡο’α πα Ρ. 
19 5ᾳ4ᾳ. ον} οἰϊατη ἐγ Ππ τὴ 
6 ΠἸοπη 56 ΓΘ ΌΥ6 ΠῚ ΘΒ ΘΉΒΘΙα 
ἸπιθΠἸσαπὐ, Οιαπι Ορὶπ ΘΠ ΘΠ ἃ 
ΒΟΠΟΘΠΟΚΙΟ Ρ. 22 ἰίὰ ρυοθαίβηι, 
πὖ ΔΥΘ 6 ἢ 15. ΘΧΡΟΠΘΠ415. 5 ρον- 
Βθᾶθγο 58 Ρ05856 δι [ἐν αγοίαν, ἢ - 
κὰ5 δὰ ο. 47 εἱ Μείβίονυ Ρ. 10953αᾳ. 
γηδχίτηθ ἀοἴθπάπηϊ. ὅϑα νι θ, ααδθ 
ἀυθιτα Ομ 6 5. οοηίτα Π05. ρτγοϊαίδο 
5 πὸ ἃ ΠΟΡΪΒ ἴῃ δά. τηδὶ. Ρ. 2ῦ0 544. 
οὐ ἃ Κυδιιββῖίο Ὁ. 81 54ᾳ. [5 ἤᾶπο 
Ἰυθπὶ 6556 ἔθθγοπὶ Αϑιπϊορίοδτη 
ΟΠ ρΊοβαγη, θα! ἀατη., Ραβί}10- 
58Π1|, απδ8 ροδβίθα βάθουϊο ᾿. ἢν. 

τἰᾶτὶ ᾿ηρτϊπδυϊατη ΠΟΠ τὴ 58{15᾽ 
ἜΧρ !οδίδιη ἔπϊββα ἀοοθί Ηδοβου. 
Οπδοβί. ἰδίου. δὲ Ῥ 8110}. νοὶ]. 1. 
θη ο ἔἸὄντο ὀγπαρίϊνο, ἀ1{ξ6 - 
ἡθηέθ 4ἀθ ἰὰἃ νᾶυῖο]ο οἱ ὀἐθὶη- 
[6 δυϊοιπτντα᾽) Βαϊ ἀρρε!]δὶ 
Τιινό δα ΗϊρροοΥῦ. 1 Ρ. 1292 δρτὰ 
ανοῖ. Ηϊβί. ἹΙ ρ. 309 (ἰπίογρυ. ΠῚ 
Ρ- 435). Ῥεβε!οπιῖαθ Ατῖοας συμ- 
πτώματα δπυπηογαηὶ ΕγοΓΕὶ. Ρ. 
42 5366. εἰ ατίτημη, Ρ. 805384., εἴε- 
οἴ. ϑομοθποῖς. Ρ. 80 54ᾳ4ᾳ. , ,ΤΠπ- 
οΥαἸά 65 πδυγδίϊ οΠθΙη 518 πὶ ἴπ {γ65 
Ραγίθβ ἀθβοῦρϑι., πδγατη ῬΥΪ πη. 
(ο. 47. 48) οΥἱβίπουῃ οὐ οαιιβὰβ ρ6- 
5. Ποπίϊα 6 ἀθοϊαγδι; αἰέθτα (0. 49. 
580) παύιγαπμῃ, πα Ἰοῖα, οἰδ 65 τον ] 
ἀορίπρτ; ἐουυϊα (0. 81 544.}), δ ΠῚ 
νἱπὶ πᾶθο αἶνᾷ ἰτ165 οἱ δα ΠΊΟΓ6Β5 οἵ 
δα τοίατῃ νἰΐαπι Πα θιιθυϊ!, παυγαΐί δὲ 
Θχϑιηϊηδί. “ ΟΆΠ],, ἀδ]θπὶ ἀ6 πος 
ἸΙοοο ἱπαϊοϊατη νἱ. ἀριᾷ Κυδι55. 
Ῥ.21. 6 βίναρϑ Αἰ θη15 Π00 τηοῦ- 
θο οἴβοία οἵ, ΠῚ 87, 

8.1. τάφος. ᾿ἰ. 6. ταφή, αἱ 
Δρυαα 1105 «ποβάδηι οἷ ἔονίαβ58 
ἴδηι 84, 4. Οἵ, ἌΡΡΘΒΟΙι. οὐ ΒΟΡΥ. 
Ῥ. 128. Οοπίτα ταφήν φρο τάφῳ 
ΑἸΧΊΕΒΟΡΙΙ. ΟΥΤιο. δὰ Αἴ.ν.1090. 
- ἐτελεύτα. ΤἸία ἱτηρουβεοίατα 
ἴῃ βίο] οὐ πὶ ἃ Π ΠΟΥ ΠῚ ΟΙΔ58}15 
ἰεσῖταν, ατἰὰ δα γεὶ οδβοίαση, αὶ 
Ῥϑυηϑηθ))αΐ, γϑϑρίοϊίαν, 

« 

8,9, Πελοποννήσιοι ... 
τὰ δύο μέρη. Ὅς ἀρροδίι!οη 5 
παίατα νἱὰ. Κυιορ:. σαν. δ. δ, 8 
αάπ., 46 νϑυθὶβ τὰ “δύο μέρη δάη. 
114,1 οὐ Π| 10. δὰ ατιοπὶ δἰ θυ τεπὴ 
Ἰοουπι ῬΒρ᾽οΙπηΐ οἰϊαπι νϑῦσα ὥσ- 

5οχίο ἴῃ Ῥ6ϑ}6πίἴπὴ ἰποΪ Παυ ἢ 6 περ καὶ τὸ πρῶτον. - ἐσέβα- 
ἀρ μουν ουῖ!, ἀθηηοηβίνανθ βίιαθὶ λον ἐς τὴν 4ττ. Οἵ, θιοά. ΧΗ 
Ῥ. 89 546. οἵ Ρ. 51 ---4. Ρεβί]οη- Δ. -- ἡγεῖτο... βασιλεύς. 

η Ἔ 
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βαλόντων ἡ λεύς᾽" καὶ καϑεξόμενοι ἐδήουν τὴν γῆν. καὶ ὄντων 8 
νόσος ἐγκατὲ- ἐ " 

σκηψεν. αὐτῶν οὐ πολλάς πω ἡμέρας ἐν τῇ ᾿Αττικῇ, ἡ 
νόσος πρῶτον ἤρξατο γενέσϑαι τοῖς ᾿Αϑηναίοις, 
λεγόμενον μὲν καὶ πρότερον πολλαχόσε ἐγκατα- 
σκῆψαι καὶ περὶ “Δῆμνον καὶ ἐν ἄλλοις χωρίοις, οὐ 

μέντοι τοσοῦτός γε λοιμός, οὐδὲ φϑορὰ οὕτως ἀν- 
ϑρώπων οὐδαμοῦ ἐρπὴ μόν ΤΣ γενέσϑαι. οὔτε 4 
γὰρ ἰατροὶ ἤρκουν τὸ πρῶτον ϑεραπεύοντες ἀγνοίᾳ, 
ἀλλ᾽ αὐτοὶ μάλιστα ἔϑνησκον, ὅσῳ καὶ μάλιστα 
προσήεσαν, οὔτε ἄλλη ἀνθρωπεία τέχνη οὐδεμία" 

δὲ, οὐ 4110: ΤΊιο. βοἱοί ἀἴοθενθ. Μιὰ, Κυιιθρ. ἘΠ᾿ δὶς οἰϊδην ἘΒΣΟΗΝ, 
ψια. Π 1 Ρ. 79 εἂ. τηαὶ, τη. τῷ πολέμῳ τούτῳ. 

Εδάθῃηι δαϊπουπηὺ 19, 1 οἱ γοᾶθιϊηι 
ο. 11. Οἷς, ἀδ εἶδ, Τ πο. οΘοτηπη θη, 
Ρ. 102 οἱ Οἰὰ58. Ρ. 64. 

8. 8. ἡ νόσος, ποίᾳ5 1116 
τ ΟΥθ18, ΡῬΘϑΠ]θητία. ΟΥὙΙ20. 
- λεγόμενον. Ῥυθιαίαν, β᾽ τη 6 
οᾶϑιι5 ΔΡΒΟΙ αὐι5 (εἰ. Ηουτη. δὰ ΨΊρ'. 
Ὁ 219. Βαττη., 8. 1456 δάη. 10, 2 
οἱ δάῃ. αἀ εἰρημένον 1140, 2), 
ἴτα αὖ δὰ ἐγκατασχῆψαι αὐ ίαταν 
αὐτήν, ἢ Ῥοὲ σχῆμα πρὸς τὸ 
σημαινόμενον γοἰδία δ᾽. δά ΠΟ- 
ΤΊΘη νόσημα. Ηδεοο γδίϊο, θιΐϑτη ἃ 
Μαί). αν. ὃ. 484 οχίν. εἰ Βονηἢ, 
ϑυπί, Ρ. 490 ργοραίδ, νἱἀοίιν 8η- 
τοροποπᾶδ, Ῥυϊπυαηι ααἰα ΠΠπ αὖ- 
τὴν Π0η εϑί δαἀάἀιίαπι, ἀοἰη4 6 4υ]ἃ 
Εἰ η} ἴῃ το᾽ο ΡΡΟΧΙΠΊΟ ΟΔΡὶτΘ (εἰ. 
10] 8. 3) ΒΟΊΡ ΤΟΥ ὨΘαΙΡΟ ΘΘΠΘΙΘ τὰ 

Οοηίνα ΒΟΡΊΙοοΙοο. αὐτὴ Ῥύβιὶ νό- 
σημα, 4πᾶ51 νύσος ΡΙ δος 551556ΐ, 

Ροβιυι ΡΊΝ. ν. 08 (142 εἰ ΝΥ αἀ.). 
--ἐγκατασκῆψαι. Ὶ ἴη- 
(τ δι ἶνᾶ, ἃ! κατασκήπτειν 49, 
8 εἰ ἃρυά δἰ105 ἐνσκήπτειν οἱ 
ἐπισκ. Νιά. δα. γηαϊ. Ρυὸ "15 ἐμ- 
πίπτειν 45. ΦΊΛ ἜΠΕΡ ΔΙΠΤΟΣ 
ἐπιπίπτειν τυϊά. 8. 8. -- ἐν ἄ,- 
λοις χωρίοις. Νδ εἰς ἄλλα 
χωρία 5εονιθοη απ ἔπϊ556. Ῥατ65, 
οορὶία βϑη θητατη ᾶ. 6556. Ρ6- 
50ΠΠ6 {18 πὰ εἰνοα [ΘΠ Πτ1πὶ δὲ ἃ 110] 
ἴῃ πλμ] τα Ἰοοᾶ (πολλαχόσε) ἰη- 

δ 015856, ΟἸανῖον οβϑϑί ἴᾶθο νἱ8, 5] 
ἐν ἄλλαις χώραις Ἰεροτγοίαν, --- 
οὕτως, 8460, [8 ΟΡ ΘΓΘ, Τ6- 
Ἰαύαμη δύ δὰ γενέσϑαι, αυσμι 
Ροβϑθὺ οὐδ νοθ6 ΟΠ ΠΟΠΙΪΠ6 
ἰυᾳποία τοσαύτη 5ου]. νΟἱ, Χοη. 
ἈπΡ. ὙΙ 4, 8 ἦν χιὼν πολλὴ 
καὶ ψῦχος οὕτως ὦστε... “ 
ΑΒΗ. 

8.4. οὔτε... ἤρκουν, πε- 
απ οηΐ πηράϊοὶ ΟΡΘ 80 
βαϊαίοῃ ἔδυ 6 08 η{, Ργὸ 5 
Οδηίδο. ΙΝ 8 οὔτε ἰατρῶν ἐξήρ- 
κει τέχνη οὐδεμία, βίου! ἴρ86 
ΤΊναο. ἴῃ ΑΙ ΊΘΓΟ ΠΠΘΠΡΡΟ οὔτε ἄλ- 
λη... τέχνη οὐδεμία αἰκχίι. --- 
τὸ πρῶτον ϑεραπεύοντες 
ἀγνοίᾳ, 4 Ὁ τ Τῇ Ὁ Τ  ΠῚ Ὲ ΠῚ ΤῸ 
ΡῬύθΥ ἰπ5οῖ 6 ἢ 18 ἢ} (πη ΟΥ̓ ἱ δ 6- 
5105) ουτανοηῦ (ἃ αποὰ ἰπι6}- 
Ἰθοία τη ΟΥὉ] βϑθν τα ΟΠ ΘΠ ἃΡΕΘΠῚ 
"Πα θηῖθ 40 ἴδ οὔ βϑιη 651). 
δπο οχ 1015. ΘΧΡ Ἰοδιϊ Ομ θ 115 ἴῃ 
οἷ, πιδᾶὶ, Ργοροϑ (ἰϊ5. Ῥυο δ 8 ΠῚ 
6586. ἀοοοῖο βίπα αἱ (ο06}1, ΟΝ, 
001. Βοά Ππᾶπο βοηϊθηξαηη Π 60 
ῬΘΥ 56 ῬυΟθ ὈΙ ΠΘ ΠῚ 6556, 60 ΟΠ 
51, 3 νοὶ ΟΠ Πανὶ ΡῬΌ556 γδ- 
Βροπάοι ΒοοΊηι., 4] ἀγνοίᾳ υἱ 
Κυιηθο,, ἱπιουρυθία αν 5016. -- 
μάλιστα. ν ὅσῳ ΤΑΣ μάλι- 
στα. Οἵ. ἀἀη.1 68,2. -- ἀλλη 

.. τέχνη. ν»οὐονὶ ἐπῳδαί. “ 
6801. Οἱ, ατοῖ, Ηἰβι. ΥἹ Ῥ. 2318 
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ὅσα τὲ πρὸς ἱεροῖς ἱκέτευσαν, ῇ μαντείοις χαὶ τοῖς 
τοιούτοις ἐχρήσαντο, πάντα ἀνωφελῆ ἥν, τελευτῶν-- 
τές τε αὐτῶν ἀπέστησαν ὑπὸ τοῦ κακοῦ νικώμενοι. 

48. Ἤρξατο δὲ τὸ μὲν πρῶτον, ὡς λέγεται, 
ἐξ Αἰθιοπίας τῆς ὑπὲρ Αἰγύπτου. ἔπειτα δὲ καὶ 

ἐς Αἴγυπτον καὶ Λιβύην κατέβη καὶ ἐς τὴν βασι- 
λέως γῆν τὴν πολλήν. 
λιν ἐξαπιναίως ἐνέπεσεν. 

Πειραιεῖ ἥψατο τῶν ἀνθρώπων. 

ἐς δὲ τὴν ᾿ϑηναίων πό- 
καὶ τὸ πρῶτον ἐν τῷ 

ὥστε καὶ ἐλέ. 

χϑη ὑπ᾽ αὐτῶν, ὡς οἵ Πελοποννήσιοι φάρμακα 
ἐσβεβλήκοιεν ἐς τὰ φρέατα" 
ἤσαν αὐτόϑι. 
ἀφίκετο, καὶ 
γέτω μὲν οὖν 

ὃ, 4, μαντείοις. μαντείαις ΟἹ. εη, Τί. γαί. αν. Τιδυγ., 

» Ἁ “ 

1 οὐπῷ 
ὕστερον δὲ καὶ ἐς τὴν ἄνω πόλιν 
ἔϑνησκον πολλῷ μᾶλλον ἤδη. 
περὶ αὐτοῦ ὡς ἕκαστος γιγνώσκει 

λε-- 

ΟΟΥ᾿. 

Αὐρ. οἱ τῆ., Βεῖκ, ΑἹ δἰτουαπι Αἰ} 1 ἀβαρραῦ Το, απ 46 ἰΙοθ0 4 8 ΠῚ 
ἀδ ἰρϑὶβ ΓοβρΟ 515. 
δριὰ δαπὶ ἰοοὶίαν. 

(ἰπίερρυ.. ἪΠΙ .Ῥ.- 456). -- ὅσα. ΡΙε- 
πῖιβ ὅσας ἱκετείας. ΟἿ, αᾶ6 ἀ6 
ἤρσατα οἰγπιοϊοσῖοα οοπίγδοίᾷ οχ- 
ὁβίία βαπὶ δὰ ἴ 6 ἐχίν, -- προὸς 

ἱεροὶς, 86. 10π Βῦτο. Οἱ 
πρὸς αὐτοῖς ΠΙ 81, 5. Αὐίϑεϊά. 1 
Ρ. 326. ΡΙαι, Νύμῃ, Τ οἱ Οουϊοὶ. 80. 
80 αὐάιιδ ᾿πίρυρυ, ΒΌΡΗ, Τύδοῇ. ν. 
ΠΑ πάντα ἀνωφελῆ 
ἦν. ἘΠῚ ἰᾶτηθπ ΑἸ ΠΘη Θη565 Ἀρο!ϊ- 
Ἰἰπὶ Ἀν ΘΡΡΊΠΟΟ ΡΟΒαθυ πη βὶρπαΠη. 
ψιά, ὕΠΠν. ὅπ. Ρ. 74. --- τελευ- 
τῶντες. Οἵ, Μαί, αν. 8. 688. 
Βιείιπι. 8. 160, 82. 

αρ. 48. 8.1. ἐξ Α4ἰϑιο- 
πέας. Ιάοπι (ἀαἰδμιβ, ΡΒ] αἰδυοπτι5, 
Μαχίπιι5 Τγυ., Ατημΐαητι5 Μᾶτο. 
ἰοβίαπειν, Οἵ, (οἰι}. εὐ Βομοθμποῖκ. 
Ρ. 14 54., εἰ 46 4115. Ῥ6βε 6 η15 
᾿θιάθιη Ἔχουὺϊβ ἴῃ δᾶ, τηδὶ. δάμη. ἃὸ 
ἀθ Αερυρίο ἰθϊα. οὐ Ἐπουοὶ. τππο- 
αἴο. Βενοὶ, ΧΧΥΤΡ. θὅϑ95α4. ἀρυὰ 
Τῆαο, ἰάπιθη δάαῖτα ὡς λέγεται 
αἰιοπᾶς, -- κατέβη. Μοιθιηι 
Ῥυορυῖθ δηϊπηδηίϊθιιβ ΘΟΏΘΤΘΗΒ, 
αὐ ἀοῖπάο Α]ῖὰ, --- τὴν ϑασι- 
λέως ... τὴν πολλήν, πιᾶ- 

ΟΕ 195... 98..-190: ΠΊ7 4]: “ΜΙᾶαντεία πυβαῦδπι 

χ τὰ ἃ ἢ ΡΥ 6 πὶ ἐοΥτ8 6 γθο 5 
Ρεουβαῦαη. ΟὐΟμοῖαις, ἰϊαπ|5 
τῆς ... γῆς. Οἵ. ο. ὅ6 8]. γ14. ἰὰ- 
τήθῃ Κυιιθο, 

8. 2. ἐνέπεσε, ἱποῖαϊε Τήν. 
ΧΧΨΥΙΙ, 28. Οἵ. δίῖηι. δα Ρ]εῖΐ. 
Ῥευῖοὶ. ο. 84. --- τὸ πρῶτον ἐν 
τῷ Πειραιεῖ. Ἐο ἰρίταν Ποῖα 
ἵπὶρ οὐδ πὶ 6586 ψΘΡΙΒ τη 116 6 δ. -τ- 
φάρμακα ἐσβεβλήκοιεν. 
Ηᾳππο ̓ πᾶ ΠΟΤῚ ΥΠΊΟΤΘΙῚ [1556 ΤῊιι- 
ΟΥ̓αΙ465. 88ι1ῖ5 β᾽σῃϊῇοαί; 5|1η1}65 
δατοτη 586ρ6 511η} 5ρΡΑΥ5].---- φρέ- 
ατὰ, Ῥαΐθο8, οἰβίθυπαβ δά 
δαύδαιη ρΡ᾿πὐνίδτ οχοϊρίθη- 
ἄδπι, Οἵ. Μεῖον 46 (ἀθμι}}. δἰ, Ῥ. 
ὅ8. --- οὔπω. Ῥοκίοα Μείοπεπὶ 
κρηνῶν Ε{Π10ὸ ἀποίογοτη [δοίτι πὶ 6556 
6Χ 5080]. Αγὐϊβίορ!ι. ἂν. ν. 991 
ΘΟΠΠΙοὶς ὉΠ, ὅτ. ᾿. 86. --- αὖ- 
τόϑι. γγϑον ἴῃ ΡΊΛαΘΘΟ; ΠΆΤῚ 5 ρΡΤἃ 
[ὁ.. 16] πηθπλϊηϊέ ἔοπεῖβ ΟΠ ΠΡ 068, 
αι 6 εγᾶῦ ἴῃ ἴατθο ΒΌΡΘΥΙΟΤΟ]. τ 
ΗΌ 5. -- τὴν ἄνω πόλιν. Οἱ. 
86 105. ἡ, 

8.8. αὐτοῦ. ,,Ἶ0. νοσήμα- 
τος... 6ΟΤΊΤΙ,, ΟΥ άπ, 47, 8. 

τόπος καὶ 
αἰτία, ὅϑεν 
ἤρξατο. 

χήν 

 Ὡ 

ἰψ ς. 

.Ὡ- να ῬΡῶν 

πο ας ἐδι' Κ ἐπ ὦ 



εἶδος τῆς νό- 

102 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΎΤΓΓΡΑΦΗΣ Β, μϑ'. 

Φ ΟΥ ΑΥΥΡ 

ἥν χὼ ᾿ ΜΕΩΣΝ ’ ἘᾺΝ ἀρ ει  ἈΔῚ 5: , 
καὶ ἰατρὸς καὶ- ἰδιώτης, ἀφ΄ οτου εἰκὸς ἣν γενέ- 

ΓΗ ΡΣ ΛΟ Α Ω 
σϑαι αὐτό, καὶ τὰς αἰτίας, ἅστινας νομίξει το- 

ἥ » Χ 5 

σαυτὴς μεταβολῆς ἵκανας εἰναι δύναμιν ἐς τὸ μὲς 
ταν γτῆσαι, [ χεῖν" ἐγὼ δὲ οἷόν τε ἐγίγνετο λέξω, καὶ 
ἀφ᾽ ὧν ἂν τις σκοπῶν, εἴ ποτὲ καὶ αὐϑιες ἐπιπέσοι, 

μάλιστ᾽ ἂν , ἔχου τι προειδὼς μὴ ἀγνοεῖν, ταῦτα 

ϑηλώσω, αὐτός τε νοσήσας καὶ αὐτὸς ἰδὼν ἄλλους 

πάσχοντας. 

49. Τὸ μὲν γὰρ ἔτος, ὡς ὡμολογεῖτο, ἐκ πάν- 
τῶν μάλιστα δὴ ἐκεῖνο ἄνοσον ἐς τὰς ἄλλας ἀσϑε- 

νείας ἐτύγχανεν ὄν" εἰ 
ΞᾺ 3 ῥ 

τι, ἐς τοῦτο πάντα ἀπεχρίϑη. 

Πραάγματος ταᾶνα]ύ ἰηι6Π1οὶ Κιρ. 
Π)6. οοΟΙΠοοδίϊομθ ῬΥΟΧ που απ οἵ, 
δάμη. 67, 8. ΤΥδηβροβυὶ ἕκαστος 
ἴῃ ἰπηϊδίϊοηθ ῬΥΟΟΟΡ. ρΡ. 152. -- 
ἰδιώτης, πυιθἀϊοδε ἃΥι15 
ἱσηδναβ, Οἐ, Β041}}. δα ῬΊαΙΡΡο- 
ἴδ. Ῥ. 822 6. --- ἀφ᾽ ὅτου. 
αὐτό. Οἵ, ῬΙαι. Ρογ, ο. 84. ὈΙοά. 
ΧΠ 48. ὅ8. οἱ απᾶθ 46 Πἷ5 ἰοοἱβ 
αἰβρυίαία βαηῦ ἴῃ δα. τηαὶ, ῥ. 280 
54. “Πίοάογο γΘριρηᾶγο απᾶθ ἃ 
ΤΏπο. ὁ. 49 1ηἴ{. 46 Δηη 0 58]0 0] 
αἰοδηῦιν ὈΡΟνΙΓΘῚ δαποίδι ατοίύ. 
Πῖδι. ΥἹ Ρ. 210. -- τὰς αἰτέας 

. σχεῖν. ἀΑδηϊνὶ τοσαύτης 
μεταβολῆς, Ῥτορτῖθ οαπὶ ποτὶ 6 
αἰτίας ᾿απροηάὶ, ἐγ Δ η 5181 βτιπί ἴῃ 
ἐπαποϊδεϊοπ δίῃ τοϊαἰίναπι. Οὗ. δάη. 
4, 1 εἰ ἷο. ΘοΌν. Θοπηραναίο δὰ- 
ἴθι ἰοοο ὙἹ 20 οὔτε δεομένας 
(πόλεις) μεταβολῆς, ἡ ἂν τις ἐς 
δᾷω μετάστασιν χωροίη., αὶ 
μεταβολή οἱ μετάστασις ῬδΥΪθον 
τᾷ αἰβιηρ απ ταν, αὐ 118 510 πλτὶ- 
ἰαίϊο ἐρτηασθι. Πδθο τοῦ ἃ τὰ 
ΘΟ ΘΥΒῖΟ, ΟΟΏΘΥΘὰ5 5.8ἃ- 
{π8, ἢῖο πόα νϑυθιιη 6. γ ΡθῸ 
510 δχρυϊϊηγλιβ: οὐ (1 ἃ 1) 6 ἃ 5 
οΟδ58ἃ5 ἰδηΐδθ ηἡγιὐαύϊοηὶ5, 
αὐᾶἃϑ Ριυοί 6556 ἰάοποδβ, 
αὐ νἱτὴ δὰ του ΘΟΠ γα βἷο- 
ῃ 61 6 ΓΙ οἴθη ἀ πὴ Πα θα ον. 
ϑ΄αην πᾶθὸ Ῥᾶι]0 γουθοβὶιβ. ἀἰοία, 
564 {υπιβίγα τοηαία, [)6 4π8}} δὰι- 
161} αἀἰοαύαν μεταστάσει, 6Χ 49,1 
ἰϊαιρι, -- ἀφ᾽ ὧν ἄν τις σκο- 

δέ τις καὶ προέκαμνέ 
9 ΒΩ 

τοὺς δ᾽ ἄλλους 

πῶν, ἀπάθ απἰὶβίη οομδβῖαε- 
γτᾶπᾶο Ρτοϊθοίαδβ, 1.6. 488 
5101 4 αἰ ῬΓΟΡΟΠΘ 8. 6 ἴϊο- 
γα ἄν οἵ. ἀάπι, το. Ἔν ΠΝ 
ποτε... ἐπιπέσοι. οϑρίοῖν 
Τῆθο, δα ρυϊπιδυϊη ΘΟΠ 51} }Π|1Ὲ. 
απαοά ἴῃ Θοηβου θη 8 Ὠἰδίονϊα Πᾶ- 
νυΐι, Οὗ, αἄη. 1 25, 4. Ἐπιπίπτειν 
ααΐθηι, αὐ ἐμπίπτειν 48, 2, οὐἰδηὶ 
Ὧ6 τλὰ}]]5. Ῥύδοίθν ἜΧΒΡΘοίδ ἸΟΠΘ ΠῚ 
ἱπρταθηθιι5 ἀϊοίταν, Οἱ, 49, 6. ΠῚ 
85. 41:, Θἰὰ Πὶ ἐπιγίγνεσϑαι. ὅ8, 2. 

Οὰρ. 49. 8.1. Οὐχη ἰοίο ἰοὺ 
οαρίτθ Ῥγδϑίου Τμιουοὺ. 1. ἃ, οἵ, 
Εγοιοὶ. Ρ. 42 544. ανημι. Ὁ. 80 
544. ϑόιιοθποκ. Ρ. 2ὅ 544. Μοϊβί, 
Ρ. 109 546. Ἰζναιιβ5, Ρ. 1ῦ 564. --- 
ἄνοσον ἐς τὰς ἄλλας ἀσϑ' ε- 
νεέας. .«Ἔτος ἄνοσον οχ 1. 1. 
παροὺ ῬοΊ αχ. ϑτθρ απ 5. «. ἰηΐον 
νου οὐ Ἰοα αθηάὶ ἈΑῚ Τιιι- 
ὀγάϊαϊ Ῥθου]ἰδυῖα ψ6] οαπὶ Ρᾶιι- 
οἷβ Θοτημληϊὰ δα θη ἀπ πη Ραΐαι.“" 
ὉῦΚ. Οὐ, ΒΙοοπι, --- ἐτύγχα- 
νὲν ὄν. Οποάᾶ 510 Ἰορῖσαν, ΠΟΠ 
ὃν ἐτύγχ. .. ἴῃ 60 μεγαλοπρέπειαν 
ἵπν θη δ πηθύν τι ο. 48, α Δ ἢ 105 
ποπ ΘΠ ἰΠλι8, --- ἐς τοῦτο 
πάντα ἀπεπκρέϑ'η, ὅ680!. 
ἐχωρέσϑη. ΟἹ 8, 8. ,»,,Οὕγὰ πὶ ἃ 
ἴῃ ππο ποθ απι [5Θοτοίᾶ] 
ΟΟΠΟΟΒϑθυιπΐ, ΒΘΟΘΒΒΟΡ πὶ 
[᾿π6ϑ0 ἰρῖμαν ΘΙ ΠΙᾺ 515. Οὐ. ὑδηίδο. 
ΙΥ 8 πάντα εἰς ἐκεῖνο κατέ- 
ληγὲ τὸ νόσημα]. Ῥαι]ο ροδὶ 

1 

ΤᾺ ὀλανΣννν 

δ να ϑωδνΣ λδξ ὃν τὸ 
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ἀπ᾽ οὐδεμιᾶς προφάσεως, ἀλλ᾽ ἐξαίφνης, ὑγιεῖς 
ὄντας “πρῶτον μὲν τῆς κεφαλῆς ϑέρμαι ἰσχυραὶ καὶ 
τῶν ὀφθαλμῶν ἐρυϑήματα χαὶ φλόγωσις ἐλάμ- 
βανεν, καὶ τὰ ἐντός, ἥ τε φάρυγξ καὶ ἡ γλῶσσα, 
εὐϑὺς αἱματώδη ἣν καὶ πνεῦμα ἄτοπον καὶ δυσῶ- 
δὲς ἠφίει. ἔπειτα ἐξ αὐτῶν πταρμὸς καὶ βραγ- 
χοὸς ἐπεγίγνετο͵ καὶ ἐν οὐ πολλῷ χρόνῳ κατέβαι- 
νεν ἐς τὰ στήϑη ὁ πόνος μετὰ βηχὸς ἰσχυροῦ" καὶ 
ὁπότε ἐς τὴν καρδίαν στηρίξαι, ἀνέστρεφέ τε αὐτήν, 
καὶ ἀποκαϑάρσεις χολῆς πᾶσαι, ὅσαι ὑπὸ ἰατρῶν 
ὠνομασμέναι εἰσίν, ἐπήεσαν, καὶ αὗται μετὰ ταλαι-- 

ἀρ. 49. 
Δ... 

8. 9. 
πα. 

μεν ) ᾽ -“ 2 . 

ὁ καὶ γένοιτο, ἐς τοῦτο ἐτελεύ- 
τὰ ὁ. ὅ1.““ ΑΟΤΤΊῚ,. θὲ νογϊταία 
νοὶ οἵ, ΟΠε!οί, ἢ Ῥαβέ!. Ρ. 4 οἱ 
Κυδιβ5. 16, [ΤὨ(6}ΠΠ οἱ ταν ᾿π 6 
ΤΟΥ ΠῚ ἐπιδήμιον ῥαΐ586. 

8. 2. ἀπ᾿ οὐδεμιᾶς προ- 
φάσεως, ΘΧ πα}18 πλὰ εἰ ϑία 
(ἐωφανέος δαα! ΗΙρροον. Τρ. 88 
ρα. Καθ Πη.) ἃ αι 58, -- τῆς κε- 
φαλῆς ϑέρμαι, οαρὶεῖ5 ἴ6ν- 
ΝΟΥ 65. 1)6 νος, ϑέρμ. οἵ, 1,0}. 
τὰ ΡΊνγη. Ρ. 581, 46 Ῥ! γα] πος 
οἱ ΒΙΆΠΠΡ 5, ααὶ ΒΘαΙΙΠ , γεὶ- 
τῷ τῶν ὀφϑαλμὼν ἐρυϑήματα, 
ΟΟᾺ] ΟΥ̓ Τὴ Τα θ᾽ 65, δὲ ρϑα]οὸ 
4115. ὃ. 8 οἱ ὅ νἱά. Βαζίπι. ατ, 8. 
122. 4. ΟἿ, οἴδιῃ 38, 1. 49, 1. 6, 
10. τῷ, δ: 10 ὃι φλόγω- 
σις (ὁ ]οται μι) ἢ {Ἰ ἃ τη τη ἃ - 
“10. --- αἱματώδη, ΟΥ̓ΠΟΥΘ 
Βυΐξαπἃ. -- πνεῦμα ἄτοπον, 
ΠαΙΔεατη ὑθύγ απ, ν6] ΟἸΏΠΪΠΟ 
ΤΠ δοϊτίπ τη. Ὁ οὔ. τηδὶ. 
3 - 

ἠφίει. Μοᾶο 5ϊῖ., τποᾶο ἀφέει 
ΑΜ06 50.101 ἀοοοὶ Κυτιθο.. δα ἢ. 1, 
Οἵ, Βυύίη. αν. 8. 86 απ. 2. 

ὃ. 8, ἐξ αὐτῶν] τῶν συμ- 
πτωμάτων ὧν εἶπεν.““ 868Π0]. --- 
πόνος, τὰ οΥθι5. Οἱ. Κύϑιι58. 

Ῥ.16.,, Τὴν ἐκτοῦ νοσήματος τα- 
λαιπωρέαν““ Ἰητουτργοίαταν 5610], 
-- βηχὸς ἰσχυροῦ. Ῥε σοπονο 
σΌΘΆΡ] βήξ νἱὰ, Τ,ο0. Ῥαταὶ, τ, 

ἐπεγίγνετο. Τί. ψαϊ. Η. ἐγίγνετο. Οἷ, ἰαπθη 

10.101. Βηχὸς ἰσχυρῆς Ηϊρροον. 
Προγνῶστ. 1 ». 108 εὐ 8}10]. 
τὴν καρδίαν, οὁ5 γοηινὶ- 
οα}1, βιοσια ἢ πιτη. ΟἿ, 6α. τπδὶ. 
οἱ Κυδυδ8. Ῥ. 16 54ᾳ. --ὀ στηρέ- 
ξαι, νἱ ᾿Ἰπ γα ηβιιϊνα, ΟΟη Β{1{6- 
ναί, Πδοβουαί. 108 τὐϊύπν νοΥθῸ 
οὐϊατι ἨΊΡροον. Οὗ Βίθρ!ι. ΤῊ 165..---- 
ἐς Ῥοβίψαμῃ δϑί αὖ ἀραᾶ ἔδρυϑ'ῆ - 
ναι οἱ 5ἰ πη}|18. Οὐ απὸ 1 105} 9. 
191... ἀνέστρεφε. (αἰ θηὶ 
ΨΘΙ ΡΒ τὸ ἀναστρέὲ ἕφειν ἐπὶ τῆς 
πρὸς, ἔμετον ὁρμῆς εἶπε (Θου- 
κυδέδης) {Ππδιγαι ΒοΠοθποῖς. Οὐὸ- 
Ὀαιαν Ἰρῖτιν διιβθὰ 5. ψΟΠΙΘΠαὶ 
ἱπηρδίαβ. ἀποπκαϑιάρσεις 
χολῆς, Ὀ1Π15 δἰ ϑούϊ 0π685, χο- 
λῆς ἔμετοι. »» ἀποχρίσεις χα ολῆς, 
Ηρροον. “ΚΒΌΕᾺ., «αἰ Τππον- 
αἸάθηη απθαπθ ᾿νὶς 5ἷο νΙἀονὶ 5ουῖ- 
Ῥ51558 νἱχ γϑοίβ 5: 5010 Δ. ; ἰΒ 66 6 
Θ ΗΠ ΘῈ" ΘΟΟΙΊΡΙ αγ ἃ 6Χ ἃΥίθ θυ 8 
ΡΡαγθί οχ ργοιηϊχίβ, --- πᾶσαι 

εἰσίν. ὈΙδυιην θηΐϊπὶ οἱ 
ΟΟἸΌΤΘ, οὐ οὔοΥθ, οὐ βᾶρουθϑβ. “ 
ΚΗΑΤΙΒΒ. Ρ. 17, χαὶ ἰδγῆθη δὰ ν.: 
χολῆς τοΐηιιβ γοβροχίί, Οδίθυιηι, 
18 υ1]|5 πηραϊοουῦιπ] νοῦ θα] ἃ 
ῬΠθοΥ αἰ ΓΔ ΠΝ Π]1α να [556 βἱσηϊ- 
ΠΑΡ νἱάθῦ δἀποίαί τοί. Ηϊδβύ. 
ὙΙΡ. 211. -- ταλαιπωρέας, 
οὐ οἰαία. ΟΓ, 8.. 6. Β᾽πλῈ] ἰδ ΠΊ6 5 
οἱ ἀοἰατ σαι] 0 }}5. οἱ οὐ ποϊδίαβ. νὴ πὶ 
ΘΟὨ Ποὺ να] Κγδιι55. 
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πωρίας μεγάλης. λυγξ τὲ τοῖς πλείοσιν ἐνέπε--: 
σὲ κένή, σπασμὸν ἐνδιδοῦσα ἰσχυρόν, τοῖς μὲν 
μετὰ ταῦτα λωφήσαντα, τοῖς δὲ καὶ πολλῷ ὕστερον. 
'χαὶ τὸ μὲν ἔξωϑεν ἁπτομένῳ σῶμα ἢ οὐκ ἄγαν ϑερ- 

᾿ 5 “ ᾿ς ’ Δαν 5 ε , ΄ 

μὸν ἦν οὔτε ἥ χλῶρον, ἀλλ στυπέρυϑρον, πέελιτνον, 

8. 4. ἐνέπεσε (885. ,Αυρ. 6]. ει. 1., Ὁ. ἘΦ ῬΑ]. ἘΣ ΒΌΤΗΣ 
Β δα. 4]. ψα!ρο οὐ Βεκκ. ἐνέπιπτε, αποα πηρα 5 ἴῃ Πρ ουΐροιϊβ. τοιῖ- 
μδπάαπὶ 6586 νἱἀραίιν. Αἱ Δ ΟΥΙβ᾽α5. ἸΠ 6. “Ο] αν ἃ ̓πηρουΐθοια ΟΟ]]οοῦ- 
115 πηαίαίιι5. 6δὲ ἴῃ ἱπηρου θούιιηι. Πὰ οχ ἔδρασαν εἰ ἴῃ βπ οδρὶ- 
ιἰ5Θ ἠγνόησαν.“ ΠΑΛΟΙζ. ,,8. 1. ἀπεκρίϑη, ῬΙῸ ατ0 51 ἐτελεύτα.“ 
ΒΟΒΗΜ,. --- Ῥαίοὶ οῃϊπὶ (πὶ - Ο ΔΟΙΪΟΠ ΒΩ γΘΡ θυ 8 πὶ Πρ ογθοιατν 
ἀπδπη Ὁ ΠΟΙΪΟΠ θη. ΜΟΥ ἱ ̓ρδίτιδ. ΓΘ] ὉΠΪπ5. πη Ὠ]θητὶ ἀοβὶο πδη θη 
δοΥΪβίθτη Ροὐτῖββθ ῬομΪ. Οἱ, οἰϊαπὶ Αση, ἴῃ δα, 1. ἘἘνέπιπτε ἰλτλθι 
γονοοανῖ Κυπθρ. 

ὃ. ὅ, οὐκ. Ταυν. Ε. πᾶ, τὰ. (μῖο ἐποϊίι5) ΒΟ, οὔτ᾽, ΑΥὖν. 
Ἵ : 

ΟἸνν, Ὅδη. οὔτε. (θοὸ πο Οριδ 6556 νἱἀθδίιν 0 6, αἴιὰ6 ΗδΡμδη- 
Ὠὰ5. δὰ Ἐπν. Μοά. ν. 4 ἴῃ 6685. ΕἸΤΗ8]. ἀϊδβραίανιι, σιν ἰἈπιθη 
ΟΠ 5510 ρυϊουῖβ οὔτε ῬΟΘοΙΪ5. γϑ]απομάα. νἀ θαύαν (οἷ, Μαιαι. ἀν, 8. 
609 ἕξ, γγ)» εὐ 1ἴς, 51 ΠΠπιᾷ οοσίίαγοίαν, ἦν βίδα ροβὲ οὐκ 60110- 
οαπάππι ἔπουϊῦ, δὰ ᾿ΒΕΚΚοιὶ βουϊρίανα ρτοθαπάδ, απ, απο τηᾶνα]ῦ 
ἘγδΙς, ἴῃ Νον. ΔηΠΆ]. Ρ}}}10]. 1840. ΧΧΨΠΙΙ 1 Ρ. 61, ἴῃ ΔΙτοΡῸ πιθηὶ- 
Ὅνοὸ οὐδέ Ἰοροπάιπη, πἰδὶ τπᾶνὶβ ἁπάϊνα Καθμποιπηι δὰ Χοη, Απᾶρ. 
ΓΝ κ8...9. 

πελιτνὸν ΒΘ, 
ΒΙοη 55. ρα Ἰπιβίδι]. 
ἰάοῃῃ Αἰεοατη νοοαὶ ΜΟοΥ 5. 

8. 4. λὺγξ. κενή, 5ἷ- 
5 Ἰ τὰ 5 1 8} 5. ̓ρθρύπιε οΧΡΪὰ- 
πδί ΕῸ65 115 σου θ᾽ 41 αἰ} νοὸ- 
τηϊοὴδ το ππηα ογοῖ, Πα πη π6 ππ- 
ΤΊ ΟΥ̓Θ ΠῚ οἰϊοογοῦ, ἢ ΒΙΘΟΜΕ, Μοίιβ 
νηί οὗ] Εὐν10π58.,. Π1 1} οἰϊοῖ }8, 
οἰϊατη Κυαιββίο οβί, αιιθηὶ νἱθ ἀθ 
οδυιδῖ5 τοὶ ἢ. 20. --- σπασμὸν 
ἐνδιδοῦσα, οολν δὶ} 6 ὶ 
Αἰ ου ΘΠ 5, 4 ΘΙ ΟΟΠΥ 1510 - 
Π 65 ΒοααΘΌδ ἢ αΥ. ᾿Ἐνδιδόναι 
ΠΟ ΤΆΓΟ 6588 αἴ ἤονυυ ο ἀοορί 
5,60}. ΤΠο5. Οἱ, Κνϑιιββ5. Ρ. 21, - 
μετὰ ταῦτα λωφήσαντα. 
“ωφήσαντα τἀ ταὐτατοϊον! Π 00}. 
5... δηΐπὶ δὰ σπασμὸν Ῥονεϊμθνοί, 
αὐτίκα (μεταυτίκα οπΐτη, απο 
ΘΟὨΙἰοΙα5, ἃρυᾶὰ Το. πο ἰοοὶ- 
{0} λωφῶντα πον! θη τιτη δ 
ΔΥΙ 6.15. 1θτ απο ΘΧΡ᾿ ΙΟΔ ΟΠ ΘΙ 
ῬγΟθδηἀΔη1 6556 Ρ] 1115. οϑίθηα 
Κονρο]. ἴῃ Νον. ἀπη8]. Ρ1}10]. νο]. 
ΤΧΧΊΠΛΥ ἴαβο, 4. Οὗ ἐάπιθι Αση. 
Βοο]ιηῖ, οἱ ἃάῃ, 118, 3, Ταῦτα 

Πὰ ΤΙπον ἀϊάθη βου 5556. ἰθδίδηαῦ Α 6}1π5. 
86. Π ς 795: ΡΠιοίλι5., Ρμανουπ 5, οἱ 

[π ΠΠρι15. 188. πελιδνόν. 

Καρπιρί. να] 6558 τὴν λύγγα. γι- 
ἀθηίαν βίη! 6558 αἵ ἀποκαϑάρ- 
σεις χολῆς πᾶσαι. Ἰρβαπιὶ νοῖ- 
θυ λώφ. 5᾽πη τον ΝΠ 71 Ἰοο]-- 
ἰὰ}, ῬΆΌ]0 αἰϊίου ΨΙ 12. 

8.ὅ. τὸμὲν ἔξωϑεν ἅἁπτο- 
μένῳ ... ἣν. Τὸ ἔξ. σῶμα ΒΌΠΙ 
ποι πα ϊνὶ, δα Ρανί. ἁπτομένῳ: 
51 π}8} δυϊοπάππι αὐτοῦ (τοῦ σώ- 
ματος), οἱ ἀθ ἀδιῖνο νἱά. Μαι}}. 
αν. ἃ. 588 "». Βυιίπι. 8. 145 δαῃ. 
8 ΕΓ ἾἼΒαονα, Γ10΄, 8.1 81. τ 
δα Πα] ν ουθα ΟΥ̓ ἰἐἰ Ππλιι5, ὧἀθ αἰαῖ 5 
νἱὰ, αι, 124, 1. 1)6 οοἸ]]οοαιοης 
Ῥανοῖριῖ ΒοΘηλῖα5 οομ ἴον! 90, 1, 
ααοα ΘΧΘΙΡ ἢ αΙη. ΠΟΙ 58 158. ΒΙ ΤΆ} }6- 
ἰπάϊοδη5. ΟἸαβ5. σῶμα ὑποῖβ οἷν- 
απ βουρ 511. Ποπίαιιο ἀς ἔξωϑεν 
ΡΥῸ ἔξω ρον αἰιγδοιϊοη θη ροβὶίο: 
εῇ. δάῃ. 1 62, 4. θὅ, 1. 11 18, 1. --- 
οὐκ ἄγαν ϑερμὸν ἦν. ἢος 
βίρητιη Ἰηαῖδο ηοίδο. ΜΙ, Κύδυδδ. 
Ρ. 22. Ἰάθηι νοὸς ὑπέρυϑρον 
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, - Υ ᾿ φλυκταίναις μικραῖς καὶ ἕλκεσιν ἐξηνϑηκός" τὰ δὲ 
ν Ὁ Ἢ Ὁ , - , τ 

ἔντος οὑυτῶς ἐχαίετο, ὥστε μὴτε τῶν πάνυ λεπτῶν 

ἐκαίετο. ὅἀ55. Αἰ. ΟἹ. ψ μι. Τὶ Ο. Ῥα]. 16, 7αι. Μοβαι. ΒοκΙς. 
ἐκάετο. Αι ο. ὅ2. ἴῃ οππηΐθιιβ ἰθνῖ8 ἐκαίετο οἱ ὙΠ]| 89 κατακαίουσι. 
Οοπβίαπίϊαθ. οαιιβα ἰϑὶίαν 10 ᾳαοατιθ αἰ! πο ηριηὶ γο ΘΠ 1ὴ Ρυ- 
ἰανίτηιβ. Νδο ἱτᾶρῖοοβ κάειν οἱ κλάειν ΒΟΥ ρβῖ55θ. ἀοοοί Πφιτη. ἴῃ 
Ρυδοῖ. ϑορῇ. εὐ ῳ Οαἶα5. βοηῤθηίαθ δοοοβϑὶί οἰϊδ πὶ ΕἸΠ151. δα ἔπαν. 
Βδρο. ν. 757. Ῥαυιίου ἀρὰ Χοπορῖὶι. ἰοηρα βδορίαβ καΐίξεν απδην 
κάειν Ἰορσίίιν, Μιὰ, δὰ Ἀμὰν. ΠῚ ὅ, 8 δᾶμ. Εουβιίδῃ. ἀρυᾷ Ὑπὸ. 
αποαθθ, πὖ π΄ 81115. ΠΟΠΠᾺ}}15. τ θτι5. ΟΥἹΠ ΟΊ Δ ΡΠοἷβ ῬᾶΡ απ) ΟΠ Βίϑη5 
νἀ οίαν Γαἴ556 (οἷ, 54. 8, 2). 1ἴὰ Ἰυπιῖτι5 νου πἰγᾶααθ ἔονηᾶ ἔθυθη ἃ 6556: 
ΘΧ᾿βυπηθύπν : 1} ἀΠῸ ἰάπηθι ἰο000 ἰδ ηέαπη διιοίου ἰδ 015 τ] Θ᾽ ΟΥ ιδιη 6 τὰ γ8-- 
πῖβ ὑεῖ πιο πο! ἴση. Οθίθγ τι 46 βιτα ]θτι5. οἵ, δά, δά. Μᾶτο. 8. 82, 

βι σηϊβοδνῖ ραίαί σα πὶ οὐ{15 
ΠΠΠαπὰ, 48 ΠῚ τϑοθη ον 85. τηθαϊοὶ 
πΌΠοαρΘηΐ ΘΧΘΗ ΠΙΘΠΊΆ ΥΡΠοβιμι. 
-- φλυκταίναις.... ἐξην- 
Δ ἡ κ ὅς. Αἰίομάα πμδχαταδίγατη 
(ᾳπδηιν}5. τη] πὶ ῬΥΟρΡίο Ῥτοᾶα- 
οἴπτη καΐ), 48 ]65. οἰϊδπὶ ΟΡ ἰμ}5 
ΒΟΥ ρΡ ον θ5. ΠΟΙ Πατη οΘχοὶ- 
1558 βαι15 οοηβίαί. ψιὰ6, αἰ ἀ6 
4115. ἰδοθαᾶτηιβ, ΕἸἸ]θηαί. δὰ Οἷο, 
ἀθ Οναῖ, ΠΠ ὅ ἱπίογρυ. Το, πη. 1 
1. Τὰν. ΧΧΙΙ 15, 10. Ῥεπιοϑβίῃ, 
ἂς ον, 8. 148, ἀο ὙΠπαογαϊά 615 
Βανϊρεβ Ῥγυοϊεσ, Ὁ. 216 οἱ 826 οἱ 
ἀθ 4}}15 ΠΌΠΊΘΥΪ5 ἀδοίν 1οἷβ ἀ4η. 1 
18,6. Αα γϑπὶ δυίθηι απο δἰϊποί, 
ἀαὰπὶ ἴῃ ΡΘΕ ΠΘηἰα ἰη σα ΠΥ] 
θΌΟΠ65 οὐ ον θ ΠΟ Ὰ}} (ἀπέ Π νὰ 665) 
Ῥᾶθπηθ σομπβίδηίου, βαθίηαθ. οἰϊαιη 
γ᾽ Ίοο5. (Ρ οιθο ἃ 6) ΘΠ] ΘΠ] ΟΥ̓ Θἢ- 
ἐὰ1, αν ταν, ππι 6Χ ἢἶβ Δα αἱὰ 
115. νϑυ 5 ἀφοϊανοίαν, Νεοσαὶ ἰὰ 
αὐ] 6 πὶ Μοϊβίθυ, αὐὶ ἀρια Το. 
ΒΪΠ}} δὶ Ἔχ ΘΠ Π πᾶ ΤᾺΌΤΊΙΠῚ ΟἸ 
Ῥαβίμ! δ ν 6] δγάθμεῖθιιθ ρᾶρῸ] 5 
σομἰ πα Οὐτιη 51 σπἸ ΠΟΘΙ ρτίαί, ΑἹ 
105 ΠΟῚ ν᾽ άθιηῖι5 581{6Π|, (πἰᾷ 0Ὁ- 
βίοι, αὸ πηϊηϊι5 6ἃ δοίαίο, απ 
σού αὐιϊδ νοσαθι!α ποπάππι ἴπ- 
ψοηία πον πί, 18 ϑεηας ΡΥΆΘΒον- 
τη 41} Αδιϊαθ ἴθ ρΘβ Πθπίϊα 
πονηρὰ ἕλκη καὶ ἘΣ ἀν κάθα. 
δὴ πογηΐϊποι, οἱ φλυκταίνας μι- 
κρὰς ὅσον φακοῦ μέγεϑος ἀριὰ 
Ῥειοοορίαση Μοίβίου. ἴρβθ νἱθοο5 
ἸῃτοΡρνοίθιαν, ἀθάιθ γεοίθ Δ] 116Γ, 
ἀίᾳαθ 15 νοεῖ, ᾿ῃ 6 }ΠΠσαηίαγ. ΝᾺΠῚ 
απυοᾶὰ Τμπον ἀἰά 65. ΘΟ] ΤῸ ὁοΡΡρο- 
τἷβ οὉ 185 φλυχταίνας οἱ ἕλκη 

ὑπέρυϑρον εἰ πελιτνόν ἔαϊδ56 
αἰἴοϊέ, Ομ Π6 Ορίϊπιθ σοην ἢ ἰὺ οαν- 
Ῥαποῦ 5. οὐ νι οῖθτι5 Ὁ ἀπαογαμῃ 1}- 
Ιο5 {θ γᾷ Θχα]οογαία (ἕλκη) οο]ο- 
ΥἿ5 Πἰν] αὶ οὐ ΡΌΥΡονοὶ, απὰθ 586Ρ6Ὲ 
1η Πατηπηθηΐπν, ἢδ5 πηδοιίαβ ᾿θηιϊ- 
οαϊαν 65. ῬΥΪπη πὶ ταῦ να5, ἀοῖη 6 
[ἀδοὰ5. νϑὶ Ῥανρυγθαβ, ροβύγοιηο 
ἶσα 5. 6556. ἀοἤηϊπηΐ τηθαϊοὶ, δὲ 
ἴῃ ΡΘβ θη ἴα ΘΟΡΡτ5 ΡΥ Ορίεγ ρϑίο- 
οἸϊαυι Θχαηίῃοιηᾶ τη 00. 5. θνῖ- 
θοῦ π040 ᾿ΐνουα δα ηοίαί ΑΝ οἰτηᾶν 
Ὧἀθ Ῥαβί!. Ρ. 6. Νβρὸ σιαϊπη] 4 15- 
5θῃ{ ΚΥᾶιι55.}. 88, οἱ φλύκται- 
ναι (καὶ ἕλκη) 5υπὶ Ραβίυϊδο α]- 
οονδηίθβ, 588 πᾶίπνα πα χὶ πη αἰ ἢ- 
68 ΘΔΥ απο 8, Ῥᾷθηθ ον ΠΟ ῸΪ 
ταϊηπιϊ, οἰπιβα πὶ πδίμναθ,, οαἶτι5 
5016 η{ 6558 686, 4τιὰ6 ἴῃ ροϑβίβ ἰη-- 
Θυϊη αν 5860 6 ΔΡΡαγθαπί οὐ ἀριὰ 
τηθάϊοοβ. θοίγτηαία βοπθηί, Ασα. 
Ηδοβον. Δρυά Οδπίδο. ααἰάοηι ΠΟῚ 
Βοῖαπι. μέλαιναι φλυκτίδες αἰ- 
οαπίαν ἀναφύεσϑαι εἱ στίγματα 
ἐξανϑεῖν Ῥ. 51, 564. Θφομηπηθτηο- 
ΤαΠύπιν οἴ 1η ἀποστάσεις βῖνϑ 805- 
Θ65515 οὐ πούππι οαγαίϊοπο5. δὰ 
ὈαθΟΠ65. ἃ60 γϑοθῃίονθιι5. (6 1- 
ῬΟΥθιι5. ἰπ θυ πὶ ΠΟὴ ΟὈΒΘΡΨΑΙΟΒ 
6558 ἰοβίδηίιν τηθᾶϊοὶ, --- ἐξὴν - 
ϑηκός. Ηϊπο ονίππι 6558 τηθαϊ- 
ὁαπὶ ψΟΘΑ ΠΤ ἐξάνϑημα πΟῚ 
ῬΓΟΡΥΪΘ ΠΟῚ ΘΟΡΡιι8, 568 ̓ρδᾷβ Ρὰ- 
βϑίαϊα5 ἀἰοὶ ἐξανθεῖν, ΕΥ̓] οτὁ- 
Β06ΓΘ, ΡΆ]]Ϊ Αγ 6, ΘΠ ΘΓ ΡΘΥΘ 
ἀροθηΐ ἸπιοΓΡΓοί68. “ τὰ δὲ ἐν. 
τὸς... ἐκαίετο. ϑἰδηϊβοδν 
δδβίθπι ἔθου. !οπη, {πο ἰδοίοηίαν ΠΟ -- 
γηΐηθ5. [πὸ Ἰηΐθοιῖ, ὀχρ σαπί τηθ- 

ἐν αἱ: 
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ἱματίων χαὺὶ ὀν νῶν τὰς ἐπιβολὰς μήτ᾽ ἄλλο τι ἢ 
γυμνὸν ἀνέχεσϑαι,. ἥδιστά τε ἂν ἐς ὕϑωρ ψυχρὸν. 

σφᾶς αὐτοὺς ῥίπτειν. καὶ πολλοὶ τοῦτο τῶν ἦμε- 

λημένων ἀνθρώπων χαὶ ἔδρασαν ἐς φρέατα, τῇ 

δίψῃ ἀπαύστῳ ξυνεχόμενοι" καὶ ἐν τῷ ὁμοίῳ 
καϑειστήκει τό τὲ πλέον καὶ ἔλασσον ποτόν. χαὶ 

ὴ ἀπορία τοῦ μὴ ἡσυχάξειν καὶ ἡ ἀγρυπνία 

μήτ᾽ ἄλλο. Τὰν, Ἐ. ἢν. ΒεκΙς, μηδ᾽ ἄλλο, αὐ ΡΥΐΪα5 μήτε. 
εὐ τέ ἴπίθν 88 Τϑβροπάθδῃι ΠΣ μηδέ ταθπῖῦγο ἃ μήτε ἱποὶρ᾽θῃιὶ 
δὶῦ Βαθιθαίμπι; Βοᾶ τέ βηρίοχ ροίθϑ 6586 οοραΐᾶ. 

γυμνόν. Με. αν, 1). Τμαπν, Εἰ, ὙἸπά. τι. ΘΑ] θη, Βεκκ. γυμνοί, 
564 ργῸ 60 ὑϑαπίνγθυθίιν γυμνοὺς (ὄντας). Γυμνὸν ὄν οοπῖϊο. Τιῖην. 
Οοίθυιη οἵ, δάη. 

αἰεὶ. -- γυμνὸν ἀνέχεσθαι. 
Εχ ϑαρουϊουῖϊθαβ γοροτθηάυμῃ νἱ- 
ἀείυν σῶμα, αποα, ἀπϑην 5 γ6- 
τηοίϊτι5, 60 ἴδοι πι5. ΟΠ ρΟ τ, 
ααἴα οὕϊδτη 60. π0ῃ Ῥγδθοθάθηί ἴῃ 
Ἐν. Ματο. 14, 51 ἰΘΘ μητι8 περι- 
βεβλημένος σινδόνα ἐπὶ γυμνοῦ, 
16 ηὶ αὐίϊοα!ο ποὰ δάάϊιο. ὅθι α ον 
ἰδπθη οἱ Καθηιρί, βαθβίδηϊιενο οχ- 
Ῥ]ϊοαηῦ (πε 6 οκύ65, Νὰοἱκ- 
165). Οθίθυτιτη οἵ, 588, -- ἥδιστά 
τεᾶν. «ῥίπτειν. Οορ]αηάἃ 
6558 ΠΝ εἰ ἠμελοῦντο ἀρρᾶγοί 
6Χ ᾿ἴ5, 4π86 βεᾳιπηίαγ, ΟΥ, Μδίῃ. 
αν. 8. 598, 1 ἃ. --- πολλοὶ τοῦ- 
το. καὶ ἔδρασαν ἐς φρέα- 
τα. Τοῦτο! ϊ. 6. τὸ δέπτειν σφᾶς 
αὐτοὺς ἐς ὕδωρ. Οτανο,,.ποη 56- 
ΟἿ5 1η {6} 6 πάσῃ πη ᾿ΟΟτιγὴ ἐχὶ- 
Β,ΠηΟ, αὐδτῃ, 51 ἀϊούμμη οϑ5ϑβοί, καὶ 

πολλοὶ ἐς ὕδωρ ψυχρὸν σφᾶς 
αὐτοὺς ἔρριψαν, ἐς φρέατα 
ῥιπτοῦντες [σφᾶς αὐτοῦς ]. “ 
ΘΤΈΡΗ. ,,3Ξ6}0]. 5αρρὶοί τρέχον- 
τες [1]. ὅδ δὶ δβ Ἰοὺ νϑὺ- 
θαπι, πὶ πηἀθ τοροίαβ ὁ Νθαιιο 
ΟΡ5. δϑί 60 Β0ρρίείο:; 4υ]α ΘηΪΠὶ 
εδὲ τοῦτο ἔδρασαν εἰδὶ ἔρριψαν 
σφᾶς αὐτούς Ὁ“ ΒΑΌ, ἤ8ι ἰρὶ- 
ἰὼν σχῆμα πρὸς τὸ σημαινό- 
μενον νοὶ, δὶ ΠΊΑΥΪ5, ΘΠ] ΡΠ] 515. 
Οὗ, αἄη. Π 4, 9. .6. Βιυϊίδηπ. [0 40. 
6 τὸ νἱά. Ἱμιουοί. ν, 1170 54. 
Ονϊὰ. Μει. ὙΠ δθ1 564. Ῥοά, 
ΧΙ 58. -- ἠμελημένοι ἄν- 
Ἅρωποι, ῬτορΥυ. ἢ οὐ ἢ 65 86 - 

ΒΙ᾽οούϊ, βὰπὲ 1ϊ, 1ἢ 4108 ἢ 6 }9 
αὐξοηΐαβ οὐαί, ἱπουβίοαϊεϊ, 
ΑἸΙ γπδ] αηΐ 6558 ΔῈ Ρ 6Γ 65, 4πἃ- 
Π|Ρτι5 Ποὺ Ῥιδθοίριιθ δοοϊἀϊ5586 588 
δϑδύ ογθά! 116. Εὖ τα Ἰορὶ ἤοο νοοᾶ- 
θα]ατα ἰπονάππι ἀοοοὶ ΒΙοογηξ, Οἵ. 
Αρϑ, Ηΐβυ. Ν 8. -- τῇ δέψῃ.. 
ξυνεχόμενοι. Οδαβᾶπι καὶ ΠΩ 
Δ Ὁ δἰ ᾿π ΧΡ 6} }} οαπῃ ΤΊαο., Τκι- 
ογϑύ., Ον., 80 ἃ ἀδϑι ἀθυῖοὸ ἀρᾶου 5 
τοσθῃριοηᾶὶ απ Ὀἰοὰ., 568 ἃ ἀ6- 
Πσῖο τοροίπηὐ ΤναυνοΥ, ἰάθηι ἢδι- 
85 ἀθ ρθβϑι!θηύα ἴῃ (ΔΙ]ΟΥ ΠῚ 
δχϑνοῖθα,, ααἱ ᾿η γυϊαπὶ ᾿ῃν αϑουδί, 
ογαβϑαηίθ, οἱ Μοίβίθι, ΡῬυοοορ ει 
οϑύθηῃ οἰία π5. Πδπα ἀμ 16 ἀπ 
ὀδαβαθ να] οραηΐ. Οδνίθ 5101 Ἰη58- 
(Δ 1} ογαοῖανὶ 605. 4πἰ Ρ ϑυ πετᾶ 
Ἰαθονοαι, οἰϊαπι ὙΝ οἷπι. Ρ. 38 δἄπο- 
ἰἃι, -- ἐν τῷ ὁμοέῳ καϑει- 
στήκει . .΄. ποτόν, Ἰανρῖον 
Ροίιβ ρενῖπᾶς ονἂὶ [πᾶ] 
Ἰναῦπο ἴῃ ἀθάπο ογὐδαΐ, αἰ ὅ6ῃ. 
Ερ. 98 ἴῃ δθαῖὸ δϑί διηϊβϑὶο 
γοὶ οὐ τιον απ ἐἰοηᾶδ 6, ἃ0 
ΙΝ Πον ἴθ ἀθαᾷὰο 68. ὅθῃ. 
Ῥῃοθη. 1 99. 101] ἂς ρῬᾶνοῖου 
(Ρουι.), ἰ. 6. πααϊθαμπι ἃ ἢ ῬΑ 
Ιουδα ῦ, πἰ}}}} ηἰουουαὺ δα 5.01} 
ΟΝ ΟΊΙΑΝΉ. Οἱ. 
κρένειν ἐν ὁμοίῳ ὅ8, 4. 

8.6. ἡ ἀπορέα τοῦ μὴ 
ἡσυχάξειν. Ναορδίοποιη Π}06 
Ἔχρίαπαὺ Μδίι. τ, 8. 184, 1, 4}}- 
τον 1.0. Ῥανὰ]. αν, ΠΡ. ὅ84; 568 
ιὶο ἀοίθυϊαβ, αὐ νι ἀοίαν, ΟΝ, ΜΝαᾶν. 



ὩΣ χὰ 

πῶ} 

ἘΤΟΣ Β. ΘΕΡΟΣ. (1 49) 

ἐπέκειτο διὰ παντός. 

101 

καὶ τὸ σῶμα, ὅσονπερ χρόνον 
καὶ ἡ νόσος ἀκμάζοι, οὐκ ἐμαραίνετο, ἀλλ᾽ 
τεῖχε παρὰ δόξαν τῇ ταλαιπωρίᾳ" 

ς, 

ἀν-- 

ὥστε ῇ διε- 

φϑεύροντο οἵ πλεῖστοι ἐναταῖοι καὶ ἐβδομαῖοι ὑπὸ 
τοῦ ἐντὸς καύματος, ἔτι ἔχοντές τι δυνάμεως, ἢ 

εἰ διαφύγοιεν, ἐπικατιόντος τοῦ νοσήματος ἐς τὴν 
κοιλίαν, χαὶ ἑλκώσεώς τὲ αὐτῇ ἰσχυρᾶς ἐγγιγνομέ- 
ψῆς; καὶ ϑιαρροίας ἅμα “ἀκράτου ἐπιπιπτούσης, οἵ 
πολλοὶ ὕστερον δι᾿ αὐτὴν ἀσϑενείᾳ ἀπεφϑείροντο. 
διεξήει γὰρ διὰ παντὸς τοῦ σώματος ἄνωϑεν ἀρξά- 

κ -» - 

μένον τὸ ἐν τῇ κεφαλῇ 

Ὅ05. 5υπί. Ρ. 00. Τὴν ἀπορίαν 
τοῦ μὴ γιγνώσκειν 5ἰγ}Π1τοὺ 
ΑἸἰχῖββθ ΗἸρροουδίθηη ἀθπηοηβίγαί 
Ατγη. 5ιοηϊ Ποδίαν ἰπατιῖ65, ἀθ απᾶ 
Ρ δθίθν. “ἍΠο5 νἱὰ. Κιδυβ5. Ρ- 28. 
- ἐπέκειτο, ἴῃ 508 08, (605) 
ὈΡΘαἰγλαΐ. ἐναταῖοι καὶ 
ἑβδομαῖοι. Ο οὐαν πὶ δύ ἢ ο- 
ἢ π τὴ αἰἰθη ΟΟΙΙοτηον αἰ Τοῦ. ν. 
1194. Ηἴηο φποαιο Μοϊβίον. 60}}1- 
δὶῦ Ἰᾳθη ΑὐὐΠο8 Π] ΠῸΠ 6556 ρ6511- 
Ἰθηθαμι ἸΠ ρα ΠΑΥ ΙΔ, ἴῃ αἰτιᾷ ΠΊΟΥ- 
[65 ΠΟ ΥΆ7Ὸ Βυθ᾽ΐαο βἰηΐ, οἱ ροϑβί 
ΧΧΙΨΝ νεὶ ΧΙ,Ν ΠῚ Πονὰβ δοοϊἀδηύ. 
ϑοὰ Ποὺ σι ΠΙΘ ἢ  π}} ΠῸΠ ΟΥᾶΥνΘ 
δβϑί, 4αὶὰ ΤΠπον 1465. Ρ]ΘΓΟΒα 6 
1115 αἰθθιιβ νὰ Θχ οθβϑὶ556 ΒΟΥ  Ϊΐ, 
6. ΘΟΠΊΡΙ Γ 65 {ὰπῸ νοὶ] δ 60 ροβίθα 
ΤΠ ΠΟΥ οὐϊδγη ΠΟΒ ΣΙ τη θά τοὶ ργοἤίθη- 
ἐὰν, 51 ΠΟΤ ΪΠ 65. Ὀ1Π10505 5ΘΡ. 10 
16 γπουοπὶ ΟὈἶτο αἰβιϊποίθ πᾶγγὰΐ 
Ἄν οἴπι. Ρ. 59. ΑἸΐα (οϑυμηοηΐα τὸ- 
Θϑη οΥπὶ νἱ 46 ἴῃ δα. πλδὶ. Ρ. 948.. 
ἘΧ ἀπίϊατι5 οἵ, Τῖν. ΧΤῚ 21. -- 
εὐ διαφύγοιεν. Ἠΐηο ΔἸ ΘΓΆτα 
ΤΟΥ] ρουϊοά πιπὶ 56ι βίδαϊαμη οἷτιβ 
ΒΕ ΠΘΠΙΟαΠ; ἀαστη ΡΥΪὰ5. ἔπουὶ: 
Β.ΠΘΠΪΟΘΙΠΊ, ᾿ποῖρ 68 βίαίαϊ! Με]- 
βίου. Ζιαφεύγειν οϑὶ ὨΟΒίΓΙΠῚ 
ἀ το ἢ ΚΟΥ Τὴ 6, αἱ 8. 8 οι 51,60. 
-- ἑλκώσεως. Θὰ ΠῚ ἘΡΩ͂Ν 
σις [ΘΧῸ  οον αἰϊ0] τῆς κοιλίας, 
νἱὰ. Ῥαα!. ἈΑφοίῃ, Π142 Ρ.90, αθὶ Ι6- 
σἴθαν: ἡ δυσεντερία ἕλκωσίς ἐστι 
τῶν ἐντέρων.“ ΘΟΗΌΟΈΝΟΚ., 
δριὰ ποτὰ νἱᾷθ ρ] τᾶ. παππᾶ. 

πρῶτον ἴδρυϑὲν κακόν" 

ἐἴο ἐππῖοαθ ᾿π Θϑ ΕἸ] ΠΟΥ Π1ΠῚ Το 586 
Ὁ]ΘΘγοβα οϑί Κυδιιββῖο Ρ. 24. -- 
διαρροέας ... ἀκράτου, 
᾿πητη οὐ ταίο αἰνὶ Ῥτοανΐο, 
Ῥονε, Ποία, αὐ νι ἀδέαν ; πᾶπὶ ἄκρα- 
τὸς ΡῈῪ ἐδηβἸδυϊοποπι 58606 6δύ 
να 14 85. ν ΘΠ ΘΠ 6Π8, οὐ οοριι- 
Ἰαύαῦ ΟἸΠῚ 51Π|1}]} ἰσχυρός (να. 
ΘΈΘΡΙΝ. Τη65. ν-: ἄκρατος), ουΪ 
ἰσχυρός τἶο ἴῃ ΒῈΡΘΥΪΟΡῈ ΤΠ ΘΠ ΡῸ 
Ῥϑβροηᾶοθί. ΑἸτα πη ἐδ ηΊθ6η ΠΟΙ ΟΠ 611 
πο σ θα ]0 τηραϊοῖὶβ ὑϑιζαίο 
Βα ΙΘοίαιη σνα]ῖ Ἄτνη.; ῬΥΟΐουθη5 
(δἰθηΐ ᾿νὰ 60 γουΡα: ἄκρητοι ὑπο- 
χωρήσιες, αἵ ἄμικτοι, ὑγρότη- 
τος ὑδατώδους. αὐτὸν μόνον 
ἔχουσαι εἰλικρινῆ κάτω ὑπερ- 
χόμενον χυμόν. εἴτε τὸν τῆς 
ξανϑῆς χολῆς εἶτε τὸν τῆς με- 
λαίνης. Νίργατη Ῥτο ανίοπὶ αἰνὶ 
Τμπογοίϊι5 ν. Ἴ198, ν ηίν]5 ρτοῖ- 
νἱΠ}] αὐβθηΐθυϊοι ΤΘΟΘΗΙΟΥΘΒ 
ΟΠ ΘΠ. Οὗ, 6, τηϑὶ. 
ἀπεφϑείροντο Ῥτὸ διεφϑ'. ἐκ 
τ 6] 11] 15. τη ΘΠ] Γ ηΪβ. ΤΘΡ ΟΒΙ [ΠῚ 
ΟΧ Α(ἰεῖβ ἀρπᾶ 50105 ρορίαβ νἱ- 
ἀοὺὶ οχϑίασο δαποίαί ναοὶ 1ῃ 
Πῖ5. Τπηθὴ Ῥύδθίου ἰγαρῖοοβ.- δύ 
οὐἶδ πὶ Αὐἱδίορ. Αρυὰ ΠΙρροον. 
ὧδ δἰῃσιθαῦ! ΘΘΠΟΓΘ Τ]ΟΥ 5. ΡῸ- 
ἰπβίπιαπι Ἰδρίμαν. ὙΙα, ΞΊΘΡΗ. 
ΤΊ165. 

δου ἐν. ΟἿ βάπ:. 1 105: Θι!’Σ 
1. Ηἰς ἐν Ἰορίταν, αὐϊὰ ἵϑρυϑέν 
δϑύ ἰάομι αιρὰ ἱδρυμένον. 
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χαὶ εἴ τις ἐκ τῶν μεγίστων περιγένοιτο, τῶν γε ἀκρω- 
,΄ 

τηρίων ἀντίληψις, αὐτοῦ ἐπεσήμαινεν. 
Ν 

ἡ 

κατέσκηπτε 

γαρ ἐς αἰδοῖα καὶ ἐς ἄκρας χεῖρας καὶ πόδας. καὶ 

πολλοὶ ̓ στερισχόμενοι τούτων διέφευγον, εἰσὶ δ᾽ οἱ 
χαὶ τῶν ὀφϑαλμῶ ὧν. τοὺς δὲ καὶ λήϑη ἐλάμβανε 
παραυτίκα ἀναστάντας, τῶν πάντων ὁμοίως, καὶ 
ἠγνόησαν σφᾶς τε αὐτοὺς καὶ τοὺς ἐπιτηϑείους. 

εἴτις... «περιγένοιτο. Ηϊπο 
ἱποῖρογῦθ ἱποοιημηοάδ ῬΘϑ 6 η0|8 1 
-ϑθοιία (ΝοΙνν 6 68), 4π86 δ 
μεταστάσεις ταοῦθὶ 6556 ροβϑβὶῃί, 
Δα ΤΙ δ 6 Ρ ΘΓ ΠΡ Δ ΟΠ πιπὶ Ρ 6. 1]-- 
ἴὰπῃ ἴῃ ΘΟΥ̓ΡΟΥθι15 ΘΕ ἴθοίανιπη, ρτο- 
αὶ Μεϊβίοθυ. Τὰ μέγιστα 5πὺϊ 
4πᾶ6 410] τὰ ἔσχατα ἀϊοιηΐαν, εἰ 
περιγενέσθαι ναοί σωϑῆναι. -- 
τῶν γ8 ἀκρωτηρέων... 
ἐπεσήμαινϑε. ,,ϑιθποίανα ἵμαπὸ 
Πιαοὲ ποχαπι: ἡ ἀντέληψις αὖ- 
τοῦ {(. 6, τοῦ κακοῦ) τῶν ἄκρω- 
τηρίων ἐπεσήμαινε" τα]! νὶ5, 
ΔΡΡΙΘΒοπ 6 ἢ 5 οΧ ΓΘ ἃ 5 
ΟΟΥΡΟΥΪΒ Ρᾶγίθϑβδ, 86 ρτο- 
ἀοθαί, δὴ 6 5.8 [δοϊοα- 
"αι. ΨΎΤΤΕΝΒ. βίοι. ἰδίου. 
Ρ- 867. 6 νὶ νευϑὶ ἐπισημαένειν 
νῖ 6 αἴι05 Πἷο οἰίαί οἱ αάη. 11 8, ὃ, 

ἀθ ἀυοῖθιιβ β θη εἶν 15. ἰἰα ἰπιποιὶβ 
δάῃ. 1 26, 4. Κυθθρον δα Βίοη. Ρ. 
120 αὐτοῦ οαπὶ ἀκρωτηρίων ἴαι- 
5.6 }85 δα τὶς τοίογι ; ΔΝ γιλεπθδομΐα- 
86 ἰἈΠΊΘἢ ἘΧΡΙοδ αὶ ἔλνεγα 60}- 
Ἰοοαί! ΟΠ 6 ΠῚ Ραϊαι Βορμη. 

8. 8. κατέσπηπτε. Οἵ, δα. 
41, 8. -- ἐς αἰδοῖα. Ὅε αὐἰ- 
Οα]0 Οὐηἶβ850 οἵ, Κυπθρο, αν, 8. 50, 
2 δάη. 18, Τοβιϊοα]ουῦιπὶ ἰῃ Πα πὶ- 
τηδίϊοποτη οὐΐδη δα πάθημα τι δἰϊα πὶ 
ἴῃ Ρρβυ! πε Νηρία ἃ. 1676 ο"- 
5ευγαίδ π 6550 ΔΓ νπιαὴν ΕἾ ΟΡ, οὐ 
ατίπνηι. -- ἐς ἄκρας χεῖρας 
καὶ πόδας. Ὅδ αὐϊουϊο ποη αἀ- 
ἄἴτο οἵ. Κυιος. αὖ, 1, ἃ. οἱ 8. 50, 
11 αἄη. 6. Ουίδπι 6556 σϑηρνδο- 
ΠΔΠῚ οἱ Βρῃδοοϊη ἀοοθηὶ ἰἰί ο τὶ 
γΠγβιι5. 118. ΡΞ Π]Ποηἶα 6. Ν᾽ δ οί 
ΘΧΘΙΊΡ 5 αἰθηῖοβ. θ 6 ροαϊθιι 5απι- 
Τηΐ5. β᾽ ΠΏ 1} 1α ἰορὶ ἀρὰ δ] θη. κῆρ 
ΘΟΠΟΘΠΟΚ. Αἀά, Κυδιιββ. ρ. 28. -- 
στερισκόμενοι τούτων 

διέφευγον. Ἱπιογοίί5. Πᾶθς ἃς 
ἈΠῚΡ τα θη 6 ΠΊΘΠῚ ὈΡΟΥ ΠΤ ἰτπ|6 σοΥ- 
ΓΘΡ ον απ πη 6] 6 χὶῖ, δίααθ τούτων 
τϑία Π δὰ ἀν 11|ὰ, αἰδοῖα, χεῖρας 
καὶ πόδας, πα ΠἈπὶ γί οἢ 6 ΠῚ Πᾶ- 
"6 η5 δαἀϊοοινι ἄκρος, βἰᾳαἴἰάοπι ν. 
1208 544. ᾿ιᾶθο 5ου 1: νἱνοθαπὲ 
ἴευτο ρυϊνδίεὶ ραντίβ νυ], 
5. δῆ ῖ) 5 βίπμο ΠΟ Ἀ]]6Ϊ 
Ροάϊθυβαιθ πᾶ ΠῸ θα πύ [ἢ 
νὶΐα. ὦπδ6 4πὸ ἰπτα ἔδοθυϊ!, Πὶο 
Χμ πδπ: ἰπ θυ ρυθίθβ. Ὁυπηὶ ἃὰ- 
ἴοὰ θα Κὰ8Β. οχ ἢἷἰβ οο] σαὶ ΠΟῚ 
Ῥο5886. Ῥδβιι θη τα πὶ ἱπρα παν ατη 
Ἰμί6 οὶ (πὰ πο οηΐπη (8165 οἰδοϊιβ 
"0η ΠΔΡ6Γ6), Ῥγδθίου θᾶ, ἀπᾶθ 
Ῥϑα]Ὸ ἃπια ἰδία βιιπί, Ῥθβε!θη- 
τἰὰπὶ ἴδ ο]6. ἴῃ ΑΠ105 ΤΟΥ) 05 Θ0Π- 
γα οὐ οὐ] 4115. ἔδυ θ15. τηδὶ] - 
Θ15 ΘΟ μα Θ᾽ Γοβροιάθαβ, ΟΥ̓, δά. 
ὃ. 7. -- τῶν ὀφϑαλμῶν. 6δε- 
οἰταθπι 6χ Θθα] ον τ πὶ τα οΥῖθι15. οἱ 
ἴῃ Πδπηπιαίϊοπο (δ. 2) ἔα ο]6 Ροὐῖδβε 
ΟΥΡῚ οἱ ρϑίθι οὐ ἀοοθηΐ ᾿ηἐθυ θυ θίθβ 
ταθά τοὶ, νοΐ Κνδι58. Ρ. 25. 
τοὺς δὲ καὶ λήϑη ὝΕΣ Ε 
βανε εθοι. Ἱπιονοί. ν. 1212 Ατάπ 6 
οὐἰαπὶ 4πο05ἀδπηὶ ΘΟ οτ 6 0" - 
᾿ϊνῖα τοῦὰαπὶ Οὐ ἢ οὐδ Ὺ τ ἢ], ἢ 6- 
41 568 Ροββϑῃηΐ ΘΟ ΠΟΒΟΘΓΟ 
αὐ ρ561. 65 νϑίθυπηι πγθᾶϊςο- 
γΠ} ἰθβ01Π10}}}15, σΟη Πνπδίαν ἃ 
ΟΠ οΘ πος, Αἀάϊ τη παραυτίκα 
νι δίπν ἀοοογα τη οἰ δοίην τοὺ - 
ὈΓ ποῆ [τἰ556 αἀἰαθαγπιιηι. ..ΑἥὕἸαν 
παραυτέκα 5116. αἰαας ἰδὲ 
εὐϑυύς ροδίθιπι δδί, αἱ ΔΙ᾿ οὐ 68 
ἀριιὰ Ηονοά. αὐτέκα.““ ΚΆΌΕΘ. 
βοᾷ παραυτέκα ἴϊὰ πϑαυδηὶ οο]- 
Ἰοοαύιπ 6888. ΠΟῚ Ὑϑοον δηλ. 
3 " 

ἀναστῆναι ο5ἰ 5 ΒΌΥΘΘΥΘ 6 
ΟΥ̓ 0. ΘΟ π ν ἃ [6506 76.--- ἐπι- 

τηδείους. ΟἷἉ, δάη, 160, 2. 
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ὅ0. Γενόμενον γὰρ κρεῖσσον λόγου τὸ εἶδος ὅν μλδη. 
τῆς νόσου τά τε ἄλλα χαλεπωτέρως ῇ κατὰ τὴν τ τὴν Ξ 

ἀνϑρωπείαν φύσιν προσέπιπτεν ἑχάστῳ, καὶ ἐπένειυηις στε 
τῷδε ἐδήλωσε μάλιστα ἄλλο τι ὃν ἢ τῶν ξυν- 
τρόφων τι. τὰ γὰρ ὄρνεα καὶ “τετράποδα, ὅσα 
ἀνθρώπων. ἅπτεται, πολλῶν ἀτάφων γιγνομένων 
ῇ οὐ προσήξι, ῇ γευσάμενα διεφρϑείρετο. τεχμήριον 

Θέ: τῶν μὲν τοιούτων ὀρνίϑων ἐπίλειψις σαφὴς 
ἐγένετο, καὶ οὐχ ἑωρῶντο οὔτε ἄλλως οὗὔτε περὶ 

τοιοῦτον οὐδέν" οἵ δὲ κύνες μᾶλλον αἴσϑησιν πα- 
ρεῖχον τοῦ ἀποβαίνοντος διὰ τὸ ξυνδιαιτᾶσϑαι. 

ἐπ : χππΠὺ “μὲν οὖν νόσημα πολλὰ καὶ ἄλλα πα- περὶ τῆς τα- 
ραλιπόντι ἀτοπίας, ὡς ἕκάστῳ ἐτύγχανέ τὸ θα ΣΉ ΠΌΘΟΣ ἘΝῚ τ ἘΣ ᾿ ταστάσεως 
φερόντως ἕτέρῳ πρὸς ἕέξερον γιγνόμενον, τοιοῦ- τῶν ἐνοίκων, 

. 

« - δέ οΣε ζ δ δὰ 

ΠῚ 

ἌΣ ἀν ἐλ 

ὦξ ων δὰ ὩΣ δον, 

ὕαρ. ὅ0. 8. 1. ἘΟΡ ον ον 
λόγου. ΟἿ. Μεαίιι. αν. 8. 461. 
Βιυιίίη. 8. 132 αάη. Ὡς -- ἐδή- 
λωσε. ΝΟΙΙ ἱπίνδηβι νὴ 6558 
ΘΧΙβυϊ πδγ6, 568 οὕ, Μη. ἀν. ε. 
549, ὅ. Βαείπι. 8. 144, 9 ἃ. -- 
ξυντρόφων, ῬΓΟΡΥ. ἀοπιοδιῖ- 
ΦΌΤυτη, ΔΙῚ ΔΥΪῸ πὶ, 1]. 6. 
εἰωθότων, ἂς ΡΆ010 ροϑί 6.81.“ 
ἌΒΒΕΒΟΗ. -- τὰ γὰρ ὄρνεα 
σοί, Ῥγδοίον Τπογοί. οἷ, Ον]α, 1, ἀ. 
γ. 549. Γῖν. ΧΙῚ 21. ῬγΌΟΟΡ. Ρ. 
241. -- ἅπτεται, αὖ Τ,Αἱ. ἐδ - 
σαπί οἱ αὐζἰησαπί, 5ἰσηϊβοδί 
δομιδάτιπι, οδάδανοτϑ ἄενο- 
τ ἢ, - οὐ προσήει) »»ὥσπερ 
ἀπὸ «τῆς ὀσφρήσεως γιγνώσκον- 
τα, ὅτι λοιμώδη ἐστὶ τὰ σώμα- 
τα." ὅ86ο!. -- γευσάμενα 
διεφϑείρετο. Ὅς τῷ ρυδβϑίου 

Αἰϊο5 οἵ, Κναιβ5. Ρ. 20. 

8. 2. τεκμήριον δέ. Ἠογιπὶ 
ται ουδτηπηαίϊοα ἀπιοθιιβ τη 615 
Ῥοίεβι “ΕΧΡΙἰοαεῖ. Νὰπι δὲ ροβί δέ 
ἱπίο ραηΡΘἀτιπη 650, παῤ ΡΥΟΧΙΠΙᾶ 
ἴτὰ ἀϊοία 5βἰηΐ, αυδϑ5ὶ Ῥοβί νν. τῶν 
μέν Ραγεϊου!α ἄρ δἀαϊτα Ἰοσονο- 
ἴὰγ; δυΐ τεχμήριον οϑβί ρταθάϊοα- 
πὰ ΠΟΙΙΪ Πἰς ἐπίλειψις. Ουν 1Π8ὰ 
Θηοάδίϊο Ῥνυδοβίαγ νἱἀδυθίαν, ἃο- 
αἶσα ι5 ἴῃ δα, χηλὶ, ΟἿ, ἰσίταν 
Μά. ατ, 8. 080  οχίγ. οἱ Κιιορ. 

8. 57,10 άπ, 18. --- ἐπέλειψιν 
ΠῸΠ τοοία ἃ ΒΙοοπιῖ, νοσα θα] Τὴ 
ΤΙΠπΟΥ ἀἸ 415. ῬΥΟρΡνιπι νοοϑιΐ Δ} - 
Ρᾶγθι 6χ 118, αιιὰ8 δἀηοίαν!! ὈΙπά, 
ἴῃ ΒΈΘΡΙ. Τίι68. -- οὐχξωρῶν- 
το. Τιιογθιῖβ ροβίαδηι ἰάθη αἷ- 
χιῦν, 1217, σαβαηι δα αἰύ Πἰβ νο- 
15 : Ἰδπραδρθδηί ΡΙογδαπε 
ΠΟΥ Ὸ Εὸ τὴ οΥϊ θα πέαπν, ὅε- 
(Θρατῃ οἵ. Τήν, 1. ἃ. οὐ Κνδιιβ5. Ρ. 
οὐ, --α ἄλλως «Ἰ10ὲὶ Πῖο ᾿πέθυ- 
Ρυθίαιαν Ασι!., ἀπᾶτη νἱπὶ εἷ 58- 
ἴϊοὶ ρΡο558 Π0Ὸ5 πορϑτηιβ, Οὔτε ἄλ- 
λως 5οπδηΐί ΡΟ α5 πθαια δ[ῖο- 
ααϊ, 1. 6. Π64ᾳι6 οπηΐϊηο. (Οἷ. 
αὐ ΤΙ65. 1 Ρ. 1584 εὐ δάη. 1Π 
Ὅν ΕΝ 45: ὩὉ -- περὶ τοιοῦ- 
τον ἜΣ ΕΣ οἷ. 6. περὶ τὰ ἄτα- 
φα σώματα.“ ΤΔΟΟΒ5. -- αἔ- 
σϑησὶν παρεῖχον τοῦ ἀπο- 
βαίνοντος, ῬτορΥ. ΡΥ Δ 6 6- 
θαηύ ονθηΐι5 ᾿ηεο!! οί Π, 
ἷ, 6. ἀαθαηΐ δνϑηΐι8 οἰσηὶ. 
{ὁ ἀτἴ 0 ἢ 6 ἢη. Τὸ ἀποβαῖνον δϑΐ 
τὸ τετράποδα γευσάμενα δια- 
φϑείρεσϑαι. ϑινᾶσοιη ΟΔΠ ΠῚ 
ΘΟΙΠΙΠοΙηογαΐ οἰΐδτη Ονὶα, 

ἀρ. 51. 8.1. πολλὰ καὶὲ 
ἄλλα. δες οχ παίανῖβ βίπσαθο- 
γα ΡΟ] ΑΥΊθι15. οὐἵα 6558 ἃρρᾶ- 
γο ΟΧ ῬΥυΟχίτηἶβΒ. -- παραλι- 
πόντι. Ὅδ ἀδι. οἵ, δἄη. 49, 5. --- 



ἅλιστα ὅτι 
ἀνεπέμπλαν - 
το ἀπ᾿ ἀλ- 
λήλων καὶ 
ἀνοίμωκτοι 

ἦσαν. 

ὡ τνὟἮὟ τι ᾿ 
τον ἡν ἐπὶ πᾶν τὴν ἰδέαν. 

110 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟῪ ΞΎΓΓΡΑΦΗΣ Β, να΄. 

᾿χαὶ ἄλλο παρελύπει 
κατ᾽ ἐχεῖνον τὸν χρόνον οὐδὲν τῶν εἰωϑότων: ὃ 
δὲ καὶ γένοιτο, ἐς τοῦτο ἐτελεύτα. ἔϑνησκον δὲ 
οἵ μὲν ἀμελείᾳ, οἵ δὲ καὶ πάνυ ϑεραπευόμενοι. 
ἕν τε οὐδὲ ἕν χατέστη ἴαμα, ὡς εἰπεῖν, ὃ τι χρῆν 
προσφέροντας ὠφελεῖν" τὸ γάρ τῷ ξυνενεγκὸν ἄλ- 
λον τοῦτο ἔβλαπτεν. σώμά τὲ αὔταρκες ὃν οὐδὲν 
διεφάνη πρὸς αὐτὸ ἰσχύος πέρι ἢ ἀσϑενείας, ἀλ- 
λὰ πάντα ξυνηρει; καὶ τὰ πάσῃ διαίτῃ ϑεραπευ- 
όμενα. δεινότατον δὲ παντὸς ἤν τοῦ κακοῦ ἢ τε 
ἀϑυμία, ὁπότε τις αἴσϑοιτο κάμνων, (πρὸς γὰρ 
τὸ ἀνέλπιστον εὐϑὺς τραπόμενοι τῇ γνώμῃ πολ- 

(λρ. 51. 8. 2. ἕν τε οὐδὲ ἕν κατέστη 6]. εη. Ῥαᾳ]. (εἰδὶ 
απο ἴῃ Ποὺ ἔν τξ), οοᾶ. νεοί. βίθρῃ. αγ, Μόβαι. Αν. ΟἸ"ν. Ὥδη. ΑἸα. 
ἘΊΟΥ. ατθρ. Οου., ἰδοϊίβ τὰ., ΒΒ Ικ. ἴῃ 455. ἔν τε οὐδὲ ἐνκατέστη, 
Αυρ. ἕν τε οὐδεὲν Ἀ., 1ι. Καί. Π6ρ. ἕν τὲ οὐδὲ ἐγκατέστη. γνυ!- 
δαίδηι ἕν τε οὐδὲν κατέστη ἄθογθ τη ανίμηιι8, απ) ἕν οὐδέν το- 
δροπαοπίία, Τιὐηἶθ π α]}] τὰ ππ πτὴ οἱ ἢἶἰὸ ἀρ ἰβϑίσηα βἰπί, οὐ }10] 

ΟἸΠ65 (Γθοΐα 60 ἈΦΘΏΓ65) 54] αἰ 15 
6586ι. -- προσφέρειν, δα)ιῖ- 
θυ 6 (ποιπμθάϊατη), αὐ ΐρροον, ἱ 
Ῥ. 588 εἱ «ἱ. θεῖμᾶε τὸ γὰρ τῷ 
ΒΟΥ] ν 16 Ὀἰπβοντῆσπμι ἰπ ΤΠ65. 

ἐπὶ πᾶν] καϑόλου. ὅ6}0]. Οἕ. 
Κυπορ,, οὐ ἄμ, Κ 68, 8. -- τὴν 
ἐδέαν. ΒΡ Θοῖ 6 τὶ γα] 6556 
Κναιιβ5. Ῥ. 26, υἱϊαρθύϑηβ ὅομο- 
Ἰϊαβίαθ ᾿πέθυρυοίϑϊ ΟΠ 61 τὴν φύ- 
σιν, 5604 νἱχ τϑοίρ, Οἵ, ΟἸ55. - 
καὶ ἀλ1:ο ... ἐτελεύτα. 
Ἥκδοο ἰάθο, «αποα 5ἰτη}1ὰ 49, 1 16- 
δογθηίαν, ἀοίθπᾶα πο 6558 46- 
τηοπδέγαντηιβ ἴῃ δα. ταδὶ. ΟἿ. ἀάη. 
ΤΥ 90, 1. Τελευτᾶν ἔς τι ἴα ἀἰοεὶ- 
(αν, πὐ 1αἱ. ἀ οἰ σα ἴῃ δἱϊ- 
αυϊὰ, τὰ οὐ β'ηρ]6χ οὲ οοηΐπη- 
οἴππι ἀποτελευτᾶν ὈΪ5 ἰοτνο Ρ] αὐ. 
Ῥυοίδρ. Ρ. 884 54α4ᾳ. Οἷ. Ραρ. μοχ. 
ΑἸΙΡαΥ. ἴῃ Καθ. ΑΒΕ θανΌ, ν. ἃ 6- 
βίηθιθ, Μαοίζῃ, ϑυδιηητηδί, Βυὶ- 
ἰᾶπ. 1 ῥ. 846. Ὑπιογά. ΤΡ 48 οἱ 
(αὶ ρσοηϊῖνιιβ δῖα 650) ΠῚ 
104, ὅ, υἱὐ οπιὶἐαταιι5. Ῥά 10 αἸϊὰ, 
Ὧς αυἰθτι5 νἱά, Βοι. 1μ6χ. ΤΊπιο. 

8.2. ἕν τε οὐδὲ ἕν. ΟΘ΄. 5α, 
τρ δὴ ἐλ σεῖο Ρτορο ἀϊχο- 
τῖπα, ΟἿἹ δᾶυ. 1.1,,.2.. --- ὅ τι 
χοῆν ὁπ} ὠφελεῖν. Ααάϊίο 
χρῆν ν᾽ ἀθίαν σοη που ᾿ᾶθο 56η- 
ἰδητα : «αοά υὐΠπταίοτα παιὰ ἀὰ- 
Ὀΐδτα ἰευγοί, 56ῖι ουϊα8 νἷβ ἃρτᾶ 

ΒΊΘΡΗ, νο]. ΠῚ Ῥ. 290 ΓΔ ΠΊ ΕΓ, --- 
τοῦτο. Οἵ, Μαιί!. αν, 8. 472, 3. 
Βεϊῖίπι. 8. 144 αἀη. 18 Ἔ οἱ δ τὸ 
Τμιογοί, ν. 12945864. 

8. 8. πρὸς αὐτό] » τὸ νό- 
σημα."" 50}101.““ -- ἰσχύος πέ- 

. ἢ ἀσϑενείας. Τ᾿ 6. “εἴτε 
σχυρὸν ὄν, εἶτε ἀσϑενές.““ἸᾺ- 
ΟΟΒ5. Περί οπἰμι να]ο τ 650 6- 
οἷα, Ταίϊϊοηα δ᾽ έα. Οἷ, 62, 
1. Μαι. αν, 8. ὅ89 ἃ, β. -- 
ξυνηρει. ᾿Ἀεδροιᾶοι, Τιαιῖηο 
οοΥνὶριοθαύ, “ἦ ΒΑΤ]. Μα]ο. ψ εν- 
"Ρο ἃ "5160 ἃ ὁ τϑοίϊιβ γοααϊ 
ναὶ ΒΙοοπ. οὐ ραν ου οοη- 
Ἰ οἱ 6 Ὁ ἃ ὁ Θχρ!ϊοαιὶ Βίθρῃ, ἴῃ ὙΠ65, 
αὶ νὶ ἃ, ρίαν, Καϑηρει βαθβιυὶ- 
υι Οδηίδο, Ρ. ὅ0. Οἱ, αη. 29, 4. 
-- διαέτῃ, νἱοία5 ταί 0} 6, 
Ῥοτί., 5βρθὰ οα γᾶ τη πλ6 ἀϊ ἃ ἢ ἰη-- 
τογρυοίδιαν ΒΙοοπιί, 

8.4. ἡ ἀϑυμέα. Οἵ, Τλιοῦοί. 
γ. 1928, --- τὸ ἀνέλπιστον.. 
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ἘΤῸΟΣ Β. ΘΕΡΟΣ. (Ἱ 51.) 11: 

λῷ μᾶλλον προΐεντο σφᾶς αὐτούς. καὶ σύκ ἀν- 
τεῖχον,) χαὶ ὅτι ἕτερος ἀφ᾽ ἑτέρου ϑεραπείας ἄνα- 
πιμπλάμενοι, ὥσπερ τὰ πρόβατα, ἔϑνησκον" καὶ 
τὸν πλεῖστον φϑόρον τοῦτο ἐνεποίει. εἴτε γὰρ μὴ 
ϑέλοιεν δεδιότες ἀλλήλοις προσιέναι, ἀπώλλυντο 
ἔρημοι, καὶ οἰχίαι πολλαὶ ἐκενώϑησαν ἀπορίᾳ τοῦ 
ϑεραπεύσοντος᾽ εἴτε προσίοιεν, διεφϑείροντο, καὶ 
μάλιστα οἱ ἀρετῆς τι μεταποιούμενοι" αἰσχύνῃ 
γὰρ ἠφείδουν σφῶν αὐτῶν ἐσιόντες παρὰ φίλους" 
ἐπεὶ καὶ τὰς ὀλοφύρσεις τῶν ἀπογιγνομένων τε-- 

Ἰερδηίαν. Οἵ, Ὑὶρ. ρ. 468 αἰᾳιι6 δά. τηδὶ. Βο κου παθ (δ 6 500 ]- 
Ῥίυγαβ ἰανοπί ϑοιαθῖ, Αρραν, θομῖοβιι. ΠΡ, 619 εὖ ΕΥΙ Ζ5 01). δὰ 
Τιιοῖαπ. Ὅϊ4]. θ6. ρ. ΧΧΧΨΥΝ, ααἰθὰ5. ΟὉ ΠΡΥΟΡ τη 158. Διο δ ίθ ι 
Ῥαγαΐτηιιβ, απ ἢ αι η ΤΑΙ ΟΠ ΘΠ [επ|π|8 ΤΟΥ ΠΊῸΪΔ 86. ῬΆΡι ΠῚ ῬΘΥΒΡΙΟΙΠ. 15. 

ως; τὴν ἀνελπιστίαν. Οὗ, άπ. 16, 
ΘΕ -- προΐεντο σφᾶς αὐὖὐ- 
τούς, 56 0505 ΡγοΟΙϊ οἰ θ αηί, 
ἱ, 6. ἀοϑυϊ ποθὴ {, ΘῸΤ ἃ Πὶ 5 τι] 
αὐ οϊθαηΐ. -- ἕτερος. 
ἀναπιμπλάμενοι, ΔΙ0δὲ ἂῦ 
ΑἸταΥϊὰ5 συτδαίϊοηο ἰ᾿ἰπΐρθοιϊ, 
᾿. 6. ΔΙΌΘΥ 6Χ δ]ιοεϊα5 οὐ- 
γαύϊοηθ ΟΟὨ ἃ ΟἿ 0 ἢ ΘΤὴ Π74}} 
παν) οπί65. ᾿δναπέμπλασϑαι 
οδὲ ἰάθπι αἰαιιθ ρἰοηΐονα ἀναπίέμ- 
πλασϑαι φϑορᾶς ΡΙπί. Ῥρυῖοὶ. ο. 
84 γε] νόσου Ὀῖοπ. ΗΔ], Αηΐ. Ρ. 
2138, 5᾽οιί Τιϑῖῖῖ τη Ρ Ἰ ανὶ ([ν. 
ΙΝ 80) οὐ ἰηϊοῖ, (ονηδηΐϊ 8 η- 
σοβίθοκιε ν υάϑη ἀϊοαπί. βθη- 
ἐθῃ πὶ ΘΟΠΊΡ ἢ Γ᾿ }115. 51 τ 1] 1115 1.1- 
νἰδηΐθ, νοαὶ πὸ ΧΧΥΝ 96 οὐνᾶ- 
10 ἰρβδᾶ οἱ οοῃίβδοίι5 86- 
ΒΤ ΟΓῸΤ, γψυϊραθαῦ ΠΟΥ 05 οἱ 
ῬΥΟΧΊ πη Ϊ8. 1118. 100] νου ἷπ, 60η- 
Ἐντηδηῦ ᾿πίθιρ" δίθ8. -- ὥσπερ 
τὰ πρόβατα. ΘΙ πΊῈ] διαὶ ἄνα- 
πίμπλαται ἕτερον ἀφ᾽ ἕτέρου. 
ποθ ἀφ᾽ ἑτέρου ϑεραπείας. 
Νραῖιθ νθῦο ἴἰάθο βιιβρθοίδηιηι 
ΒΌΡΘι5. ϑεραπείας, αποᾶ ρΥδο- 
ἰον ΠΠἸΌΛΟΒ. τη55. {ποηΐαν Τὰν. 1, ἃ. 
δὲ ὑδηίδο. Ρ. 61. ϑ'ϑυϊθηίία οἱ 1110 
Ἰοθο ΡΙαΐ, αἴαπθ ν θυ} 5 Γμπογδίς ν. 
1230 οἱ 115 Πἱνϊα 5. {Ππιβιναίαν Ὁ 
48 «4«τπαπὶ.... να]ροαιβ νοὶ 
ἴῃ Ῥϑθόπᾶ ἸΟΥΡἾ5. ποτ δ γθΘῃ- 
ταν, --- φϑ'όρον. [5ἰιαιῖι5 φϑο- 

ρών. ϑεἃ νἱά. ὁ. δ2 εἰ Κυιιορ. -- 
τοῦτο, ἸῸΝ ΤῸ ἕτερον ἀφ᾽ 
ἑτέρου ϑεραπείας ἀναπίμπλα- 
σϑαι. 

8, ὅ. ϑέλοιεν, Ροδὺ μή θ6η8 
Βουρίατη οί, Ὑ]α, 50}. ἀἸ50ν. ΝΗ 
18, 2.-- ἀπώλλυντο ἔρημοι. 
ὕππι τοῖο Ἰοοο οἰ. 1ἦν. ΧΧΝ 36. 
-- ἐκενώϑησαν. Τῶν οἶκη- 
τόρων ΘΧΡΙΠΙοΘδυ  ΟΠἾ5 ὁαιιϑα Δ αἸα1ι 
Οδηίδο, 1, ἃ. - ἀπορέᾳ τοῦ 
ϑεραπεύσοντος. στ ἐπιανὶ 
Ῥαυνι οὶ ρίτιιη ᾿ βίη} 6558 1 {6}}10:ἃ5, 
τηθηΐθ βυθδίίιπθ μπᾶ η6 ΘΠ ΠΟΙΔΙ10- 
ΠΘΙῺ γοΙα ἰγᾶτη, οτὺ ἠπόρουν, 
ὅστις ϑεραπεύσει. Οἷ. 54. 1 63, 
1 οἱ ἀθ αὐτου! ο Βειίπ). αὖ, δ. 144, 
1 αἄη. 1 δίαιτα ΒΟΟΘΙΠΗῚ. -- οἵἱ ἀρε- 
ΤΉ ΘΛ Ε: ΑΝ μεταποιούμενοι. 
θ6 βϑῃϊί, δὲ 46 ῬΓΌΙ. τὶ οἵ. δάμη. 
198, 2. ᾿Δρετήν, ουὐἶτι5 ποιλϊπὶβ 
σοη γαπὶ ΠΟῺ ΤΆΙῸ οτπὶ μὲτα- 
ποιεῖσϑαι ᾿πηρὶ ἀοου  ηγ15. ἴῃ 6. 
τη8 1.» 81] Ἰειπιδιυ δῖοι (οἴ. 40, 4 
ααι.}, 411| ἑογιϊὰἀϊηο πὶ ᾿πίογρτο- 
ἰδηΐπν, οἵ, Υὶρ, Ῥ. 18: 568 τοοίθ 
Ῥοίοϑὲ ἰδίιι8. ἃρορὶ; ΠΔΠῚ ΟΠΊΠΪΠΟ 
αὐἱ καλοὶ κἀγαϑοί νἱάονὶ νοἱο- 
απ ἰπτο! σα ταν, ΟΥἉ, ΒΙοοτχηῇ. 
-- αἰσχύνῃ, Ριάοτνο. Οἱ. 
δάμη, 1 84, 8. --- τὰς ὀλοφύρ- 
σεις... ἐξέκαμνον. ὕιια- 
{{π|8 «υΐάδπι ἀἰοσονεῖαν ἐξέκαμνον 
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λευτῶντες, καὶ οἱ οἰκεῖοι ἐξέκαμνον, ὑπὸ τοῦ πολ- 
ἐπὶ πλέον δὲ ὅμως οἵ δια- 

πεφευγότες τὸν τὲ ϑνήσκοντα καὶ τὸν πονούμενον 
ὠἠκχτίξζοντο διὰ τὸ προειδέναι τε χαὶ αὐτοὶ ἤδη. ἐν 

δὶς γὰρ τὸν αὐτόν, ὥστε καὶ 

οὐκ ἐπελάμβανεν. 

λοῦ καχοῦ νικώμενοι. 

τῷ ϑαρσαλέῳ εἶναι" 

κτείνειν. 
τὶ Ἂ - Ἵ 

τπὸ τῶν ἄλλων, 

ὀλοφυρόμενοι, 561 ΤΠπον ἀἸάοα 
βισηϊβοαηῦ ᾿ὰ πο αἰ π 65 ἀ6- 
Γαιϊσ αι οπλἰ το ἃ ἢ. Ουπι ρᾶ- 
ἄδπὶ ὉπρΠαβὶ πόνονμηδένα ἀπο- 
κάμνειν 5ουρβ Χο. ΠΕ]. ΝῊ ὅ, 
19 εἱ πάντ᾽ ἀποκάμνειν ὅ0ρ|!. 
Θεά. Οο]. οχίν.. πθὸ πιαϊίαηι αἰ {- 
ἴουαηι ἀποκνεῖν κίνδυνον ΤΠπιο. 
11 80 οἱ βϑἰθλ!α, 126 νὶ νϑυθὶ 
ἀπογίγνεσϑαι νἀ. δάη. 84, 2, 
ἀθ Ρανιίο. τελευτῶντες 471, 4. 
Οὐ πηϊνοῦβα βϑηίθηῖα οἵ, Ἰάν. 
ΧΧΥ, 26.--- ὑπὸ... νικώμ ε- 
οι. [πουύρηιθηίο ἀποία γϑάθαηθ, 

γοΥἃ ο. 47 οχίυ, 

ΘΟ γθ. ὅμως. Αγ. βῖο Ὄχρὶ- 

δύ: εἰ καὶ οἵ ἀρετῆς τι μετα- 

ποιούμενοι ἠφείδουν σφῶν αὖ 
τῶν. Νο5 τηδ]Π}185. 80: απ ἃ ἢ- 
απᾶπὶ νοὶ ὀοσ μέ 05 ΠΟῸῊ Ϊ-' 
567 οθ αι πιονϊ δπεϊππι. -- τὸν 
πονούμενον. », Πονούμενον 
ρῬύο κάμνοντα [αν ἰη ποι 6 η5. 
γιὰ, Ηΐρροον. Π 48. Αρίιου. οἱ 

. ΑὐἸβίορ!ν. Ρᾷο, 820.“ ΑΘ5, ΡΙο- 
ταπηατθ αυἰ θην ᾽ἢ ῬγΌβα ΟΥ̓ ΙΙ0Π6 
ἀοιῖνα ἔονττηα ᾿μαἰϊι5 νου θὶ παἰπηΐαν, 

πὐ ἀα 115, αἰ ἴῃ ρα ἢ 5. ἸΑθ ον δ ηΐ, 
[380. 49 4].; αὖ πονεῖσϑαι τῶ 
πολέμῳ Ἰοοίνηιι5. ΤΥ ὅ9 οὐ β᾽}}}}1ἃ 
δρυὰ αἰϊο5 'βουϊρίονοδ. γιά, Κυιιορ:. 
(αὶ ἀοοοι. δουϊβίπηι οἱ πονήσα- 
σϑαι 6556 οὔ πονηϑῆναι). Οοπηι- 
Ῥανδυὶ ροββιηΐ ταλαιπωρεῖσϑαι 
εἰ ταλαιπωρεῖν, ἀπορεῖσϑαι οὐ 
ἀπορεῖν. -- διὰ τὸ προειὃ ἐ- 
ναι, δυάϊ τὸ κακόν, γο] τὸ νό- 
σημα, αὐοΐ ρεῖτι5. οχρονυὶ 
πονούδηῦ 00 πη] Δ] 1 Π|, --- ἐν 
τῷ ϑαρσαλέῳ εἶναι, 00 
αὐἶηιο οὐδηΐ, υὐ [,ΥΧ8. ὁ. ἔνα- 

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟῪ ΞΎΥΓΤΡΑΦΗΣ Β, να΄. 

καὶ αὐτοὶ τῷ παραχρῆμα περι- 
χαρεῖ χαὶ ἐς τὸν ἔπειτα χρόνον ἐλπίδος τι εἶχον 

ΞΡ Ων, ΨΩ 

καὶ ἐμακαρίζοντό τε 

1051}, δ. 94. Τί ἀἰοῖταν εἶναι ἐν 
ἐλπίσιν ΝΠ 2ῦ, ἐν θαύματι καὶ 
ἐκπλήξει ὙΠ 14, ἐν ἴσῳ 11 00, 
ἐν τῷ ὁμοίῳ ΥἹ Σ ἐν ἀσφαλεῖ, 
1. 6558 ἴῃ 506, ϊη {1 πὶ 0 16, 
ἴῃ οχρθάϊίο, ἴῃ ἃηβ 500, ἴῃ 
{π|0., 510}}Π1ἃ. λας «οὐκ 
ἐπελάμβανε, ΠΣ ΥΡῚ φαπ- 
ἄθηι πο οοΥΥὶρ᾽εθ αι (τὸ νό- 
σημα) ἰζα, αὖ δαπὶ δεϊδηι ἴπ- 
(οΥὶ πηλοῦ οἵ. »»ϑο ἀρὰ Ηονοά. 
ΥΠῚΙ 115 6ϑ8ι ἐπιλαβὼν ἘΘΕΞ 
μὸς ... τὸν στρατὸν ἔφϑειρε. 
ΟἿ 18 600]. 88. ΑἸο 5 ρος 
ΘΟΤΤΙ,. Νοα πορδύ ᾿ρὶταν ρυοΥβιι5 
ΤΟΥ αἰ 65. θοβάάοηι 85. δο ᾿τπι6 
σΟΥΘρίοβ 6586, 564 ΠΟμΊΪΠ 65. ἴίο- 
γι δὰ Αἰ ΠΊοιο5. ρουῖββθ. Αἰατθ 
1ἴ8.). 411 ἰδπὶ 5θηοὶ οχ ρϑϑυ!θητα 
ἱποαϊ πανῖα να βθυϊη δ, τη] 115. ΘΔ ΠῚ 
6556. {ἰπηθη Δ 1 οὐδ} ΒουΡί ΟΥ̓ 65 
γι ἴοὶ ρυοΠτθηῦαν. Εἰ ΠΟΒΔΪ 65 
τού πηι ῬΘϑεΠοητἰὰ ἸΔ! ον 556. ρΓῸ- 
αἰοὶοβυην Ροίϊτ5. ἀπ τη ταυιηὶ ἔπ- 
556 αἰβνηναι ΜαηΖοπὶ (6 Ροϑι. Μο- 
ἀϊοίαη. ἴῃ Θροηβὶβ ὁ. 38, ΝΊΠΙ]ο- 
ΠΪη 15. Πἷ5. πα χίθηο ν ΘΟ. 15. ΠΊΟ 18 
[πολ Αἰϊοαπν ρΘ 5] δ η τα πὶ ἰποταῖ- 
ΠΡ δὴ} [πἰβ56 ποσαὺ [Ρο]α ἢ ρ. 14. 
-- τῷ παραχρῆμα περιχα- 
οεὲ, Οὐ γριδοϑοηύθη πᾶ: 
σ΄π 8 ἢ ἃ οὐ ἐἴατῃ. Οἵ, ΜδΈ}, αν. 
8. 098 " οἱ ιοηΐϊβ 55. νϑυθᾶ 
ἰδία ρυοίονομάα, Τὸ περιχα- 
θές συθβιδηῖνο ροβίθαμι γοάϊυ ὙἹ 
18. Οἷ, Ῥῖο κ58. ΧΏΝΙΙ 13 οἱ 
ἘΡΟ Ἡ τ ττε ἐλπίδος τι εἶχον 
κούφης. Τρον οὴλ ΒΡΟἢῚ ΘΔ ΠῚ 
6586, οαἶ5. οοποϊρί δ ἰονὶ5 810 
οὐοαβίο, ατληλ ἰον᾽ του οὐ ᾿ποοιϑὶ- 
ἀοναίο. αἰϊαᾳἷβ σοῃοὶρίαι, Εχθηὶ- 
ΡΙΪ5. οὐ να θοὶβ οὐ Πουαιίαπο (ρ. 
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χούφης μηδ᾽ ἂν ὑπ᾽ ἄλλου νοσήματός ποτὲ ἔτι 
διαφϑαρῆναι. 

52. ᾽᾿Επίεδε δ᾽ αὐτοὺς μᾶλλον πρὸς τῷ ὑπάρ- 
χοντι πόνῳ καὶ ὴ ξυγκομιδὴ ἐκ τῶν ἀγρῶν ἐς τὸ 
ἄστυ, 

γὰρ οὐχ ὑπαρχουσῶν, 

καὶ οὐχ ἦσσον τοὺς ἐπελϑόντας. 
ἀλλ᾽ ἐν καλύβαις πνιγή- 

θαῖς ὥρᾳ ἕτους διαιτωμένων, ὁ φϑόρος ἐγίγνετο 
οὐδενὶ κόσμῳ. ἀλλὰ καὶ νεχροὶ ἐπ᾽ ἀλλήλοις ἄπο- 
ϑνήσκοντες ἔκειντο. καὶ ἐν ταῖς ὁδοῖς ἐχαλιν- 

δοῦντο καὶ περὶ τὰς κρήνας ἁπάσας ἡμιϑνῆτες 

1 5, 8) ἀοιηομδβίγαι ΘΊΘΡἢ, ἴῃ ΤῊ68, 
ΟΥ̓ πἶο ΒΙοουῇ, --- μη δ᾽ ἂν. 
διαφϑαρῆναι. (υἱ Θηΐτη Ρε. 
ΒΕ ΠΘητα. ΘΟΥΡΘΡΙ αὐ 6 πη], ΠΟἢ 
ῬΘΡαΙ ογαηΐ, δα ΟΠ ΠΪ Τὴ 586- 
ὙἸΒΒΙ 0 ὙΠΟ 0 ΠΟῊ 5800 1}}11}5- 
56, Π6. 80 4110 αυϊάδτη 10 56 
ΘΧΒΟΪΠοίαΠῚ ᾿γὶ (56 Ἰῃ 51Π|ΠΊ8 56- 
πθοίαίο Ρ]δοϊάδη τη ουθπι ΟὈΪΓα 05 
6556) τὖ ρΡυΐϊανομπί, ἴδοι! ἴῃ δηϊ- 
τη στὴ ̓ ηἀποο θα ηΐ. ΑΥΉΡ]1115 ἰΔΙη 6 ἢ 
ἀπά ἄδη) Πϊβ νυ 5 5 ΟΠ ΟαΥῚ οΥ6- 
αἀἸαἾσβε νἱάθίαν 10 (455. ΧΙΠ 
44 εἷς ᾿πηϊίαίαβ, οὐ δ᾽ ἀποϑα- 
ψεϊσϑαί ποτε ὑπὸ τῆς αὐτί- 
χα περιχαρέας (" περιχαρεέίας) 
ἤλπιξε. 

Οαρ. ὅζ. ὃ. 1. ἡ ξυγκομι- 
ἢ... ἐς το ἀστν, οοτημῖ- 

ΒΛ 110 6Χ ΔΟΙΪΒ -Φ τ} Ὁ 6 ΠΊ, 

ἢ τοῦ χωριτιποῦ πλήϑους εἰς 
τὸ ἄστυ συμφόρησις Ρὶιΐ. Ρε- 
ΤΟ]. ο. 84, 1)6 αὐέϊοα!ο ΠΟὴ ἰζθιδίο 
νἱα. Βυίίηι. αν. ἃ. 125, 8 Ἔ οἱ 584. 
1 51, 2, οὐπὶ βθηϊθηίϊα οἵ, (ργαθίθν 
ΡΙαι.) θιοά. ΧΗ 48 εἰ. φαὶϊ ἀο πὸ 
Βοπιδᾶηὰ ᾿οαπιίαν, ἷν. ΠΠῸΘ. ΑἸΠ6- 
ἢἶβ σογίθ ποη, πί βοάθοϊμη ἔδυ δὴ- 
85 Δῃηῃί6 Ἀοτηδθ, ἰὰαμπηδηία οἱ ρνο- 
565 ΔΙΓυἶβ58 οομηρᾶγαίο ὁ. 14 δἱ- 
τρηαὶ ἴαροι τοί. Ηΐϑί. ὙἹ Ρ. 209. 
-- οὐχ ἵσσον. Ἐβι μξέωσις 
ρνὸ μάλλον (ἢ τοὺς ἐνοικοῦν- 
τας). Ο ἀᾶη.1 82, 4. 

8. 3. οἰκιῶν οὐχ ὑπαρ- 
χουσῶν. Οἷ. ες. 11. - ὥρᾳ 
ἔτους. Ῥονίὰβ ΟὟ ἃ πηϊ {6ΠῚ- 
Ρι5 ἰητογργθίδίιιβ οϑί, 1ὰ δἱ ρνὸ- 
Ὀδηηι5, ἤαθο γουθα., ααἰθι5 ὙἹ 70 

ΤΗῦογ αἰ α15. ΜῸ]. 1. 2, Ἐά, 1]. 

Πδθο βϑηξθηϊα βυθϊθοίϑ οϑί. ΟΠ) 
πνιγηραῖς ᾿ἰπηροηᾶα ϑπη:. Αἱ 
ἀαππὶ ἢ γοβρὶ οἰ θηΐθβ Ρ] πΐ. ἜῸ- 
γ10]. ο, 84, ΘαΙθμαβ 1 ὅ περὲ ἐπι- 
φορ. πυρετ., ῬΥΟΘΟΡ. 5.11 19 εἱ 
γαπά. 118. δο 16, αυἱ ϑέρους 
ΡΓῸ 
Ῥγδοίου. Μόβαὰ, βου ρίασα ἔτους 
5} ΒΕ πθυιηΐ, ἀ6 ἃ 6 5έδίθ ἰηῖ61- 
Ἰοχουϊπέ, μὰ 5 διιοίου αΐθ8 οΥ 56Πο]. 
(ὥρᾳ ἔτους᾽ τῷ ϑέρει λέγει) 
Β6ατὶ οἱ παθὸ αὐ δφαιτ. γοΐθυνθ 
τηαϊο. Οδίθγη ἀθ ἢος ἀϊοθηαὶ 
ΘΘΠΘΓΘ ῬΥδϑίου ἱπίογργοίοθ ΤὨμοΥ- 
αἰαῖ να. ϑυϊά. ἴῃ ἢ. ν. οὐ Ηδ]ά. 
δα ΡΙαε. Τίπηο]. Ρ. 440. - οὐδε. 
νὶ ΠΛ )π|ν ῬΓΟΡΥ. ΒαΠ10 οΥ- 
α1η 6. Ηδο ἔουσηα!α 5βᾶθρο πΐππ- 
ἐὰν ἩΠονυοαοίαβ, Ῥυοοορίιι5, 4}Π1Π| τὸ- 
γα) 5ΟΡΙΡίοΡο5. Οἱ, Βίθρῃ. ΤΗΘ68. 
ν. κόσμ. οἱ Π|108, ὙΠ 28 αἱ. ψἹὰ. 
Κυπορ. 5:64 ρΙουστη 4 π ουτη ἔιρίθη- 
αἱ, Ῥυρπαηαί, 8ΟΙΘΠῚ ᾿ὨΒ ΓΙΘηΑΪ 
ψ ΘΓ 5 ΘΟ ἢ ΠΟ [7,1 Π 50] ΘΗ 115 ΟἸ] 
γπ 0» Ἶ 6 η4ϊ, πἰί Ἴϊς οι ἀρτπα ΡΡΌΘΟΡ. 
Ρ. 198 εὐ 219. ψαϊεί ἢἰς »πᾶνυ 
ἀκόσμως, ἴα αὖ ΠῸ}Π}8 Πα δυθίαν 
γαύϊο ογάϊ ηἶβ. οὐ αἰ βο ΡΠ] πᾶ6 Ραθ]}- 
686. “ΤΑΟΘΟΒΞ. -- νεκροὶ. 
ἔκειντο, «ΑἸ1ὶ ΒΌΡΕΘΥ 4110 5 
τὰ ΟΣ ἐπ 8 Ὲ, πον ὑπαὶ 8 66 Ὁ 8 ἢ ἴ, 
Ῥοῦί. Βροίθ; ὩΔη] ΟΠΠΠῚ ,ἶδοοῦβ. 
νοΡθὰ ἴία ΘΟ ϊαΠ5 88, ἐπ’ ἀλλή- 
λοις ̓ ἀποϑνήσποντες ἐ ἔκειντο νε- 
κροί, αἱ νεκροί ΘοΟπδραιιθη5. 5[0 
γΟΟΑ ΠΟΥ ΠῚ ἐπ᾽ ἄλλ. ἄποϑν. --Ξ 
περὶ τὰς κρήνας ἁπάσας. 
»»ΟἹΥ, Τιπονεί, ν. 1262, φυὶ κρήνας 
νους 5118 Π 05 Δ 4 ΌΔΤ ΌΤΙ, ΠΟῸΒ 
ϑρυϊησθναηη θη,“ ΟΟΥΤΙ,. [ι- 

8 

γοῦν] ΤΠπον ἀΙἀδουιην.. 

μέγιστος 
φϑύόρος ἂν- 
ϑρώπων καὶ 

οἰκιῶν ἀμέλεια τῶν 
περὶ τὰς τα- 

φᾶς. 

»ν νῦν ὩΣΓΥ τ αν 

ἵν 

 ὐ ΝΣ 
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τοῦ᾽ ὕδατος ἐπιϑυμίᾳ. τά τὲ ἱερά, ἐν οἷς ἐσκήνηντο, 8 
νεκρῶν πλέα ἣν αὐτοῦ ἐναποϑνησκόντων. ὑπερ- 
βιαξομένου γὰρ τοῦ κακοῦ, οὗ ἄνϑρωποι οὐκ ἔχου- 
τὲς ὅ τι γένωνται ἐς ὀλιγωρίαν ἐτράποντο καὶ ἱερῶν 
χαὶ ὁσίων ὁμοίως. νόμοι τὲ πάντες ξυνεταράχϑης- 
σαν, οἷς ἐχρῶντο πρότερον περὶ τὰς ταφάς, ἔϑα- 
πτον δὲ ὡς ἕκαστος ἐδύνατο" 

τ Ν ὅ2. ὃ. 8. 

χαὶ πολλοὶ ἐς ἀναι- 

ἐσκήνηντο. (55. ὕ8η. ἐσκήνωντο, απὸ νου θῸ 
ΤΊπιο. ἀΠ10 1 ποὰ αἰπιν. Αν, ΟἿ». ἐσκήνουν, 5ἴοιι ἐσκήνησαν ἰΘρΊίαν 
1 89, 8. 

'γένωνται. Τί. αι. Η. Β6ρ. 
189, 2 ΠΟΙΪ ΡυΔοίθργθ. 

γένοιντο. 
Ὁ Υ δῦ οὐκ εἶχον τι εἰκάσωσιν, ΡΟ 

Σκχηνήσασϑαετ αἰϊίον ἀἰϊούιπι οβὺ 1 188. 

Θποά ΟΡ Βευιίίπι, αν. 8. 

οὐκ σε σἃ ο΄ τι γένωνται Ῥτοοορ. ρ. 212 (οἵ. ΡΡΉΒΙΣ ), 84. 
1017...0: 

8, 4. ξυνεταράχϑησαν ἄν. 

61} 1 πλι15 οοτίθ ῃΐηο ΑΕ] 65 ργᾶθ- 
Θ᾽ ΟΠ ντ!οθὴ (08...) ΘΟΠΙΡ Πγ65 
ἔπϊθβα χρήνας, ἃ ἀαΐθιιδ φρέατα 
(49, 5) αἰδιϊηρ θη 6556 νἹ αἸηλιι5 
48, 2, --- τοῦὕδατος ἐπιϑυ- 
ἕν ἔα. τίσι! τὰ Ῥοβὶυὶ Θχθιηρ]ὰ 
νἱα. ἴῃ δα. πιαὶ. οἱ οἷ. δάη. 111,1. 
6 τὸ νἱὰ, δίῃ, 49, ὅ. 

8. 8. ̓ ἐσκήνηντο. Οἵ. Ξῇ. --- 
αὐτοῦ ἐναποϑνησκόντων. 
Ατὑἰὶ αὐτοῦ δὰϊ ἐν ρούα 6558. 
Θοᾷ νἱὰ. αἄη. 1 1838, 8. --- ὅ τὶ 
γένωνται, αυἱά ἀ6 56 ἔϊοτοί. 
ἢ) 6 φυόποῖη. οἵ. Μϑι}, αν, 8, 488, 
δ, Κυπθο.. αν, 8.61,8, ἀθ ΟΠ ποί. 
ξὰ. ἘΞ ταὶ Ἱερῶν καὶ ὁσέων. 
Τιαὐϊηῖβ Βα ρα οὐ ρ το ἴα ἃ ἱερὰ 
καὶ ὅσια οχρυῖϊμπϊ να] ΙΔο005, 
βοᾷ ἀϊνῖηα οὐ ππατη ἃ πη ἃ πὶ 58 - 
οΥὰ οὐ ῬΡᾺΡΠ1 ἃ γὑϑοίπι5. ἀἰοὶ ἴα - 
ἀϊοαι ΒΙ οοπιί. Νὰ ,»ἵἷερά δα το- 
Ιϊρϊοπθὴν, ὅσια δᾶ ΡΘΠΊΡ ΘΒ] οδ ΠῚ 
βρθοϊδηΐ, αποιηδαἀ πηοάιτιηι ᾿π θυ γ65 
"ϑδοτὰ5 οὐ ΡῈ] 1οα5 αἀἸβιῖη στα ταν ὶδ- 
Ῥυτάοπιὶα Ἐοτηδιηδ. “΄ ΤΑΎΓΟΒ. 
τα Αοβομῖπ. ΟΥδι. ΠΡ. 49. Νεβοῖο 
ἰατῆθη, 8 δρίϊπ5 δου οἱ το ]]- 
σαἰοϑβἃ ἀἰχονὶβ: {Π8 θη πὶ βυιηύ 4115 
Ομ Βθογαία, ἴᾶθο ἰοοθ5. οἱ ὁθη- 
Βιιοια! ηἶθι15 απιριιϑί, 

8.4. νόμοι ... περὶ τὰς 
ταφάς. οΥΝιά, Ῥεύ, Τιορ. Αὐιὶς, 

οὐ Τιδαγ, γψιυ]σὸ οἱ Βεκκ, συνεταρ. 
οοπίνα οοηδαρίπαϊηοτη ΤΥ ἀϊ θα πη. ΟΥ οἄ. τηαὶ. 1 1. ρ. 209. 

Ρ. ὅδ. ὅ98 ΝΥ 6586]. Οἵ. Οἷο. 1,60. 
Π| 20.“ ΟΘΤΤῚ, -- ἔϑαπτον. 
Θάπτειν, υὐ βἐρεβιτθ οὐ δάθο 
πα πὶ ἃν 6 (οἴ. ΒΡοπι. δὰ Νορ. τη. 
9. 18), ποῖ 80 τὸ 46 σον ρον ι5 
ἰουγὰ οΟπα 15, 568. εὐδηὴ ἀ6 ὁ0ηι- 
Ὀαδιὶ8 αἰοϊίαν. ,,Ἅ)Ἱα, Εγηθβί. οὐ 
Οπαοπά, δα ὅποι. θοπι. 1 οὐ ἴῃ- 
(ΘΥρν. Ταο. ΠῚ Απη. 78.“ ΟΟΥ̓ΤΙ,, 
δα ο. 84, ΟΥἁ, εἷος ἄτη., Βδϑιν, δᾶ 
Ηδνοᾶ. Ν᾽ 8. Τίνιο. ΝῚ 12. ὕὉυυτ- 
46 56Ρ6]1θηϊ πη ογοπὶ ἀριιὰ ατδο- 
605. τπιϑ᾽ἐαύαση ἔπϊ556. ρυδθίθυ 81|108 
ορύνμηε ἀοοσυῖν Βοοῖκου ΟΠπαυὶοὶ. ΠῚ 
Ῥ. 97 54ᾳ4ᾳ. Οὗ αὰδε "ἷο Βθασαηίαν 
οὐ βιρνὰ 84, 6. -- ἐς ἀναι- 
σχύντους θήκας, Ρτορυ, δὰ 
ἔπ ρὰ ἃ 8 ε1ἃ 5 βΒδοραυϊοτνᾶ. .41- 
λοτρίας. ξένας ΘΧΡ ἰοαὶ 5600]. 
γοοανὶ ἢΠὰβ ἀναισχύντους ϑηή- 
κας, ατἰὰ ἱπΠοπβύμμι, απῖη 1η1- 
Ραάθη5 [ἀουῖςς, οομίνα ἰδρὸ5. Αἴπ6- 
πἰθηβὶτπι ἰοὺ τὶ ΔΠΙααοαι ἢ ἴῃ 56ΡᾺ}- 
Οὐ ΔΙ ἸΘπτιπὶ., ῬΥδΘίοΡ 4|105 Π0ῃ- 
πα}105 ἀοοοι οὔ. ΟΥ, Οἷο.1. 4. Ἐς 
ἀναισχυντίαν ἐτράποντο χρη- 
σάμενοι ϑήκαις ἀλλοτρέαις νοῦ- 
νὰ βοῖνὶν Ιδθοῦ5. Αὐ ἤδδοϊς,, Βυὶ- 
τὰ πηϊοὶ οαϊίοῦοβ δὲ {068 τϑοδηῖδ- 
οἰπιὶ ἀουπιδηϊοὶ ϑήκας ἀναισχύν- 
τους ἀφοίαγαγο τῇ οἀ τ ΠΔ 56}Ρ6- 
᾿οπαὶ ἱπποποϑύθτη οὐ ὰν- 
Ρθπι Ραΐαπι. Ὑαϊπλιι5. βᾶμθ. ἰδ 
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σχύντους ϑήκας ἐτράποντο σπάνει τῶν ἐπιτηϑείων 
διὰ τὸ συχνοὺς ἤϑη προτεϑνάναι σφίσιν" ἐπὶ 
πυρὰς γὰρ ἀλλοτρίας φϑάσαντες τοὺς νήσαντας 
οὗ μὲν ἐπιϑέντες τὸν ἑαυτῶν νεκρὸν ὑφῆπτον, οὗ 
δέ, καιομένου ἄλλου. ἢ ΐ 
ροιὲν ἀπῇεδαν. 

ἄνωϑεν ἐπιβαλόντες ὃν φέ- 

ὅ8. Πρῶτόν τε ἦρξε καὶ ἐς τἄλλα τῇ πόλει ἐπὶ ὅτι ἀνομίαν 
πλέον ἃ 

πρότερον 

Πὰ πο 5θη θη δ γὴ 8ΟΟΙΡὶ ΡΟ5856, οὖ 
Π8 διά δοῖτι5 Ρ Οβἰ τα πὶ βἰτγοσ. ἀναέ- 
σχυντος, οἱ αυἴα τὸἐς ἀναισχύν- 
τους ἁὁήκας τραπέσϑαι Ἔχρὶ!- 
ὁατὶ νἱ θέαν Θηπποϊαίο ἐπὶ πυρὰς 
γὰρ... ἀπήεσαν, ΠῚ 46 τορῚ5 
ΠΑΤΕΝ ἀρὶίανῦ, (05 ΤΟΘῸΒ ΠΟῚ 
Τϑοίθ. Βθρα!ονα ἈΡΡΘΙΑνθιῖδ. Αὐ 
ϑήκη ποπ᾿ οβί πιο τπ5 56ρΡ6}1}- 
Θηαϊ, βδρείίανα, βδα Ἰοοα8, 
ἴῃ 4ἀἀθπὶ ἰπἰθυπ πίπν πον ταΐ, 
ΒΘΡΌΪοΣ τη. δία. 1 8. 1Π 104, 
πο Αγ. οὐ ϑίθριι. Τ68. πάτα 
Ὠϊϑὶ ἴθ Ποὺ νοοάθ.}}0 ἰ4 61 γαϊοῦ 
"404 ἴῃ νν. τάφος εἰ ταφή (οἴ. 
ἃ6Ἃη, 47, 1.,,6. 1(ὰ τάφος εἰ ϑήκη 
Ῥυοταΐβοιιθ ροηΪύ 50 ρ]ι. ΕἸ. ν. 890 
εὐ 900 εἰ ϑήκας ρει τάφους εχ- 
Ῥ᾽ σαὶ 5610]. ΑΘ650},. Ῥουβ, 406." 
Ὁ 68}, Θπαποῖαίο ἐπὶ πυ- 
οὡς γὰρ. . ἀπήεσαν ΠΟΤ, γΘΡθἃ 
ἐς ἀναισχύντους ϑήκας ἐτράπ. 
5οία, 56 οὐΐδπη ΒΡ ΘΡΙ ΟΡ ἔϑα- 
πτον ὡς ἕκαστος ἐδύνατο ἜΧρ!]ϊ- 
ΟαΡῚ χ᾽ β πα πππὶ οϑί, Οτηπῖ5. ἀπ- 
 ιϊαίϊο το]! Θγοίιιν, δῖ δαί Β  5]ϊ 
οοπϊθοίατα ταφάς, ἀπᾶπι ροβίθα 
ἀεἰονὶ νοἱαἰέ, ἀὰὶ Κυπθοοῦὶ ϑήκας 
ΘΧΡαΠρὶ οὐ ρίθη 15, οβϑοῦ ρυοθα ὶ- 
Ἰ15. -- τῶν ἐπιτηδείων. Νοιὺ 
6556. ϑηκῶν 5ἴπια! πα! τ], 
ἀπᾶτη 56ηςθ 18Π| ΡῬΡΔΘίου 8Π105 
ΔΙΠΡΙοχαβ εβὺ Οβίδπαθν, 564 ἐπι- 
τηδείων προαΐγαη] 6586 ψϑυρὶβ 
θίοπ, ΗΔ]. Απί, Ρ. 6717 ἄοοοτο βία- 
ἀαἰώ ΒΙοοτηΐ, ἃ} Ἡρογοαΐϊαπο ρ]ε- 
Ὠἶμπ5 τὰ πρὸς ταφὰς ἐπιτήδεια 
νορανΪ δάάοηβ, --- ἐπὶ πυρὰς 

. ἐπιϑέντες. Τὰ ΒΊΘΡΙ. ΤΙ68. 
μᾶθο Ρυοΐογθιβ. Ὀιπᾷ, ἐπὶ πυρᾶς 
ἐδ οῖ 18. Βουρϑὶν (γ0}. ΠΠ ῥ. 1848) 

ἀνομίας τὸ νόσημα. 
3. 

ῥᾷον γὰρ ἐτόλμα τις ἯΙ 
ἀπεκρύπτετο μὴ καϑ'΄ ἡδονὴν ποιεῖν, 

ΘΟΙΠΡΟΠΘῚΒ. [06 ΘΧΘΙΏΡ τη. ὁπ τη 
Πουοάοίθο ἀσκοὺς ἐπιϑεῖναι ἐπὶ 
τῶν ὄνων. Οιοᾶ ἀΌΔΠνῚ5 ῬΤΟΡίον 
Βἰ Πρ] γθιὴ ψεκρόν δἸϊοιΐ ρ]αθθαι, 
ἈσΟΌΒΑΤΙν απὶ ΤΠ] Θ ἢ ῬΤΟΡίοΡ γθῦθἃ 
ΨΙ Τ1 ἐπὶ πυρὰν ἐπιτιϑέναι τε- 
τη θη πῃ Ραΐδτητβ. Π)6 τὸ οἵ, Τιι- 
ογθί, εὐ θν. -- τοὺς νήσαν- 
ΐ56 6. »Α πθοντπὶ 6556 ἀΟΘΘΓΤΠΟΩΙ. 
Μαρ.: νῆσαι πυρὰν λέγουσιν, οὐ 
συναγαγεῖν, οὐδὲ συνϑ'εῖναι.“" 
Ὦυκ. ΟΥ̓ 87 οἱ Βαϊ. ἄγ. 
πᾳ. γοὺρ. ΠΟΙ. --- φϑάσαν- 
τες τοὺς νήσαντας ῬΓΟΡτὶθ 
δα 5018 οὗ μὲν... ὑφῆπτον ρεοτ- 
πον 6 ἀοοθηΐ {65 ΘαΙ ΤΟΥ 65 ΤΘοθη- 
{ἰββίτηϊ. --- τὸν ἑαυτῶν νε- 
κρόν. ΘΙΠΡΌΪΑΥ 5. αἰβυρ θεν ρὸ- 
βἰτιβ δϑί. Οἐ, δᾶπ, ο, 10 οὐ ΠῚ 
29, 3, 

ἀρ. 89, 8.1. ἠδ ξ ει" στρ 
πόλει... ἀνομέας. ΟἿ, 19, 8, 
πη(16 ΒΘ ηΠν τη ἢϊὸ πο Ρδπᾶθυο 
ΟΧ [ουιπαΐα ἐ ἐπὶ πλέον, προ, , αποὰ 
ΘΓΘΡΠαπι5 ἴῃ ΤΠ65. ν. νόσημα 
βίαταϊ!, εχ νοσήματος πθτηΐπο, 
ἃρρᾶγοί. 6 τϑ᾽ οἵ. ΒΙοοιηΐ, -- 
ἀπεκρύπτετο μὴ; οἰσονο 
εἶν. 1)ὲ πεορϑίίοηθ οἵ, Μδι. αν. 
8. ὅ94 δάη. 4. Κύιοο. ὃ. 67, 19 
άπ. 8 οἱ »}0. 5. ΑΤΘΟΡ. Ρ. 216 
περὶ ὧν ἀποκρυπτόμεϑα μη- 
δένα εἰδέναι.“ (ἈΟΘΒΒ.) ἴοηι 
ὙΠΙ|92. 11. Τίοοο Τιγβίαπο τοϑ]- 
{παν Θἰΐδτη θορναθὶ οοπϊθοίαγα 
ἀπέκρυπτέ τῳ ἱἰπβιιροι δεῖνι 
ὁ ιι5ἃ ἐπιρρο απ, αὐ αἰίονιὰ ἀπε- 
κρύπτετό τῷ Ῥιορίθι 888. οἵ 
Αὐυρ. 56. γάτα τῷ οχοορ] δία. 
Ῥενν. καϑ᾽ ἡδονὴν ποιεῖν νἱᾷ. 

8 Ὁ 

νόσος τῇ 
λει ἐνεποί- 
ησεὲν. 

τῳ χὰ κι ον τ ὐαρολις "Ξ 
»ξισϑοόινοι Ὁ γος σε νεποοτο, τὰσος 



ΛΑ ΝΣ 

110 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ μὲ νγ΄. 

ἀγχίστροφον τὴν μεταβολὴν ὁρῶντες τῶν τ᾽ εὖὐδαι- 
μόνων καὶ αἰφνιδίως ϑνησκόντων, καὶ τῶν οὐδὲν 
πρότερον κεκτημένων, εὐϑὺς δὲ τἀκείνων ̓ ἐχόντων. 
ὥστε ταχείας τὰς ἐπαυρέσεις καὶ πρὸς τὸ τερπνὸν 
ἠξίουν ποιεῖσϑαι, ἐφήμερα τά τε σώματα καὶ 
τὰ χρήματα ὁμοίως ἡγούμενοι. καὶ τὸ μὲν προσ- 
ταλαιπωρεῖν τῷ δόξαντι καλῷ οὐδεὶς ̓ πρόϑυμος 
ἣν, ἄδηλον νομίζων, εἰ, πρὶν ἐπ᾽ αὐτὸ ἐλϑεῖν, 

(δρ. 9. 9.2: 
5᾽ πὶ τὰ ἐκείνων. 
τηδὶ. 1 1 ρ. 215, 

ὃ. 8. προσταλαιπωρεῖν. Ῥαν. αν. ἴ,ν..1. προταλαιπωρεῖν, 
αυρά ΡυοΡδῦ 100. ΘΟΠΙΡΡΔΠΒ προκάμνειν ὁ. 89 οχέρ, Βεοορὶί ΟἸ855.. ΄ 
αυΐα Πυϊο πρό "θη γεβροπάθγοι ἤδη. Νοῆ οὐβίαγθ οἷ, φιοᾶ προτ. 
01 ποη Ῥ ρου, προστ. εχ ΑΙ ΒΙΟΡΙΝ. οἱ τϑοομιουῖνυ5 Αἰουαίυν, 
οθηβοῦ Κυπθρ.; τϑύϊηαἱν ἰδπθη προστ., οἱ 5[τη}]6 οἰϊατη ἐπίτ. 1 198. 
Οὗ, δάη. 

ἐλθεῖν. 55. ἀυρ, 6]. νει. Μοβᾳι. ἔλϑῃ, οἱ ποὴ οὐβίαί 
ομϊβϑπῖ ἄν (οὗ, Μαΐῃ. ατ. ὃ. ὅ22 δάη. οὐ Βαυίϊηι. 8. 189 Ο δάῃ. 
1. οὐ δάη. 1 187, 2. ὙΙ 29), 564 αποὰ νν. εὖ διαφϑ'αρήσεται νἱδ ποσαμηαϊὶ 
ΠΟΙ σοδεϊπδεῦν. Οὗ, Μαίίῃ. αν. 8. 522, 2 ο. Βιυίίῃ. 1. ἃ. δᾶπ. ἊἋ 
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τακείνων. ἴῃ σοιηρ] αυθπι5. Εἰ υ15. ρυδθβίδπι5- 
γυϊραίαθ ἰδπιθη ἴαγθηί βἰσηῖ]θ5 οτᾶβθ5. Οἵ, δᾶ, 

87, 2, οὐ δὶ βϑθηΐθῃτια οατὴ 1110 ἰο 00 
Ῥαρπᾶνα {01 νἀ δαίαν, ᾿Ἰ᾽ ἀἸη γα 
᾿ϊὸ δὰ τ8. {πρρίονῈ5. βρθοίαγθ ὁ0- 
οἷα. στὴ βϑηϊοηίία. οἵ, Ον]α. Μοί. 
1 ὅθα -- ἀγχέστροφον]) 
ταχεῖαν, ὀξεῖαν. « 6000], ΟΕ, 
Αγ. εὐ ΒΙοοιμῖ. ἴῃ δᾶ. τηδὶ. --- 
ὁρῶντες. 1)6. ῬΙΆΡΑΙΙ Ροϑὺ 901- 
Ἰθούναηι τὲς ροϑιίο νἱά. ΑἸοχαηά, 
περὶ σχημ. ΝΠ τ. 412. ΡΙαρΊς. 
δα πρὶ ἤθρο. ἔνν, 79 οὐ ἢϊο Αγ βοῃ, 
-- καὶ αἰφνιδέως. Κιαθσον 
καί δὺϊ αθ6558 ἄθθθνθ, αὐ ρυδθίον- 
ΤαΪΒΒ απ 51 ἃ Ν 411, δαὶ ᾿π θη θηᾷὶ 
νηὶ ΠΔΘΡΘ. οχὶβϑυϊμηαί, Νουίαμη 
Ῥίαοοι, αἀὐπηὴ ἢ αϊο ᾿ποῖβὸ Ῥοβίθᾶ 
ῬΘΒΡ Ομ ἀθαὺ Π1υἃ εὐϑὺς δὲ... 
ἐχόντων. γιά. ΟΙαβ5. ϑῃϊῖνι 
ἰσὶίαῦ ποὴ δαηΐ ΔΌΒοΪαὐϊ, 564 58- 
Βρϑηβὶ δχ μεταβολήν. 

8:2. τὰς ἐπαυρέσεις] τὰς 
ἀπολαύσεις.“ ὅόμο!. Οἵ᾿ Τνο0. δὰ 
Ῥμνγη. Ρ. 441. ΟΥγυαπι οβίοχ δοΥῖδίο 
ἐπαυρέσϑαι. -- πρὸς τὸ τερ- 
πνόν, ἰ. 6. τερπνῶς, τερπνάς. 
Οὐ, Μαίμι, στ, 8.691 0. Ἑ, ».1891. 

8.8. τὸ μὲν προσταλαι- 
πωρεῖν ... πρόϑυμος ἢν. 
Π)ὴ6 δυΐϊο, νὰ, Βαίμη. τ. 8. 140 
δαᾶπ, 10. Μαίι. 8. ὅ48 δάη. 2. 
τ ΘΙ 116 δὲ πρόϑυμός ΓΝ νεῖν 
ΚΑΒ. ὕπο νϑῦθο προύϑυ- 
μεῖτο. Προσταλαιπωρεῖν τῷ δό- 
ἕαντι ἀγαϑῷ Ἠδδοῖκ. οἵ ΒΙοοπιῇ, 
ἱπιουρυ δία αν Ῥυορίον (ΡΓΌΡΓ. 
ἀΡῸα) 1 Δ, αα ὁ ἃ ἢ ὁ ἢ 65 ἃ πὶ 
νιἀονούαν, ἰ θΟΥ 65 ΤΟ] ουδὲ; 

αὐ ΠαῖκαΒ, 
᾿ηααϊί, ἐπιμένειν ἐστὶ τοῖς πό- 

νοις, πόνους δηλονότι πόνοις 
προσϑέμενον. ΠΙαὰ τϑοία ρυοθαπύ 
Βορη. οἱ Κυιθρο: Πδ ΠῚ ἰΠΟΥ ΘΠ 6 ῃ- 
ὑπ η} [Δ ΟΥΒ. ἢϊὸ πη 5. γϑοῖ ΘΟ η- 
τηθηονατὶ ἀοοοῦ (1455. να, ἰδ ηλθ 
οὐϊαπι 86. --- νομέξων. Βοίον δὰ 
ἕκαστος Ρούϊα5 4υδηλ ἃ 5ῈΡΘ. 5 
οὐδείς. ΟΥἉ, «α ΤΥ 10, 1 οὐ 7δο. 
Ηϊβι. 11 52. -- εἶ, αὐ Τιαὐ ἃ ἢ ροϑβὺ 
ἀἰοοπαϊ σθηθνἃ πδϑοῖο 4 ἢ, ἀὰ- 
δῖτο ἃς 51 }}}Π18, οϑῦ ποβύσαμη ὁ Ὁ 
πΐοῖι, Οὗ. Κυπορ, δὰ Ὀίοη. Ρ. 18 
οἱ αν, 8. θῦ, 1 δάη. 8. Τααι ἀθ ἰῃ- 
αἰοδί, Γαι, οὔ, Βαλη, τ, 8.189 δάῃ. 

τὸ προσταλαιπωρξῖν, Ἂ 



- 

ΕἘΤΟΣ Β. ΘΕΡΟΣ. (1 58.) 17 

διαφϑαρήσεται" ὅ τι δὲ ἤδη τε ἡδὺ καὶ παντα- 
χόϑεν τὸ ἐς αὐτὸ κερδαλέον, τοῦτο καὶ καλὸν 
καὶ χρήσιμον κατέστη. ϑεῶν δὲ φόβος ἢ ἀνϑρώ- 
πὼν νόμος οὐδεὶς ἀπεῖργεν, τὸ μὲν χρίνοντες ἕν 
ὁμοίῳ καὶ σέβειν καὶ μὴ ἐκ τοῦ πάντας ὁρᾶν ἐν ἴσῳ 
ἀπολλυμένους, τῶν δὲ ἁμαρτημάτων οὐδεὶς ἐλπίξων 
μέχρι τοῦ δίκην γενέσϑαι βιοὺς ἂν τὴν τιμωρίαν 
ἀντιδοῦναι, πολὺ δὲ μείζω τὴν ἤδη κατεψηφισμένην 
σφῶν ἐπικρεμασϑῆναι, ἣν πρὶν ἐμπεσεῖν, εἰκὸς εἶναι 
τοῦ βίου τι ἀπολαῦσαι. 

καὶ πανταχόϑεν τό. Οπηΐδ50 ,μαΐξ τὰ. Ασ, ἢν. Ὅδπ, παντα- 
χόϑεν τε, ΤιδῸν. πανταχόϑεν τε τό, εἰ πανταχόϑεν τε (απᾶ ΘΌΠ 
καί) οίαπι ΟἹ. 6’. Ε. Τὸ 58π8ὸ αἀἰβριιοοῦ δία ἃ Κραθο. πποὶβ 
ΟἸΡΟΒΤΠΒΟΥΡτατη οβί, οἰδὶ νἱπὴ ἀΡΕΪΟ.}} ΘΧρυϊ που βίμα αἱ μᾶς Θουτοα- 
ΐοα ἰγαηβίαιοπο: ἄας ἀασὰὺ Εὐὔτἀ θυ] ο 6. Οδίογαμῃ οἵ, δάη. 

Ὁ. ΞΞ στὰ δὲ... κερδαλέον, 
αυϊάαυϊα νογοὸ οἱ ἴδτῃ (ἢ 
Ε΄ 1 συ) ταύ δ πὶ οὐ πη- 
ἀϊαπο (αἸίοα πὰ 6, ψ6] 110 
τη 040) ἃὰ 1ὰᾷ (ἰ. 6. ἐς τὸ ἡδύ, 
ἃ νοϊ]πρ ἐδιθ πὶ πον ἈΞ 
ἀ 8 τη) αυδεβίποβοτ (,. 
ΟΠΊΠΪΠῸ τι {1} 6, 5010]. ἀπο ἈΚ. 
ΘΥΓδί. Αὐθοαϊαπι τό δυίΐεπι πηι ὶ- 
8585. ὐγιιπὶ οἴη δάϊ. κερδαλέον 
8 Π Θαπὶ γΘΡΌΪ5 ἐς αὐτό Ἰιπσὰβ 6χ 
οἃ αϊοοπαὶϊ ταίΐϊοπθ, (6 αυδ νἱά, 
Μδιη. αν. 8. 288. διὰ τό οπηηὶ- 
Ὧ0 806556 ΠΙΆ] Πηι5. ΠῈ νοὶ ἦν 
ΟἸΉΙΒβίοπθ οἷ, δάη, 1 16. Ῥοίεβί 
ἀαίθτη ΠΟ οἱ ἐΣ 5 ρου ϊουῖθιβ πρό- 
ϑυμος ἤ ῆν (οἴ. 1 188) οἱ οχ ροβίο- 
τίοτα κατέστη τρρειὶ. 

8,4, τὸ μέν Ῥγορυΐθ 1118 πὰ 
ΓΘ πΊ, ἷ. 6. ϑεῶν φόβον, 5ἰσηῖῆ- 
οί, 564 ατοηϊαπη ἤδθο ΠΟΙΪΟῊΪ 
γε σέβειν Ῥάτιιπη Θοπυθηϊπηΐ, 
Ῥοιία5. 6Χ 115 βδουπάπη 5610]. 50- 
ἴὰπη τὸ ϑεῖον τϑρθίθπαυτῃ υἱᾶο- 
τυτ, --- Ἐρένοντες ἐν ὁμοίῳ. 
ΝΕ αυἷ5 βουῖθαὶ κρένοντας, οὉ- 
βίδπί ῬΥΟΧΙΠΊὰ οὐδεὶς ἐλπίζων. 
Πε ποιηϊπαί, ρατίῖο. νἱὰ. Ηρυτη. 
δα Ίρ, Ρ. 848. Ματ, αν, 8. 562, 
ἩΝ Βιυπίπη. 8. 144 Δ4η. ὅ. Τοιὰ 
Τουτηα]ἃ ΘΟπιρᾶτα πα οβί οπὶ νϑ- 
015. ἐν τῷ ὁμοίῳ καϑειστήκει 

49, ὅ. 516 Α10ὶ ἐν ὁμοέῳ ποιεὶ- 
σϑαι. οΥ. Μη. τ. 8. 811 ῃ. 

..1849, --- ἐν ἴσῳ, ἃ 648, αἱ 62, 
4 οἱ ἃ]. -- ΦΔΕΥΣ ἐλπέξων. 
Οὐ. αν, 8. ὅ8,4 δάη. δ.“ ΚΑΌΕΟΘ. 
--τῶν ἃ μαρτημάτων. αε- 
ηἰδῖντιβ οὐ οὰτῃ ποιηΐϊπθ δέκην οἱ 
απ ΠΟΙηΪηΠ6. τιμωρίαν ΘΟΠαεΓοί. 
--τὴν ἤδη κατεψηφισμέ- 
νην] »»απὸ κοινοῦ τὸ δώιην. 
λέγει δὲ τὴν νόσον. ἀπὸ κοι- 
νοῦ δὲ καὶ τὸ ἐλπίζων. “ 5680]. 
Κατεψηφισμένην ρᾶβδβῖνε αἸοι πὶ 
δύ (οἴ. Βαίμῃ. αν. ἃ. 118 δἄηπ. θ), 
εὐ ἀὰ ἰοίᾳ ἴουτηᾶ οὐδίϊομπὶβ νἱα. 
δάη, 1 9ὅ, 8. Ζέκην 5υθαπάϊπητ 
εἴδη ϑίθρ!. οὐ Ηθιηβίθυιῃ, 'ῃ ΤῊ 65. 
αν. ν. καταψήηφ. ἱπίογρυθίδητεβ 
Ἰαίατη ἃἄάνεῦβιβ 56 ϑθῃηΐθῃ- 
τάττῃ, ϑ86ᾷ 60Ὸ Τη8}0 τιμωρίαν 
ΘΟΘἸΑΥΪ, αυοὰ οὐ Ῥυορῖιιβ, εἴ, 
ἀαππὶ δέκη ἀπίθα Ἰπαϊοῖαπι 5οπεί, 
ἀρίϊι5 εδβύ, --- ἣν πρὶν ἐμπε- 
σεῖν. 1. 6. ΡΓΟρΡτὶΘ δη 6 4 8]. 
ῬΡυϊυβαθαπι ἱποϊάοτοῦ, 5. 
αὑδ ρυϊυβαῦδηι ᾿ἱποϊαου οί. 
Ἠεἰαίίντιπη ΟΠ ῬΥΟΡΊΟΓΘ Θπαποῖα- 
(1016, ΘΕ ΔΙ 51 δἰουὶ οϑὶ βθι θοία, 
ΘΟΠΪαΠοίατη 6ϑί, αὔβϑορε ἃρια 1,41|- 
ΠΟΒ5. ιά. δυπιρε ὅτ. 8. 804. 
Κυοῦβ. Απύρανῦρ. 8. 166 54., ἃ6 
ατδθοὶβ Κτιορ, 8. 51, 9 αὅῃ. 8 
Οὗ, Θεπιοβίι. ῬΏΙ, 1Π 08 ἃ τότ᾽ 

ΩΣ, ὧν 



χρηστήρια ̓  
α ἐνομί “ξετο 
σημαένειυν 
τὴν νόσον, 

καὶ μέρη τ 
Ἑλλάδος, ἃ 
ἐπενείματο. 

"τῶν καὶ γῆς ἔξω δϑῃουμένης. 

118 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦῊΣ Β, νδ΄. 

δ4. Τοιούτῳ μὲν πάϑει οἱ ᾿4ϑηναῖοι περιπε- 1 
ἀνθρώπων τὲ ἔνδον ϑνησκόν- 

ἐν δὲ τῷ κακῷ, οἷα 
εἶχος, ἀνεμνήσϑησαν καὶ τοῦδε τοῦ ἔπους. φάσκον- 

τὲς οἵ πρεσβύτεροι πάλαι ἄδεσϑαι, 

, ’ σόντες ἐπιέζοντο. 

ἥξει ΣὩρμῖχος πόλεμος καὶ Τύηιος ἅμ᾽ αὐτῷ. 

ἐγένετο ιὲν οὖν ἔρις τοῖς ἀνθρώποις «ἡ λοιμὸν 
ὠνομάσϑαι ἐν τῷ ἔπει ὑπὸ τῶν παλαιῶν, ἀλλὰ. 
λιμόν" ἐνίκησε δὲ ἐπὶ τοῦ παρόντος εἰκότως λου- 
μὸν εἰρῆσϑαι" οἱ γὰρ ἄνϑρωποι πρὸς ἃ ἔπασχον 
τὴν μνήμην ἐποιοῦντο. ἣν δέ γε, οἶμαι, ποτὲ 
ἄλλος πόλεμος καταλάβῃ “ωρικὸς τοῦδε ὕστερος, 
χαὶ ξυμβῇ γενέσϑαι λιμόν, κατὰ τὸ εἰκὸς οὕτως 
σονται. μνήμη δὲ ἐγένετο καὶ τοῦ “ακχεδαιμο- 
νίων χρηστηρίου τοῖς εἰδόσιν, ὅτε ἐπερωτῶσιν 
αὐτοῖς τὸν ϑεόν, εἰ χρὴ πολεμεῖν, ἀνεῖλε κατὰ 
κράτος ον νίκην ἔσεσθαι, καὶ αὐτὸς ἔφη 
ξυλλήψεσϑαι. περὶ μὲν οὖν τοῦ χρηστηρίου τὰ γι- 

εἰ προείδοντο, οὐκ ἂν ἀπώλον- 
το, οὐ Τῆπο. Ι11, 1. 

αρ. 54. 8. 2. οἷα εἶπκός. 
᾿ἀναμνησθϑῆναι αὐτούς 5ϊτιι!] 
ἀυαὶγὶ ἰαθοὲ Κυαπορ. Θ᾽ ΠΎ1Π ΟΣ 
1 21, ΨΙΠ ὃ ὡς εἰκός 5ϊ1π6 
γερο εἶναι. Οἵ, Βυίαη. αν. 8. 
129 δἄη. 18. τοῦ ἔπους, 
νΟΥΒῸ5 θρἰοϊ, ἢ ΘΧ ἅτ ΘΥΥ]. Εἴ. 
41, 4. --- φάσκοντες οὗ πρε- 
σβύτεροι. 6 ποιηηϊπαί. νἱά, 
Μδί. αν. 8. 5602 δᾶη. 1. Βαυίίῃ. 
αν. 8. 146 δάη. 6. ὅϑορῇῃ. Απί. 
ν. 410. 

8, 8. ἐγένετο μὲν οὖν 
ἔρις οοὐ. ὙΠΒογ 465 δ᾽ σηϊβοδι 
586. ΠΙΠῚ] {ἀἸ θ θυ 6 δἰ αβυηοαὶ γθθιι5.“, 
ΘΟΤΤΙ,. Οἵ. 17,2. ΠΙΒ ἐγένετο 
ἔρις σοπίϊποίαν πούϊο νου θ᾽ οοη- 
τοπάἀθηάϊ, 6χ 410 Ρεπαοὶ ᾿ηῆπη., υἱ 
εχ Βαϊ Γουταυϊα ὡς Ι 88. 
μὴ λοιμὸν ... ἀλλὰ λι- 
μόν. ΜοπιογΆ Πα σαπ τ ἤᾶο ον τθα 
ἵπ δῷ οοπίθηϊζϊοπο. απᾶθ οϑέ ὧδ 
Ρτοπιποία!οπο αἰἱρηι ΠΟ, ρΟΓαΠι 

γδθοᾶσαπι. Οἱ. Τύβοον. ρ. 184 οἱ 
ΒΙοο1.. Ρ. 9. 111. 205 54ᾳ. ΡῬγδϑίθυ 
Θαῖαιῃ, Ὀ14., ἃ]. (Οδίθυτη. ΠῸΝ 
50] πῇ ΟΟ65 ορῃδ (ΔΒ 6556, 568 
οἰΐατη ἕαπηϊ τοῦ θ05 ρΘβι θη 65 
586 ρ6 βϑιυοθοάθυθ ἀθοθί ΒΙοοπ. 
ΟΥ, 125] 5: -- ἐνέκη σε. 58Ὁ- 
ἰδούπαπι Παΐι5 νΘΡὈὶ οδὲ (τὸ) εἰρῆ- 
σϑαι. ΟΥ̓, παρεστάναι ΙΝ 61. 2. 
Ῥούαϊς οὐΐαια. αἰοὶ ἐνίκησε δὲ ἡ 
γνώμη. -- ἐπὶ τοῦ παρόν- 
τας. ᾿Επὶ τῷ παρόντι 80. 4 οἱ 
πρὸς τὸ παρόν 22,1 οοπιρᾶγαΐ 
ΟἸα55. Αἀ ριβοβθὰβ Τλο. Ηϊδβι. 
Ι 85. -- πρὸς ἃ. ἐποι- 
οὔντο. Οὐ βϑηοπιία οἴ 1140 
1. Μνήμη εβι ἀνάμνησις. 
καταλάβῃ. Οἵ. «ἀπ. 18, 1. 
καὶ ξυμβὴ γενέσϑαι Πεκὲ 
μον. Οἱ ὕ|ν, ὅτ. δὰ Ὄχρὶϊο. 
Τμαο, Ρ. ΤΊ οἱ ΟἸδ85: . ΧΧΧΗ͂Ι. 
- οὕτως, Ϊ. 6. λιμός. 

8.4. τοῦ. 
νιά. 1 118. 
οςαι 

ες χρηστηρίου. 
-- ὅτε. Οἱ. δάῃ. 

ὧν 
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γνόμενα ἤκαξον ὃ ὁμοια εἶναι" ἐσβεβληκότων δὲ τῶν 
Πελοποννησίων, ὴ νόσος ἤρξατο εὐθύς" καὶ ἐς μὲν 

Πελοπόννησον οὐκ ἐσῆλϑεν ὃ τι, { ἄξιον καὶ Ὁ εἰ- 
πεῖν, ἐπενείματο δὲ ᾿ϑήνας μὲν μάλιστα, ἔπειτα δὲ 
καὶ τῶν ἄλλων χωρίων τὰ πολυανϑρωπότατα. ταῦτα 
μὲν τὰ κατὰ τὴν νόσον γενόμενα. 

ὕὰρ. 84. ὃ. ὅ. ἤἥκαξον Τμαὰν. οἱ Βεκκ. ψαϊρο εἴκαξον, 568 
ΔΙΘΡατη ἀποηΐαηι ὙΓ 92 π΄ Ορ(ϊΠ|15 ΠΗ ΓΔ Πἢ5 Ἰδαίταν, ΔΘα.Δ᾿ 8115 
ὀαπδβα Πὶς ἀποαπδ τθοϊριθηατιπὶ ραΐανίπηιβ. ΝΟῚ πβαπθαθδῆτα ἰΒΠΊ6 ἢ 
ἴῃ οἰ αἱ Το θτι8. ΟΥ ΡΕΤΩΝ μρῖς ΤΠμοΥ ἀΙἀθη νά δυὶ δὶ δὶ οοηβίϊῖ5βθ 
ΠῚ σοποσββϑίτηιιβ. Οἱ, βα. "Ἂ 
ὉΠΪ5510. Διστηθηῖ ἴῃ ΠΟς ΘΛ ῊΝ 

Νϑαιθ ἈΡΠ ον ἃ θυ ποπθ ΑΤοΟ 
ΟἿ, Βομηοὶα, δὰ ΡΙαί, Οἷν. ΠΡ. 108. 

110. δὰ Ρ]αί, ἀοιρ. ρ. 498 Ο οἱ πο5 δᾶ Χϑη, ἅπαν. 1 6, 1 οἱ 
Βαίμπη. αν. 8. 84, ἜΣ 

8, ὅ. ὅμοια. ὌΝ Υτα 
{18, Θοη5 θέα πθα. Οἵ, 
᾿ς Τῷ χρησμῷ δηλονότι" ΚΣ 
ξβοήϑησε γὰρ ᾿πόλλων τοῖς 
Πελοποννησίοις λοιμὸν ἐπι- 
πέμψας.“ ΦΟΥΚΑ͂Σ. Ῥε 408 
οΟΡ᾽πίοπε ὃΧχ Πομιοῦὶ Π|Δἀ6 οτία 
οἵ. ατίπηπι. Ρ. 17 54. -- ἐσβε- 
βληκότων δέ. ,.ΨὋ δὲ ἐνταῦ- 
ἅγαὰ πρὸς μὲν τὸν χρησμὸν ἀπο- 
τξε ἰνομένου τοῦ “λόγου αἰτιολο- 
γικὸς ἂν . δἴη ἀντὶ τοῦ γάρ 

[οῇ. δά, ῬΊΠ. 8]. εἰ δὲ ὡς. ἀπὸ 
ἄλλης ἀρχῆς. ὁ λόγος πρόεισι, 
μεταβατικὸς ἔσται" ἄμεινον, 

ἐμοὶ δοκεῖ. τὸ πρῶτον." 

 .ὄ .ὐνυ» νὐ 

ΠΟΥΚΑΣ. Τάρ ἐχρίαπαι οεϊδμι 
ΤΆΘΟΌΒ. :" «πο Π 0015, ἀΕΟΠΪΔ ΠῚ 
μὲν οὖν οἱ δέ Ἰπίοῦ 56 τϑίθυπη- 
10}, ἢουὶ ρο586 πο νἱθίασ, Ετ 
δέ γϑοίθ ἀἰοίαπι 6556, ἀππιμηοᾶο 
101} 501 1π| δα οπιιποϊδίιτη ἐσβε- 
βληκ.. . εἶναι, 568 οἴἶατη δᾶ 
χαὶ ἐς μέν οθΐ, γοϑρ᾽οἰδηγι5, ἀο0- 

ΟΠ φρὲ (]αβ55. Οσάγα πης οὐ Κυιο- 
ΦΡΥΡᾺΠῚ 5ΘΟα ἴ ΠΠΠΟ ΤηΐΠ 5. Ὀ]6Π6 
Ῥοϑι εὐϑὺς ᾿πιοΡρυηχίτηϊβ. --- 
παὶ ἐς μὲν... εἰπεῖν, εὐἰῃ 
ῬΦΙΟΡ Ομ 65 Ὁτῇ α αἰ οτὴ ΠΟὴ 
Ἰηναβὶς αὐϊοαπαπ (πη 0} ]), 
αποά τοϊαία ἀϊρπιτῃ 6556, 
νοὶ ποὺ ἰηναβὶί ππουθα5) τεὰ 
αὐϊάοτι, πἰ 511 τοϊδαίὰ ἀϊ- 
ΘΠ ἃ πὶ. οὐΤαπίθτη ποραΐαν Π860 
Ῥδβυ]!θητα ἴῃ ῬΘΙΟροπΠ650 τη ἶγᾶ- 
ὈΠ6πὶ Θά! ἀἴβ5θ οἴδάθτη; πδΠΊατι6 
εαπάθιῃ ἴπ ΡϑΙ ΟΡ Ομ πθβαπὶ ρ6η6- 

ἐγᾶ556 ἰἴοθῸ οἰδυϊββίηο Θοα τ τηᾶ- 
χα πὸ Ῥουηθηΐίθ ἐδβίδειν 
Ῥαιβ. ἼΠΙ 41, ὅ.““. ΒΙΕΒΕΙ,, δὰ 
Ραηπς. 11 8.2. ὅ. Οὗ τθϑϊὰ. Χ 11, 4. 
Οἴπὶ σνϑυθὶβ ὁ τι ἄξιον καὶ εἰ- 
πεῖν ., οἵ ΤᾺ 48 ὅ τι καὶ ἀξιό- 
λογον, ἀτιᾶ6 ῬΪαπο Ἰάθτῃ να]θηΐ. “ 
ΑἘΝ. γαϊρὸ Ἰδδῖταν, δ᾽ τι καὶ 
ἄξιον εἰπεῖν, 4ἱ ογάο νϑυθου ΠῚ 
115. 1005 ΘΟΠΙ ΘΠ δ ιῸΓ: Ηῖρροον. 
ΤΠ Ρ. 160 ὅ τι καὶ ἄξιον λέγειν. 
Αὐδίοι. Ροοϑι. ς. 19 ὅ τικαὶ ἄξιον 
σπουδῆς, ἈΠεί, 1 ὅ μηδὲν δ τι 
καὶ ἄξιον, ῬοΙῖε. Π 8 ὅ τι ἀξ 
ἄξιον εἰπεῖν. ἰἴίοηι Ὅϊο (855. 
Ρ. 81. Βοκκ. Αρδῦῃ, Ηϊβε. Ἂ ᾽ 
ὅ τι καὶ λόγου ἄξιον. -- ἐπε- 
νείματο. ἀδρᾶίιβ 65. Ργο- 
ρυῖθ 46 ἘΠ: ἀοῖηας 46 ἱποθη- 
ΑἀἸ5. οὐ. 8115. ΘΠ {8 {1015 οὐαηἶα 
ἀερορα!απέῖθα ἀϊοϊταν, ΟΥ ΒΙοοπιί. 
εἰ {8 0008. -- τῶν ἄλλων χω- 
ρέων τὰ ποῖ. διά. τοι. Ηΐϊβι. 
Ὑ ΎΤΡ. 2319 (ἰμίουρν. 1Π τ. 439), 
ααὶϊ οὰν ἀθ ἴῃ 5115. 50}15. οορὶοί, 
ΠῸΠ ΡΘΡΟΙΡ᾿ ΠΊτ85. 

8. 6. ταὐταμὲντὰ... γε- 
νόμενα. ϑϑ͵γα ον. ἤθη ᾿δἄάίιο 
γουθο εἶναι ὙΠ 81 οχίν. ταῦτα 
μὲν τὰ περὶ Σικελίαν γενό- 
μενα. ΟΥ̓ ΤΥ 41. [πιο]. νον. Ηϊβί, 
Ιοχίν, Ηθγοάοί. ΙΧ 88 οχίυ. Ἐδβί 
᾿ᾶδς ομηϊβϑίο εοἰϊδοία ἐπιφωνή- 
ματι. Ἐϊῖαπὶ Τΐν. 866 60 
ΔΏΠΟ ἴῃ Ηϊβραπῖᾶἃ δοίϑ 
ΧΧΥΠ 20, 8. Οἔ -ἰὰά. ΧΧΧΥν 1 
Ἔχ Υν 



οἵ μὲν 11ε1ο- 
πονφήσιοι. 

ν τὴν ᾿Αττικὴν πεδίον, 
δηοῦσιν. 

᾿4ϑηναῖοι δὲ 
στρατείαν 
ποιοῦνται 

ἐς τὴν Πελο- 
ποννησον. 

190 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ Β, νε΄ νς΄. 

δῆ, ὌΣ δὲ Πελοποννήδιοι, ἐπειδὴ ἔτεμον τὸ τ 
παρῆλθον ἐς τὴν Πάραλον γῆν καλου- 

μένην. μέχρι Λαυρείου, οὐ τὰ ἀργύρειο μέταλλά 
ἐστιν ᾿Αϑηναίοις. καὶ πρῶτον μὲν ἔτεμον ταύτην, 
ἡ πρὸς Πελοπόννησον ὁρῷ, ἔπειτα δὲ τὴν πρὸς 
Εὐβοιάν τε καὶ Ἄνδρον τετραμμένην. Περικλῆς 
δὲ στρατηγὸς ὧν καὶ τότε περὶ μὲν τοῦ μὴ ἐπεξ- 
ἕναν τοὺς ᾿Αϑηναίους τὴν αὐτὴν γνώμην εἶχεν, 
ὥσπερ καὶ ἐν τῇ προτέρᾳ ἐσβολῇ. 

560. Ἔτι δ᾽ αὐτῶν ἐν τῷ πεδίῳ ὄντων, πρὶν ἐς 
τὴν παραλίαν γῆν ἐλϑεῖν, ἑκατὸν νεῶν ἐπίπλουν τῇ 
Πελοποννήσῳ παρεσκευάζετο, καὶ ἐπειδὴ ὃ ἕτοιμα ἥν, 
ἀνήγετο. 

αρ. δῦ. 8. 1. 
ῬΒιβοησαπι ρτοραὶ Ὀιπά. ἴῃ. ϑίθρ]ι. 
Ἔα Μ. 

ἢ ΒΕΚΚ. οἱ Ῥοθν. οὐ ἰδοϊδιιβ ἀρ ΠΠὰπὶ πη. ψαϊθο ῆ, αυορᾶ ἀε- 
[οπᾷϊε Βορμη)., ααΐα ταύτην ἢ. 

“Παυρείου παν: 

ἦγε δὲ ἐπὶ τῶν νεῶν ὁπλίτας ᾿Αϑηναίων 

γυϊρο Μανυρίου. ὮὯ]:- 
ΤΊ65. οἱ (Ἕἱαββ. Οἷ, ὙἹ 91 οὲ 

. ὁρᾷ 5ἰσηϊβοοην τὴν ὁρῶσαν. ΑἹ 
γυϊσαία αποπίδτη ν᾽ ἀθύπν ναο τα μᾶπὸ (ογτᾶτη, αὰδε δὰ Ρο]οΟΡ. 
βΒρϑοίαί, 
Ῥδυίθτη παϊαΒ [ΟΥΥ8 6, 
6 Π 88. 

αρ. ὅδ. 8. 1. οὗ δὲ ἱΠε- 
λοποννήσιοι εεἰι. Οἵ, Ῥίοα, 
ΧἧΠ 4 εὐ ἀθ τϑρὶ οηῖρθαβ πο ἀε6- 
γαβίδιβ Ριϑεῖοι ππὸ ΤΉ]. 
Ηϊβι. αν. ο. 20. -- τὸ πεδίον, 
Οἵ. δάπ. 20, 1. -- τὴν Πάρα- 
λον γῆν. ..1)6 Ῥαναῖο νἱά. ἰη- 
ΤΟΡΡΥ, ΘΊΘΡΙ, δὰ ᾿άχτή εἰ Πάρα- 
λος. Ῥετγιίηθὶ ὰ0 Ἰοθι8 ἽΠοηιαθ 
Μαρ. οὐ μόνον παράλιος χώ- 
ρα, ἀλλὰ καὶ πάραλος.““ ὈὔΚ, 
Εβὲ ραρηϊηβοϊα Αὐοαθ Δ Ὁ γ08 
Ἀ4 ΒαΠΙιΠι Βρθοίδη8, ἡ παραλία 
γῆ ὁ. ὅθ,1, ἧ͵ παραλία Ἰρθῖά, 8. 
8. -- τὰ ἀργύρ διὰ μέταλλα. 
Ὅς μὶ5 νἱὰ. ΒοΟΘΟΚΙ, ἴῃ... Θθοοη. 
οἷν. ΑἸμθη. 1 Ρ. 420 54ᾳ. ἢς αἱ- 
ὁθηᾶϊ σθῆθυθ, απο τραὶϊὶ ΝἹ 91, 
οἵ, βαυρρ. «ἃ Χροη, ἀβ δ εοί. 4, 
ὅ. -α ὁρᾷ. ὕιτ ἀρυὰ αἰϊοβ5 βλέ- 
πει, Βροοίαί. Οἵ, ο. 98. ΥἹ 18. 
97 ἃ]. 

8. ἢ. καὶ τότε. ὕ Ρυΐπιο 
6} ἀππο. Οἵ, 21, 8. -- τοὺς 

ποπ, αιοά Κυπεροῦὶ οοπϊοοίατα ταύτης ΘΧΡΥΪΤαΪ αν, ἃ πὶ 
αι ῬΦΓ5 --τ, 05 Ρυδοία 5 ἢ, 4 πἃ- 

᾿4ϑηναίου ς ἴταβίτα ἀδτηπδὲ 
Οο". δὰ γρει. Ρ. 71. -- ὠὡσπὲερ 

. ἐσβολῇ. Νά. 18.2. 22,1. 
ὅφσπερ αὰ νοῦθὰ ὃ αὐτός δἰΐδπι 
Χρη. Απᾶρ. 1:10, 10, 5᾽οαὺ δἰ 
δα 4|1ἃ ἘΞΒΙ ΠΣ ΓΤῊς νοσάΡα τὸ- 
ἔογίαν. Οὗ, Κυποο. ὅτ, ὃ. 69, θ4 
δάῃ. 1. 

αρ. 06. 8. 1. παραλέαν 
γῆν. Ὅς Πεχίομο Γεπηπῖπα οἷς. 
Μϑιίιῃ. αν. 8. 116 δἀιι. 1. Τοίαην 
δππαποϊδιπιπὶ πρὶν... ἐλϑεῖν ἃ 
605. 1. ἃ. ποὴ γϑοίθ ἜἘΧραΠΡῚ ἀο-΄ 
δι (]855. --- ἑκατὸν νεῶν οοι. 
ΟΝ Ὀιοὰ. ἷ . οἱ ΡΙαι. Ῥουῖοὶ. Ο- 
8ὅ, αἱ ἑκατὸν καὶ πεντήκοντα 
ΟΠ ΠΟΥ  Π5 δαἀπιπιονανὶ ΟὨϊα5 
οἱ Ποϑθῖαβ. Ι͂άθηι Ρ] αἰάτοθ5 ὰπὸ 
βοίθηι παῦγαὶ ἀοίροϊθϑθο; δα πὰ] 1ὰ 
μος δθπὸ [πἰΐ ἀρίδοιο 50115. Οἵ, 
διηίθη, δὰ Ρ]αΐ, 1. ἃ. οἱ βου σι}. 
Βουον ἄοὸς ἘἈὔπι. ἀτίθοῃ, οίο. 
Θ δον. αι. Ζοῖτε, 8. 77. --- ἐπειδὴ 
ἕτοιμα ἦν. Οἵ, «ἄπ. 8, 4. 
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τετρακισχιλίους καὶ ἱππέας τριακοσίους ἐν ναυσὶν 

ἱππαγωγοῖς, πρῶτον τότε ἐκ τῶν παλαιῶν νεῶν 
ποιηϑείσαις" ξυνεστρατεύοντο δὲ καὶ Χῖοι καὶ 4έ- 
σβιοι πεντήκοντα ναυσίν. ὅτε δὲ ἀνήγετο ἡ στρα- 
τιὰ αὕτη ᾿ϑηναίων, Πελοποννησίους κατέλιπον τῆς 
᾿“ττικῆς ὄντας ἐν τῇ παραλίᾳ. ἀφικόμενοι δὲ ἐς 
᾿Επίδαυρον τῆς Πελοποννήσου ἔτεμον τῆς γῆς τὴν 
πολλήν. καὶ πρὸς τὴν πόλιν προσβαλόντες ἐς 
ἐλπίδα μὲν ἦλϑον τοῦ ἑλεῖν, οὐ μέντοι προεχώ- 
ρησέ γε. ἀναγαγόμενοι δὲ ἐκ τῆς Ἐπιδαύρου 
ἔτεμον τήν τε Τροιξζηνίδα γῆν, καὶ τὴν ᾿Δλιάδα, 
καὶ τὴν Ἑρμιονίδα᾽ ἔστι δὲ πάντα ταῦτα ἐπι- 
ϑαλάσσια τῆς Πελοποννήσου. ἄραντες δὲ ἀπ᾽ αὐὖ- 
τῶν ἀφίκοντο ἐς ἸΠρασιάς, τῆς “Δακωνικῆς πό- 

8. ὅ, πάντα ἴπ Ατ, Οπν. Ῥδη. οπηϊββατη {γιιβίγα ἴῃ ΒΌΒΡΊ οΙΟΠ6 ΠῚ 
νοοαὶ οῦτ. 

8.2. ναυσὶν ἱππαγωγοῖς 
-ποιηϑείσαις. ἘΠ ῊΞ οὐκ 

εἶχον δηλονότι. ἐν ,ἀρχῇ τοῦ 
πολέμου, οὐ μὴν τότε “πρῶτον 
“ἐφεῦρον τὸ εἶδος τοῦτο τῶν 
πλοίων.“ ΦΟΥΚΑ͂Σ. 15 ἰδῖταν 
πρῶτον τότε ἀκ 5010 ἸΘΠΙΡΟΥΒ 
Ὀ6}11 Ῥεῖορ. ρευίανις ἀϊοίπτη, απᾶ- 
118. αὐδϑβίϊο ἀθ μἰβ νουθ 15 ̓ οΥϊταν 
οἰἴδηι ΠῚ 19, ϑαϊίθπὶ 46 ανδθοῖα 
{Ππ4 πρῶτον ἰπμ 6} 1 θη ἀπ ς ΠΔ ΠῚ 
6. 6. Ῥεῦβᾶθ ρτϊὰβ Παραογαηΐί. 
γιά, Ηογοάοί, ΥἹ 48 οὐ 101 ψα]οκ. 
Οἵ. ΡΙη. Ηϊβι. Ναῖ, ΥἹ 517. Μεπιῖο 
Θαγηὶ ἢὲ οἰϊλη Τῆυο. ΤΥ 42 ει 
ὙΙ 48. 10] ἰτἰγοπιθβ [αἶ556 δᾶπο- 
τἀν ῆυ5. Α ῬοΪΥΡ. οἱ Ὀίοᾶ. ἴπ- 
πηγοί ποτηϊπαπίαν, 1 αἰΐϊη6 απο- 
408 εὐ Ὠ'ρρᾶροσὶ εἱ πἰρραᾶρὶ 
ἃ Τήν. οὐ ΡΙΊη. Τα} ἴῃ Πἰ5. πανὶ- 
θὰ5 ΑὐἸβίορῃ. απ. ν. 596 544. 

8. 4. Ἐπίδαυρον. τῆς Πε- 
λοπ. Οἵ. «4η.1 188, ὅ. Ὅε Αὐὖ- 
Βοιῖοα Ἐρίάδαγο, ποῦ ἀὲ 1,86ο- 
ηἶοᾶ, αἰοὶ δὲ δχ 115, 488 8. ὅ 56- 
ἁιααπίαν, δὲ οχ ΒΙ  π θη νου θὶ5 
τὴν ἱερὰν ᾿ΕἘπίδαυρον ἀρρᾶγει. 

τῆς γῆς τ νπολλῆην. 
Οἵ. 8αη.1 2, 8. τῇ οὐ ὄημίῳ 

προεχώρησέ γ ξ. Διὰ τὴν 
νόσον Ξϑουπάυπι ΡΒ]. ΒαΒΙ οἰαΠῚ, 
αποὰ ἀἰοππῦ, νοὶ προεχώρησε 
δὶ αυϊα επὶ ΓΠ ἑλεῖν (εἴ, ὅ8, 2), 
584 οἵ, εἰἶαπὶ αἄπ. 1 109, 8. 

8. δ. τὴν Ἁλιάδα. Οὐ δάη. 
110ῦ,1. ---πάντα.... ἐπι- 
ϑαλάσσια. Εἰ 5ἴπιι! απο αὐτό- 
νομα καὶ τῶν Λακπεδαιμονέων 
ξύμμαχα. ΟἿ 1 27 οὐ 101 δάῃ. 
δίᾳαθ οα. τηδὶ. 1 2 ρ. 216 546. 
τῆς Πελοποννήσου. Νου 
αἰχὶς τῆς ᾿Δργολίδος Πΐο δαυΐ 8. 4, 
Π6 45 Π45 οἰνιταῖθ5. Ῥαγίθυη ἰθγ- 
τὰ Αὐρῖνδ (τῆς “ργξέας) ἔυϊ558 
ΟΡ παρθίαν. Εἰ ΑΥρο αΪ5. ποσηθη 
ΟἸλΠΪΠ 0" ΠΌΒΘΠΔΙη, ἀρυᾶ Τῇαο, ἰπ- 
γεπϊίαν, πο ἤκτή Πᾶθο δἰπβ ρδ18 
8 60 νοοδίῃν. 

8.6. Πρασιάς. Οἵ. ΥἹ 10ὅ 
(αὶ τπα]8ὲ να]σο 5᾽πριαυῖβ ἰθοὶ- 
τὰ 1) εὐ ΝΠ 18, Ὀιβεϊποιιθπάα ἤδοο 
ὈΓΡ5 ἂἃὉ Αἰτϊοα οἰπβάθπι ἢ ΟΤηΪ Πἰ5 
ΨΠΠ|Ι 95. ες Ταεοῃΐοα νἱ. Ρδι8. 
ΠΙ| 94, 8 (υνὶ Βρασιαΐ), ϑέίγδ. 
Ρ. 868. (αΌἹ Ατρο ϊαϊ δε θα αν) 
ει Ρ. 498. Τι64Κ- ΡεΙορ. Π ῥ. 484 
εὐ οοητα πὰπς Βο855. Ρεορ. Ρ. 
105 534ᾳᾷβ. Νοὴ 6588 οοῦίθ, υὑδὶ 
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λισμα ἐπιϑαλάσσιον, καὶ τῆς τὲ γῆς ἔτεμον, καὶ 
αὐτὸ τὸ πόλισμα εἷλον καὶ ἐπόρϑησαν. ταῦτα δὲτ 
ποιήσαντες ἐπ᾽ οἴκου ἀνεχώρησαν: τοὺς δὲ 11ε- 
λοποννησίους οὐχέτι κατέλαβον ἐν τῇ ̓ ττικῇ ὁ ὄντας, 
ἀλλ᾽ ἀνακεχωρηκότας. 

χρόνος τῆς δῖ. Ὅσον δέ τε χρόνον οἵ Πελοποννήσιοι ἦσαν 1 
νόσου καὶ 

τῆς ἐσβολῆς ἐν τῇ γῇ τῇ ̓Αϑηναίων, καὶ οἵ ᾿4ϑηναῖοι ἐστρά- 
τῆς ἐς τὴν τευον ἐπὶ τῶν νεῶν, ἡ νόσος ἔν τὲ τῇ στρατιᾷ 
᾿Ἁττικήν. 

τοὺς ᾿Αϑηναίους Πρ ἐμῆς καὶ ἐν τῇ πόλει: ὥστε 
καὶ ἐλέχϑη τοὺς Πελοποννησίους δείσαντας τὸ νό- 

ς ’ ἊΝ , » 

σημα, ὡς ἐπυνθάνοντο τῶν αὐτομόλων, ὅτι ἐν τῇ 
, " ; ’ ’ »" 

πόλει εἴη, καὶ ϑαάπτοντας ἅμα ἠσϑάνοντο, δαᾶσσον 
ἐκ τῆς γῆς ἐξελϑεῖν. τῇ δὲ ἐσβολῃ ταύτῃ πλεῖστόν 3 
τε χρόνον ἐνέμειναν, καὶ τὴν γην πᾶσαν ἔτεμον" 
ΟΣ ἘΚ 
ἐπ 0.9 γὰρ τεσσαράκοντα μάλιστα ἐν τῇ γῇ τῇ 4τ- 
ἘῊ: ἐγένοντο. 

στρατεία ὃὃ.. Τοῦ δ᾽ αὐτοῦ ϑέρους “Ἄγνων ὃ Νικίου καὶ 1 
ἄπρακτος 

“Ἅγνωνος ὁ Κλεόπομπος ὁ Κλεινίου. ξυστράτηγοι ὄντες Πε- 

ὕαρ. ὅ7. 8..1. ὅσον δέ τε 855. ἀρ. Ψοη. 1, αι, Η. Ἠθρ. 
Παρὰ, ΡΓῸ 5015 ὅσον δέ. Οιοά τέ ΟἸα55. Ἰέδ “ἄσοει ἀοομαοπάθηι 6586, 
πὖ δὰ καὶ οἵ ᾽49'. κἴπια! ἀπαϊαηιι5. ὅσον χρόνον. 

οἵ Πελοποννήσιοι 6355. 
ψαϊρο οἱ Βοικς, οἵ τὲ ΕἾ. τυ 

χεὶ 2. ἐνέμειναν. 1. 
άη, 

πὰς Ῥναβίο, ἱπάθ ἀρρᾶτοί, απο 
Ῥναβίαβ ἃ τηᾶγ6 5᾽085. [πἰ556 ἀο- 
οοηΐ Τπῖο. οἱ Ῥαι5.9) οοηίνα ῬΥαβίο 
οδ. τὑπῦ5 πιϑαϊουσᾶπθα. (πη 
ΒοΟΌΪαγο οἱ Ἠοββδῖο ἴῃ βία ἀθῇ- 
πἰοηᾶο σοηϑθηῖ Οὐ, ῬεΪορΡ. ΄Π 
Ῥ. 806 ει 892. -- τῆς γῆς ἔτε- 
μον. Οἵ δάη. 1 80, 2. --- να- 
κεχωρηπότας. Κατέλαβον 
516 γΘρϑίθῃ 4 1η, αἱ 1ηῖο 50 ἔγνω- 
ἀδρνΝ ἤσϑοντο. 

Οαρ. 57. 8. 1. δεέσαντας 
τὸ νόσημα. ΔΙϊαπι Οδιιβᾶτη δἴ- 
ἴουτι θιοὰ, ΧΙ 46. --- ϑάπτον- 
τας. ον ἠἡσϑάνοντο. ἼΜΣ ὅτι 
ἔξω τῶν τειχῶν ἔϑαπτον (οἴ. 
84, δ), καὶ ἐντεῦϑεν ἑωρᾶτο 
μαχκρόϑεν ὑπὸ τῶν ᾿“πολεμίων' 
ἢ ἐκ τοῦ καπνοῦ τῶν καιομέ- 

Ἄπυρ. βρη. 

γαι, Βδρ. ΒΕΚΚ. Ο]α55. ἔμειναν. 

σ' ἘΣ ΡῬΕ Τ  ν εὶ ΤΠ ΙΕ 

Αι νἱά. 

νῶν ἐπὶ τῶν πυρῶν σωμάτων 
(οἴ, ὅ2, 4 εὐ ἰθὶ ἀδ ν. ϑάπτειν 
δάη, ) εὖ ΖΔΟΥΚΑΣ. 

8.2. τῇ δὲ ἐσβολῇ ... ἐν- 
ἔμειναν. Νοη 680 Ῥγυδθροβίθο 
γΘΡὈΪ οππὶ ἀαιϊνὶ5 τῇ ἐσβολῇ ταύ- 
τῇ ἰπηρθηᾶα, 56 ἢἱ βυιηΐ ἀδεϊνὶ 
(6 ΠῚΡ ΟΥ̓ (οἷ. δάη..20.,.1}; οἱ δὰ 
ἐνέμειναν οορ᾽ταπᾶα νεῦρα ἐν τῇ 
᾿ἀττικῇ Οἵ. 8, ῶ ἐμμείναντες 
ἐν τῇ “ττικῇ, οὐ Β0ππὶ ἐμμέ- 
νειν 19, 3. 1. 109. ὙΠ]|Ι81. ες 
γ6, 4886, δὶ δα τοίαπι θ6}} τὴ Ῥε- 
Ιορ. τδβριοἴναγ, ῬΡΟΡίου γ65. 1)6- 
οοἰθα πλιηϊΐα Θοϑίδβ. ῬΔΥῸΠῚ γΘΥἃ 
ν᾽ ἀδαίαν, οἵ, ὉΠ1ν», Κγ η}}0. δὰ δυρ]ϊο. 
Τπῖο. Ρ. 81, 56ἀ οἰἶὰπη ΟἸα55. Ῥ. 
ΧΧΧν. 

ἀρ. ὅ8. 8.1. τοῦ δ᾽ αὖ- 
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φικλέους, λαβόντες τὴν “στρατιάν, 
ἐχρήσατο, ἐστράτευσαν εὐθὺς ἐπὶ Χαλκιδέας τοὺς 5 
ἐπὶ Θράκης καὶ Ποτίδαιαν ἔτι πολιορκουμένην" 
ἀφικόμενοι δὲ μηχανάς τὲ τῇ 1]1οτιδαίᾳ προσέ- 
φέρον, καὶ παντὶ τρόπῳ ἐπειρῶντο ἕλεῖν. πρού- 
χώρει δὲ αὐτοῖς οὔτε ἡ αἵρεσις τῆς πόλεως οὔτε 
τάλλα τῆς παρασκευῆς ἀξίως" ἐπιγενομένη γὰρ 
ἡ νόσος ἐνταῦϑα΄ δὴ πάνυ ἐπίεσε τοὺς ̓ 4ϑηναίους, 
φϑείρουσα τὴν στρατιών, ὥστε καὶ τοὺς προτέ- 
ρους στρατιώτας νοσῆσαι τῶν ᾿᾿ϑηναίων ἀπὸ τῆς 
ξὺν “ἄγνωνι στρατιᾶς, ἐν. τῷ πρὸ τοῦ χρόνῳ ὑγιαί- 
νοντας. Φορμίων δὲ καὶ οἵ ἑξακόσιοι καὶ χίλιοι 
οὐκέτι ἦσαν περὶ Χαλκιδέας. ὁ μὲν οὐν ἥγνων 
ταῖς ναυσὶν ἀνεχώρησεν ἐς τὰς ᾿᾿ϑήνας, ἀπὸ τε- 
τρακισχιλίων ὁπλιτῶν χιλίους καὶ πεντήχοντα τῇ 
νόσῳ ἀπολέσας ἐν τεσσαράκοντα μάλιστα ἡμέραις" 

οἵ δὲ πρότεροι στρατιῶται κατὰ χώραν μένοντες ἐπο- 
λιόρκουν τὴν Ποτίδαιαν. 

59. Μετὰ δὲ τὴν δευτέραν ἐσβολὴν τῶν Πε- 
λοποννησίων οἵ ᾿“ϑηναῖοι. ὡς ἥ τε γῆ αὐτῶν 
ἐτέτμητο τὸ δεύτερον καὶ ἡ νόσος ἐπέκειτο ἅμα 
καὶ ὁ πόλεμος, ἠλλοίωντο τὰς γνώμας" 

ἄγειν 5ἴπθ ἀἰβουϊηΐπ ροβίία νἱ- τοῦ ϑέρους. πῃ Δπηϊηὴ (οὺ- 
ται: Ὁ]. ΠΧΧΧΥΤΙ μᾶθο τοίου. ἀθθίπιι5 ΘΕᾺ πη οὉ 91: 
Πϊοά. παυτᾶπ5 ΧΤΙ 46. --- ἥπερ δι ὩΣ: ἐπιγενομένη. σῇ, 
ἐκεῖνος ἐχρήσατο. .ἷπ εκ- δ54η. 4, ὃ. -- ἐνταῦϑα δή. 

. Ῥναπβίδύαπι δϑδὲ Ὁ Ειγ.Ὶ 

Ῥεάϊοπο ἴῃ Μεραγίάθπι ἔδοία 588- 
Ῥϑυΐοῦθ 8ΠΠ0 ὁ. 81.“6 ΟΓΑΒ5, Αἵ 
ἴπη0 πανδημεὶ ἐσέβαλον, αυ8ἃ 
ταῦῖοπο ἴῃ ΤὨνδοϊαθ σο ἢ πα ΠΟἢ 
Ῥοίπογαπέ Ῥτοῇοῖβοὶ. ΠΏΤ.Ο δϑί 
ὀχογοϊίαβ. ὁ, ὅθ, απο Δρρϑαγοί 
οἰἴδ πὶ ΘΧ ὨΠΙΠΘΤΟ πΉ 1 πὶ 8, 8. - 
τοὺς ἐπὶ Θράκης. ᾿ Οἵ. ααη. 
" 8.6..1)..--- ἔτι πολιορπου- 
μένην. Μιὰ 1 64. --- προσέφ ε- 
ρον, ὕδιίαβ προσῆγον, αὐ Π 
το. 1Τ. 100 4]. ΠΙυὰ ἀδ 508}}5 
αἀἰχὶς ΙΌΒΘΡἢ. Β. 1. ὟΙ 4. 1, 5εα 
εἰς τηλ ἢ ϊηῖβ ἰάθη ἃ. 1. ΧΙ] 8, 8. 

ΙΡῃ. 1. 
11 πάσας προσφέροντε μηχα- 
νας. Ετ προσφέρειν ἃ. προσ- 

ΟΥ. ἀπ. 1 91, 4. ΟἸαββϑθηΐαβ ἰἃ- 
τηθὴ Πἰο ἐνταῦϑα δὴ πάνυ 
Ἰαπρθηβ ἱπίερριθίδιυν πἰσ 4 6- 
ΠῚ τι πῇ Τὴ ἃ Χ ἴΤη 6. --- τοὺς προ- 
τέρους στρατιώτας. Ττία 
τ] τ ατη. Οὗ. 61, Π31.9 
οὐ ἴθὶ αἄπ.-- Φορμέων Ἐπ Ὶ {71 
χίλιοι. ΟΥΟῚ 64, 
δε. τετρακισχιλέων 

ὁπλιτῶν. Οἵ, ὅ6, 2. -- κατὰ 
χώραν, ἴπ 1060, Β.0]060. σῇ, 
ἄη. 1 28 οχίγ. 

ὕδρ. 59. 8. 1. (Ἰπϊάσπη οαρὶ- 
(15. αἴδονι ΠΟΧΟΡ. ΠΡ. 446, υϑὶ 
ΠΘΡΊ ΡΘΗ ΟΡ ἐν ὀργῇ εἶχον.) ὡς 
ἥ τε γῆ εεἰ. Οἵ. διοά ΧΗ 48 εἰ 
Αὐϊβειά. Πρ. 138 54. --- ἡ1- 

ἧπερ ἐκεῖνος Κλεοπόμπου 
ἐπὶ Χαλκι- 
ἕας καὶ Πο- 
τίδαιαν. 

διάϑεσις Ἅ4- 
ϑηναίων, οἷς 
πρὸς Δακε- 
δαιμονίους 
πράσσουσι 

καὶ τὸν περὶ διαλλα- 

Κάν--  .. 

ΔΝ,» ον ὖν 



γῆς καὶ Πε- μὲν Περικλέα ἐν αἰτίᾳ εἶχον. 
ρικλεῖ ὄργι- 
ξομένοις οὐ- 

τε βούλεται 
καὶ παρα- 
ϑαρσύνειν. 
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ὡς πείσαντα δ φᾶς 

πολεμεῖν καὶ δι᾽ ἐκεῖνον ταῖς ξυμφοραῖς περιπε- 
τος ἐπιτιμᾶν πτωχότες, πρὸς δὲ τοὺς «“Ἰακεδαιμονίους ὥρμηντο 

ξυγχωρεῖν. 
τοὺς ἄπρακτοι ἐγένοντο. 

καὶ πρέσβεις τινὰς πέμψαντες. ὡς αὐ- 

πανταχόϑεν. τὲ τῇ γνώμῃ 
ἄποροι καϑεστῶτες ἐνέκειντο τῷ 1]ερικλεῖ. ὁ δὲ 

ὁρῶν αὐτοὺς πρὸς τὰ παρόντα χαλεπαίνοντας καὶ 
πάντα “ποιοῦντας, ἅπερ αὐτὸς ἤλπιξε, ξύλλογον 
ποιήσας (ἔτι, δ᾽ ἐστρατήγει) ἐβούλετο ϑαρσῦναί τε 
καὶ ἀπαγαγὼν τὸ ὀργιζόμενον τῆς γνώμης πρὸς τὸ 

λοέίωντο τὰς γνώμας. (θα- 
{ἶἰνοὸ ΡΓῸ δοουβαίϊνο υἱϊύαν ΝΙΘΟΙ. 
απ. Ρ. 458.) Ρτο 115 Τν 106, 
ἼΣ: ,ἀλλοιύτεροι ἐγένοντο τὰς 
γνώμας. Μετεβλήϑησαν ἰαπίον- 
Ῥυθίαίαν. ὅ0η0]. 856 ρ᾽πβαθδτη- 
Ῥου[θοϊασῃ δ᾽ σμὶ ἢΠ οαὺ πη αἰαίᾷ5 {π|5-- 
56. οὐ δἰϊᾳαδτηα τα Πα Π51556. ΘΟΕ ΠῚ 
5Θῃ θη 85. 

δι. ὧν αἰτίᾳ εἶχον, ἀπ να, 
ἠτιῶντο. Οἷ(. 1 8ὅ, 4. Ν' 60 4. 
14 6ΠῚ ΘΧΡΥΙΤΪῸΓ γευθὶ5 δι᾿ αἷ- 
τίας ἔχειν Ῥνοχίπι. οαρ. ὃ. 4, τὐ 
ἀτοῖταν δι᾿ ὀργῆς οἱ ἐν ὀργῇ 
ἔχειν. ΓΟ Δ 9. ΠΝ 
ὡς εοἴϊατη οὑπὶ δυο; περίπε- 
πτῶΐ. ἴππθ:6. Νβὸ πϑοθβϑανΐὰ νἱΔ6- 
ταν Κύπρον οοπίθούπιτα καὶ ὡς 
δι΄. -- πρός δὲ... ὥρμην- 
το ξυγχωρεῖν. (Ααδουϊθαν, 
αἰταηὶ πρός ΘΟΠδογθαῦ οαπὶ ὧρ- 
μήντο, οὐ ἱπῆπιίνιβ Ρ6ὺ ΘΡΘΧο- 
σοβίῃ δαάϊιιβ (οἵ. Κναθρ, αν. 8. 
δι; θ «ἅη. 9) δα δυπιαιο δυάϊθη- 
ἅυλη εἰ: αὐτοῖς, ᾿ἰὰ αιοὰ ρτοθδᾶμι 
Κιβίθηι. οἱ δαβ. ἵϑιοαῦν. Τῆτιο. 
Ῥ- 110, δὴ ρυδθροβιίθῖο οὰπὶ ξυγ- 
χωρεῖν ΘΟὨΪαη  Θπαὰ 51}, οἱ 1ηῇ- 
Ὠἰν5 6ΟΧ ὥρμῆντο Ῥοπάθδι. 
Ἦοο π05 ῬυόΡραπηιβ, α0α ΠΟῊ Π18- 
815 4υᾶπὶ Τ)]ς. δὰ νοι Ὗ 290,4: 
ὥρμηντο, πρὸς τοὺς ᾿Δργείους 
καὶ αὐτοὶ ξυμμαχίαν ποιεῖσϑαι 
1π|6}} 1 Ἴ πλι5, ΟἿ Β᾽ΠΊρΡ ἸοἸ ΟΓΘΤὴ 
ΘΧΡΙΔΠΔΙΪΟΠΘΠῚ ΒΡΟΓΠΘΤΠᾺΒ., αἸΠ Τὴ 
εἰ ξυγχωρεῖν (ἰ. 8. ξυμβαίνειν, 
σπένδεσϑιαι) πρός τινὰ 1ΠΠ 21 
Ἰοραῖαν, οἱ ὡρμῆσϑαι, Ῥτορο- 
ΓΆΓΘ, σΌΡΟΥΘ, οὐπη, ἰηΐ, ΠΟὴ 

ΤΆΓΟ Ἰᾳπραίαγ. Οὗ, υκ. δα ὖζν 
29 εὐ Ῥοῦν. δὰ Ν1Π 11. Οὐ δὰ- 
ἴθὲ. Ῥογίδοίαπη ὥρμημαν νἱπι 
ῬΥΆΘΘΘΗ 8. δοοὶρὶδί, νοὶ ΔΟΟΙΡΟΥ 6 
νιάθαῖαν, Ἀρρᾶγοί οχ δάπ. δὰ πε- 
φόβημαι 1144. 1.-- πρέσβεις 

οὖς ἄπρακτοι ἐγένοντο. 
Βιονιταίθπι μυΐτι5 ΠΑΥγϑ ΙΟπἰ5 ἔτα- 
βίγα ὑδρυθῃθηάὶϊὶ Ὀῖοπ. Ἦδ!, 46 
Τῆυο. ᾿πθῖο. Ρ. 848. 

8. πρὸς τὰ παρόντα. «ἢ ὃ: 
Οἵ. 25, 1 δἄη. -- ηἡλπιεξε; ἱ. ε- 
προσεδόχα. Οὗ, δάη. 11. δ τὸ 
νἱά. 1. 140, 1. -- ξύλλογον. 
Οἵ. «απ. 22, 1. - ἔτι δ᾽ ἐστρα- 
τήγει. (0 48 οαιεᾶ οχίρα οὐ- 
αἴηθπη ΡΟΡαΪ 'πΠ ΘΟΠΟΙΪΟΠΘΠΣ 
ΟΠ ΟΟΔΓΒ 6 ᾿ἰσοθαί. ΜΝ], ΘΠ 6 πι. 
ἀε Οοπῖί, ΑἸ ἢ θη. Ρ. ὅ8 εἱ Ηρυπι. 
Απίϊαι. ατ. 8. 128. 0. »»Οὐοά δι- 
ἰθπὶ ἀἰοὶΣ ἔτι δ᾽ ἐστρατ., ΠῸΠ 
ϑἰρηϊῆοαῦ ποηᾶπὺππὶ οχὶοταὶ 
οἰτ 5. ἱτπὴ  ουϊ απὴ, 56 ποπ απ 
ἐχυαίΐυβ οτἂῦ ἱπ ρουϊο." 
ΒΕΙΏΠΕΠΒ. Οἢ, 18, 1 δάῃ. 58, 2. 
-- ἐβούλετο ϑαρφσῦναι. Οἵ. 
ΡΙαΐ. Ῥρυῖοὶ. ο, 88. -- ἀπαγα- 
γὼν͵ (ϑο οὶ. ἀποστήσας) τὸ ὁρ- 
γιξόμενον τῆς γνώμης. Τὸ 
ὅργ. τ. γν. 651 ᾿γἃ ἃ ΠἾ ΠῚ ΟΥ̓ Ὁ Τη. 
Οἱ. τῆς γνώμης τὸ ϑυμούμενον 
ὙΠ, 68 εἰ δάη. 190, 2. ᾿“πάγειν 
68: ΠΟΒιΡΙ ΠῚ ἃ θ] 6 ΠΊΚ ΘΠ. ΡῬΙΘμ 5 
ὁ. Θὅ ἰηϊ!. ἀπὸ τῶν. παρόντων 
δεινῶν , ἀπάγειν τὴν ὙΡΟΝΤΠΕ 
τος πρὸς τὸ ἠπιώτερον. 
καταστῆσαι, κἀ τ ἃ ΟΥ 61ἢ 
Ἰοηϊία θη οὐ τὰϊ ΠΟΥ ΘΠ [ΟΥ̓ - 
τηϊά ποῖ ἰγδάποοτθ. ϑίθρῃ. 
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ἠπιώτερον καὶ ἀδεέστερον καταστῆσαι. παρελϑὼν 
δὲ ἔλεξε τοιάδε. 

00. .. Καὶ προσδεχομένῳ μου. τὰ τῆς ὀργῆς ὑμῶν δημηγορία 
ἐς ἐμὲ γεγένηται (αἰσϑάνομαι γὰρ τὰς αἰτίας). καὶ ΠΥ 
ἐκκλησίαν τούτου ἕνεκα ξυνήγαγον, ὅπως ὑπομνήσω μὲν μέμφεται 
καὶ μέμψωμαι, εἴ τι μὴ ὀρϑῶς ῇ ἐμοὺ χαλεπαίνετε, ῇ ἌΠΠ 

ταῖς ξυμφοραῖς εἴκετε. ἐγὼ γὰρ ἡγοῦμαι πόλιν ἀδιεκο οι 

πλείω ξύμπασαν ὀρϑουμένην ὠφελεῖν τοὺς ἰδιώτας σον ὝΕΣ 
ἢ καϑ᾽ ἕκαστον τῶν πολιτῶν εὐπραγοῦσαν, ἀϑρόαν 

αρ. 60. 8. 1. μέωψωμαι. ΒεΕκΚΚ. μέμψομαιν δχ ἀπὸ αν. νεὶ, 
51 οἰ 51:16 110 τηϑῖοῦ ἢἀ65 αυδηὶ (ΟΥ ΠΡ υϊ, οχ Απρ. οὐ αν. Αὐ νἱᾶ. 
ἘΠΕ 19: 

ἴπ Τημε5. νυ. ἤπιος. Οἷ. αἄη. 1 
6. Αοουδαίϊνιβ νυ] καταστῆ- 
σαι αὐραπι, αὐ δηΐοα ρα ἐθαρ- 
συνε, τῇ τοὺς ᾿ἀϑηναίους, 
8η τὸ ὀργιξόμενον τῆς γνώμης 
ναὶ ροίϊι5 τὴν γνώμην, οΧδηλϊ- 
ἨΔ Π5 ΟΙ855. Ποῦ ργορίθγθα Ῥγᾶθ- 
ἕουί, αυοᾷ ἐς ἰοραίαν., ΠΟΠ πρῦς. 
Οοιηραγαιϊν απὶ ἠπιώτερος, αυἱ 
ρα Τῆμπο. ὈΪ5 γϑαϊῦ, πὸ ἃ ΡΙὰ- 
10η6 4υϊάθηι βργθίμμη 6558 ἀοοθί 
ϑίθρι, Τη65. Τοίππι γοοδ θα} ΠῚ 
ΡῬοδίϊοατη. πη816 ΒΟΠΠᾺΠ ἈρΡεΪ- 
ἰδπέ, ΠῸΘ ΤΘΟΙΠΙ5 ἑατροῖς καὶ τοῖς 
κατ᾿ αὐτοὺς πρέπειν αἰδυπιαί 
ἘΣ αβίατῃ. 

ᾶαρ. θ0ὺ. ,,ἤδπὸ οτδίϊομθηι 
ἰδηᾳαδηη ΡΘΡΊΟἢ 15. ῬΟύΒομα ἰπάϊ- 
σηδπη νἱλαρογαί Ὀίοηγ5. Ηδὶ, [ρ. 
Ὁ28 54]. Ηοο ἴπ ἰθιηροῦθ ρείαί 
Παθθηάδηη ἔμ]556 ἃ Ῥϑυῖοὶο ἀθρτο- 
ΟΕ ΟΠ ΘΙ, ΠῸΠ ζαιυίθην ἵ ΟΥ̓Δ ΟΠ 6 ΠῚ 
γϑΠποιηθηΐοιη οὐ ἴγᾶθ θ]θματη. 5.6 ἃ 
Ἰιᾶθο ΟΥΔΙΪΟ, ΟΡΙΠΟΥ, ΠΟῚ ἰμιϑίο 
ΤΠ ΊΟΓΘΙΙ ἰνδοι ἢ ἀϊ8 ΠΔ 5ρὶταΐ, 568 
ῬδυῖοΙβ ρουβοηδο οοην  ηϊ; ἀοἰἀθ 
ἴῃ 08}1} θη ρ ΟΥ 6 νἱν τᾶ ρΠ15 οὐ ἴοΥ- 
{15 ποῖ ἀθρυθοδίαγ, 5θα ΘΟηβοῖτι5 
τ ΟΕ ΟΠ 5.118 5ὰδ ἔογειίον ἀορθηαϊυ, 
ΠΟΙ 51η6 πα] σηδιϊ θη. οἱ ΡΙοθῖ5 
ΓΘΡΥΘΠΘηΒΙ0Π6. ΦΘΟΤΤΙ, ΟἿ, Αὐδο. 
δὰ Ῥίοη. Ρ. 928 οἱ 9206. Οβίϑηά. 
Οὔβευν. ἴαβο. ΠΡ. 8.54. ΒΙοομηῇ. 
ἴῃ ἐγ η81]. δὰ 60, ὅ, Ὄγκον δἴ(τια 

μέγεϑος πυῖΐο ογαιϊοπὶ ππϑυϊτο {νἷ- 
θα1 ΡἸ αίανο!). Ἀοῖρτ]. σθν. ργδο- 
οθρί. {.1Χ Ρ. 208 5ᾳ. Οὗ, Ατιβια. 
ἰ. ΠῚ ῥ. 660 (8. ΠΙ Ρ. 381). 56}0!. 
Ηδυτοορ,, ΙΝ Ρ. 68ὅ οἱ ἀ6 Ῥϑυῖοὶα 
οοπίγα ψο]ηςαίθπη ΑἸΠ ΘΠ Θ ἢ 51 π1ΠῚ 
Ἰοατπιοηίε ἰηἴνα 6ὅ, 9 δίαᾳπο Οἷο, ἀθ 
Οτναῦ. ΠῚ 84, 188. ΡΙυτηα 6χ 
Πδο οοποίοπο ἀδθργοιηρϑὶῦ δηία- 
ὁπ Ζθητ5 188. ΓΤ ρου ϑίδιτβ οδύ Π06- 
ἀου]οΐη, ἘΠαβίγαν! παροὺ ΕὙΔΠΟΚ.: 
2Ρ11101. ΑἸΠδμα]. ἄρον ὙΠὰὺ.“ 
Νοαυβίοριι. 1861. 

8.1. προσδεχομένῳ μοι 
«γεγένηται. Οἵ. δάη. [1 8, 

3. -- τὰ τῆς ὀργῆς ὑμῶν. 
4ἀ1ῖὸ Αρθυββούθσηρθῃ (Αυ5- 
ῬνΐοΠ 6) ΘῸΓΘ 5 ουπ 65. ΟΙ- 
Βείίῃι. ατν, 8. 128 απ. 6,3). ΘΚ, 
δα ὙΠΙ 1717. 1. 54. δὅ. ΝΠ 48 «Ἱ. 
--ξυνήγαγον. Ἀουϊδίιβ ῬΓῸ 
Ῥευΐδοίο, Οἱ. δᾶπ. 1 78,1. 120,1 
ἘΠΙΠ ΘΘ9 1: 

8, 3. ἐγὼ γὰρ ἡγοῦμαι 
οοι., Οὐ βθηθηίία οἵὈ, ἷν. ΧΧΥῚ, 
806. Ὠ΄᾽ο 8885. ΧΧΧΥΠΙ 86 8]. 
ἴῃ δὰ. πιαὶ. ὁ. --- πόλεν πλείω 
ΧΉΥ σφαλλομένην. Τοῦτ᾽ 
ἔστιν, ἄμεινον ἐμοὶ δοκεῖ ὁρ- 
ϑοῦσϑθαι τὴν. πόλιν, ἀτυχούν- 
των ἰδίᾳ τῶν πολιτῶν (ᾳυοὰ 
ΤΠΘΠΙΟΓΙΠΙ ΟΣ ΘΟΠ ΑΙ 15 γθρείθῃς- 

ἀππι ΟΥ̓ΔΙΟΥ ΘΟΠΒ.]00 ὍΠ51{), ἢ 
εὐτυχεῖν τοὺς πολίτας, ἐράβδμ 
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δὲ σφαλλομένην. 
τὸ καϑ᾽ ἑαυτόν, διαφϑειρομένης τῆς πατρίδος, οὐδὲν 
ἥσσον ξυναπόλλυται, κακοτυχῶν δὲ ἐν εὐτυχούσῃ 
πολλῷ μᾶλλον διασώξεται.. ὁπότε οὖν πόλις μὲν 
τὰς ἰδίας ξυμφορὰς οἵα τὲ φέρειν, εἷς δὲ ἕχαστος 
τὰς ἐκείνης ἀδύνατος, πῶς οὐ χρὴ πάντας ἀμύ- 
νειν αὐτῇ, καὶ μὴ ὃ νῦν ὑμεῖς δρᾶτε, ταῖς κατ᾽ οἷ- 
ΧΟΡ κακοπραγίαις ἐκπεπληγμένοι τοῦ κοινοῦ τῆς 
σωτηρίας ἀφίεσϑε, καὶ ἐμέ τε τὸν παραινέσαντα πο- 
λεμεῖν καὶ ὑμᾶς αὐτούς, οἱ ξυνέγνωτε, δι᾿ αἰτίας 
ἔχετε. καίτοι ἐμοὶ τοιούτῳ ἀνδρί ὀργίξεσϑε, ὃς 
οὐδενὸς οἴομαι ἥσσων εἶναι γνῶναί τε τὰ δέοντα 

8. 4. 
νὰ ἐκπεπληγμένοι. 

λομένης τῆς πόλεως γενικῶς.“ 
ΔΟΥ͂ΚΑ. Πλείω Ἰἰβῖναν ἰπηρο 
{1} ὠφελεῖν. Οἵ ἰδιῶται 5υπὶ 
51} οἶνοβ. Οἱ, Τιοχϊοορυ. ἴῃ ἢ. 
γ. Ὅο δαϊ, ἀϑρόαν νἱᾶ. 1 141 
οχίν. 

8. ὃ. καλῶς. φερόμε- 
νος ἀνήρ; »}. 6. νἷτ, Οαΐ Γ68 
ῬΙΟΒΡΟΙ͂α βυοοεααπί. “ΟΕ 
15, 16. Δ» εβ886ε1. δὰ θιοὰ. ΧΠΙῚ 
τ ΣΝ ΡΝ ἘΞ τὸ καϑ' 
ξἑαυτόν. Οἵ. αἄη. 11,8.---ὄἴἶυν - 
ἀπόλλυται. Ουλη Βϑῃίθηιϊα 
οἵ, Χοϑη,  ρη. 12, 11]. --κακο- 
τυχῶν. “Αβποβοῖν ῬΡο!χ {ΠῚ 
99 [ὃχ ΤΆΜΟΙ. Κακοτυχής Βὰυ- 
τἱὶρ.“ ΜΜΑΒ5 

8. 4. ὁπότε, αὐααπάοαᾳαϊ - 
ἀδαἸΘΣ Κυπορ. αν 8.. δ4.. 16 
αᾶη. 8. --- τὰς ἰδέ ας (ΒΙοοπηξ, 
οὐ. Κυιθρ. ἐδέᾳ ὀοῃϊθοθνιηι) 
ξυμφοράς]} οἰδίας νῦν οὐχὶ 
ἑαυτῆς, ἀλλὰ τὰς τῶν καϑ' 
ἕκαστον ἀν ϑρώπων καὶ μερικὰς 
δυστυχίας.“ ὅ86}10]. --- καὶ μή. 
Βἴπη0] διαὶ δρᾶν. --- ταὶς κατ᾽ 
οἶκον... ἀφέεσϑ'ε. ἤδθο δὰ 
δππποίαίαη ὃ δρᾶτε ἱ{ΠΠπ|δίγαη- 
ἄστη δαϊροίᾳ Βαηΐ, αὶ 8016 ηΐ γ685 

ἀφέεσϑε. Ει Βερ. Ὁ. ἀφέεσϑαι, οαἱ τορυρπδὶ ΠΟΙΙΪπἃ- 
Οδιοιττι οὗ, δάῃ. 

14} 018 Ψ 6.18 πίνευβθ ἀθϑὶρπαίδο 
ποῖ δἀάϊια ρανίζουϊα ῥ᾽ αν θ5. οχ- 
ὈΙδηαιῖ. Οἵἷν ρυμη. δὰ δὶρ. ρ. 
9. Ν1 11. 86: α ΧΡΩ͂" γε: 1.8) 
19, Ῥἤμρι. δα Εν. Ηογδο!. ν. 178. 
Τιαὐϊηο ὅϑη. ἀθ 1ν, ΠῚ 22 ἔδοϊθ- 
ναπί ααοα Ποτηΐϊπ 65 οὐ ροτὶ- 
Οὐ] 51 5511 8 δύ 1 0 6} 155 11 6 
δοϊαηί, ἀθ τερθ 800 π|8]6 
οχιβϑύϊη ἂμ. Βυναὶ Μϑι, 8. 
6082, 4 ρ. 1028,--- ξυνέγνωτ ε. 
ΘΕΟΣ ΠΟΟ γογθιΐῃ 1 18, 2 
Ἰερῖσαν, αὶ τὰ αὐτὰ γιγνώ- 
σκειν, ὁμογνώμονας εἶναι; 6χ- 
ῬΠοαι ἃ ὅ6}0!. ̓ υνδιέγνωτε 604,1. 
-- δι᾽ αἰτίας ἔχετε. Οἵ ἀάπ. 
ὅ9,.2, 

8. ὃ. οὐδενὸς... ἥσσων. 
Οἵ, άη. 94,1. - γνῶναί τε 
τὰ δέοντα καὶ ἑρμηνεῦσαι 
ταῦτα. απο ἀπδο νἱνταῖθβ ἴῃ 
ΛΟΤαΤη ΡῈ] ΘΔ ΤΙ ΠῚ δά πηϊ Πἰ Βυγ 9 π6 
γηαχίηνῖ δοϑυππαρθαπίαν, Οἵ, οχ- 
ΘΠΊΡ Ια Ρ] αν πα ἴῃ οα,. πηδὶ, οὁ0}- 
Ιθοίῖα, οχ 4] θὰ8 ππαπὸ ἀπιτὶ ΤῊι- 
ογαϊάθιθιη ΝΠ 68 εὐ ἴδθο πον 
ΠἸΘΠΙΟΚΆΠΊτι8, ΟΠ οΥΐο. Ρ. 852 δει- 
νὸς τὰ δέοντα ̓ γνῶναι καὶ λαμ- 
πρὸς ἑρμηνεῦσαι, ϑυἱά. ἴῃ ν. 

“Ἰημοσϑένης" ἀνὴρ ἦν γνῶναΐξ 

4 

καλῶς μὲν γὰρ φερόμενος ἀνὴρ 8 
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χαὶ ἑρμηνεῦσαι ταῦτα, φιλόπολίς τὲ καὶ “χρημάτων , ᾿ 
ὁ κρείσσων. ὃ τὲ γὰρ γνοὺς καὶ μὴ σαφῶς διδάξας 

ἐν ἴσῳ καὶ εἰ μὴ ἐνεϑυμήϑη" σ᾽ τὶ ἔχων ἀμφότερα, 
τῇ δὲ πόλει δύσνους, ο οὐκ ἂν ὁμοίως τι οἰκείως φρά- 

ζοι" προσόντος δὲ καὶ τοῦδε, χρήμασι δὲ νικολυξ- 
1 νου, τὰ ξύμπαντα τούτου ἑνὸς ἂν πωλοῖτο. ὥστ᾽ εἴ 
μοι καὶ μέσως ἡγούμενοι μᾶλλον ἑτέρων προσεῖναι 
αὐτὰ πολεμεῖν ἐπείσϑητε, οὐχ ἂν εἰκότως νῦν τοῦ 
γε ἀδικεῖν αἰτίαν φεροίμην. ' ᾿ 

ἢ 61. Καὶ γὰρ οἷς μὲν αἵρεσις γεγένηται τἄλλα ἔπειτα αὐτοῖς ᾿ 
εὐτυχοῦσι, πολλὴ ἄνοια πολεμῆσαι" εἰ δ᾽ ἀναγ- τοιεῦμ στ ΕΝ Ἶ 

τε καὶ εἰπεῖν, ὅσα ἐνθυμηϑείη. 
δυνατώτατος. γενόμενος, ΝΊοΕΡΗ. 
ατερ. ΡῬ. 159. Τονύϊδτη απδ πα δΠῚ 
νἰγίαίθπὶ δἀἀϊ ἃ Τγβίαᾳ νἱα! πγῖι5 
δα 1 138, 8. -- φιλόπολις. 
Ηοο νοραθαϊαπι γηαὶθ ἃ ΠΟΏΠ.Π}15 
ΟΥΑΙ Π8 (1015 ΡΛ ἢ] Αἰἰϊοι πὶ 6Χ- 
ἰΒ.1 πη τ1ΠῚ 6556 5815 «ΘΠ 5 γἃ - 
νὶρ θὰ. δα ΥἹ 93. - χρημά- 
τῶν κρείσσων. ..Εππάδπι ἀὈ- 
διϊπϑητῖαπι ἰα πα αὶ Ρ]αΐ. ἴῃ Ῥουϊο!. 
[5515]. ΟΣ τηῖτα οἱ"65 [8: 8]." 
ΟΟΥΤΙ,. Ααά. Ατίβεῖα. Πρ. 119. 
156. 140 54. 

ἃ. 6. ἐν ἔσῳ (ἐστί, οὗ, δάη. 51, 
θ. ΝΓ11, 1) καὶ εἶ. Νἱά. Κυιιοο. 
αν. 8. 09, 82 δάπ. ὅ. --- οὐκ ἂν 
ὁμοίως. “Ὥσπερ ἂν λέγοι, εἰ 

᾿ φιλόπολις ξείη. ὕθθπθ βιυραπαὶώ 
Τα Καβ. Οτὐαίου ΘΠ ατιδίιιου, {πᾶ 5 
αἰχῖι, τοῦ προστάτου τοῦ δήμου 
νἱντ 65 ΒΘΡΑΥΑΥΪ ΠΟ ΡΟ5586, 568 
ὉΠΆΠ16 Δ Πα 16 Οδίθυϊβ ᾿πα ρου 6 
ἀοπηοπδίναί. --- οἰκείως. ἃρίθ; 
ΟΠ ΘΠ ΘηΐΘΥ, 6 τα οἰνὶία- 
115. Οὗ, ΒΙοοτηΐ. --- τοῦ δε. ..τοῦ 
εὔνου τῇ πόλει, ατιοα ὁχ ρ δο- 
ΘΊ6580 τῇ πόλει δύσνου οἰϊοῖοη- 
ἄμπη, ηἶδὶ, αποα δοάθπη τϑα!, 
φιλόπολις [τοῦ φιλόπολιν εἷ- 
ναι} οορὶιαιίομθ. τϑρθίθιθ νἱβ. 
ΚΑῦΒα. δὰ Ῥίοη. Ῥ. 192. -- νι- 
κωμένου. οΝικώμενος Ὅοθυ. 
εἰ θεῖ. [Αἱ νἱά, 46 πωλ. ἀ]οία.1 
Βίσαα! διαὶ αὐτοῦ, αποὰ υἱἀεἰαν 
τη δου τὰ. θαταπάππ 6556." 
ΚΑΠΕῸ, Νοαίτγιπη 6556 ΡΟ πυβῆ 
Ἰάφψις. ποθ ἀποάιθ ψουὶβ᾽ μα 15 

Ἰιαϊοδιηιι5. --- τούτου ..πῶ- 
λοῖτο. τούτου (1.6. χρημάτων) 
εβϑύ σϑηϊίνιβ γε, Νϑαπα δοιϊ- 
γῈ πωλοῖτο ἰπίθ}}Π1ρ 85, 564, αἱ 50- 
πᾶ, νοηαἀαπίαν, πορθ ἃ 
1110, 8 (41 νίγο.“ ΒΑ. Μαὶ]β 
ΟἸα55. πωλ. τηθάϊτη. 6556. ορὶπὰ- 
ἴα, απο ΟΙΠΠΪΠΟ ΠΟ Θδχϑίαϊ; 
πᾶτη αἰϊπα δὲ Ποπιουΐοιτη ἀθρο- 
Π65 πωλεῖσϑαι. Νρὸ ααϊδαπδτη 
ῬΡΟΌΔΟΙ: ΟΕ σοηϊθοίαγαβ. ἂπ- 
ἀδοίουθβ ῥ. 701. 

ἘΉ ΟΞ ἘΣ ἐπείσϑητε, 
οὐκ ΙΝ ες φεροέμην. ( 
ΜΠ}. 8. 824 δάη. 2. Βαυίῃ. 
ΣῈ Π 96) "ἢ ἣν ααράν: ϑγηΐ, ἐθ Πρ. 
οὐ πιοᾶ. 8, ΠΑ Ἀν Οὲ Ἰβορν  π 
6β. δ, 102. -- ἀν ΔΑΝ οἰνε- 
τρίως.“ ὅ6|)01. Μεαϊοονῖτον. 
-- μᾶλλον ἑτέρων. Οὗ, δάη. 
ἸΕΒ5᾽ 01. ,-- φεροέμην, ἜΣ 
λαμβάνοιμι, ἔχοιμι. Οἷ. Βίερῃ. 
ΤΙ68. ν. αἰτέα. 

ὅδρ. 61. 8, 1. αὔρεσις, ορτῖο 
(γεἰϊπίπθ ὈΘΠΠπὶ ΘΘΡΟΡΘ ΠΘΟΠΘ). 
-- τἄλλα, ρῬνδρίον ἴά, δὰ χιοα 
οοηδθαποπάππι θ6ΙΠ τι ϑαβοὶρίθι- 
ἀππὶ 651." ΒΗΘΟΜΕ. » ΕΌΥα556 
ἰᾶπηθπ Παθο τἄλλα εὖτ. οὐτὰ 115, 
απδ6 56α απ ητπιν, ἱππροηᾶα δαηι ς 
ΚΑΌΕΟ. --- εἰ δ᾽ ἀναγκαῖον 
ἦν. Νὶϑ5 ᾿πιρουίθοι! παρὸ οβὲ: 568 
βὶ δοϑ, 4πἰὶ, βίοις πὸ5 ΑἰπΠὸ- 
Ὠΐθη565, ὈΘ ἢ Τὰ πὶ οοη τὰ Δ1108 
ἘΠ ΕΘ ΘΥπ Ὁ, 6 Ὁ  ΥΘΊ ΒΟ: 
απὸ ἰὰ ᾿Ἰποορ τα, ΠΘ06558 
εὐαί ἃυιῖΐ, 8] οθ βϑβϑϑηΐ,  }1}85 



νὲς τῆς γνώ- 
μης ἐγκαλεῖ. 

128 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ͂ ΞΥΤΓΤΡΑΦῊΗΣ Β, ξα΄. 

καῖον. ἦν ἢ εἴξαντας εὐθὺς τοῖς πέλας ὑπακοῦ- 
σαι, ἢ κινδυνεύσαντας περιγενέσϑαι, ὸ φυγὼν τὸν 
κίνδυνον τοῦ ὑποστάντος μεμπτότερος. καὶ ἐγὼ 
μὲν ὁ αὐτός εἰμι καὶ οὐκ ἐξίσταμαι: ὑμεῖς δὲ 
μεταβάλλετε, ἐπειδὴ ξυνέβη ὑμῖν πεισϑῆναι μὲν 
ἀκεραίοις, μεταμέλειν δὲ κακουμένοις, καὶ τὸν 
ἐμὸν λόγον ἐν τῷ ὑμετέρῳ ἀσϑενεῖ τῆς γνώμης 
μὴ ὀρϑὸν φαίνεσθαι, διότι τὸ μὲν λυποῦν ἔχει 
ἤδη τὴν αἴ ἴσϑησιν ἑκάστῳ, τῆς δὲ ὠφελίας ἄπεστιν 

ἔτι ἣ δήλωσις ἅπασιν, καὶ μεταβολῆς μεγάλης, καὶ 
ταύτης ἐξ ὀλίγου, 

ὕδρ. 61. 8. 2. 
Ποιτηορ., μεταβέβλησϑε Κ 
Ἐ' οἱ δι νἰάθιιν οΟΙ 1556, Απρ.. 

βίϑοϊη ΡΆΤΘΡΘ, δ αὖ οοί, θοο- 
᾿ἀον]δι τη. γ 0 ΕΥΔηοΚὶ5. Ρ. 
12. ϑρεβοίδιί δαίθπι Ῥϑυὶο] 65 δα 1ὰ 
(ΘΙΏΡ 5, 410 1ΔΟΘαἀδ ΘΠ 0} ΡῸ- 
5 ΓΘ Π105 ἰοραίοβ ΑΥΠΘΠη85 τηϊβοῦδηΐ 
1139, οἱ ὦ 6, ατᾶθ ἀθ ΠΟΥΠῚ 
Ῥοβίμ!δι15 'ρ56 ἀἰϊχουαύ 1 141 1ηϊ{. 
6 νϑυθὶβ τοῖς πέλας νὶἱὰ. «ἄῃ. 
ἸΚΘΣΝ 

δ 9 , 

ῷ, ἐγὼ ὲν 9 αὕτος δ. 
εἶμι. ἀὐι ΠΙ| 838 ἐγὼ ὃ αὖ- 
τός εἰμιτῇ γνώμ ῃ (βἴπια! ἀααὶ 
δίαᾳα8 ἃ" 68). Ττοιὴ δὰ ἐξίσταμαι 
ῬΙΟΡΥΪΘ τῆς γνώμης ν6] ρῬ]θηϊονἃ 
τῆς ἀρχαίας γνώμης, ααυΐθι5 
ἔν ΚΘΒΡΊ ΘΙ Θἢ5 5115 οϑὺ ΑὐἸβια, 1 
Ρ. 198 54.; ἁἀἀοηᾶα ογαπί. Οπλη 8 
δαίοιη γΘΡΡ 5 ὃ αὐτός εἰμι καὶ οὐκ 
ἐξίσταμαι ἰάφχη ΧΡ ματα, αιιοα 
βιρνα 1 140 1η15, τῆς γνώμης τῆς 
αὐτῆς ἔχομαι --- μεταβάλ- 
λετε. Μοάϊαμῃ ἴῃ ἰμηἰζατῖοπθ Πο- 
γ1Π}} Ψ ΘΙ ΟΥ̓ ἢ 5 5. π|0 10 Δ 585. 
ΧΧΧΥΠΗΙ 44. Αἱ νἱά. Κυιορ. αν. 
8. ὅ2,,..2 δᾶη: Β6η86]. δὰ ἰδοῦν. 
Ἄγθορ. Ρ. 864 οἱ 6(. τηδὶ, ᾿--- ἐν 
τῷ ὑμετέρῳ ἀσϑενεῖ τῆς 
γνώμη ς; ἴῃ. ἈΥ ΔἸ ΘΙ ἢ α 0} 
ΘΌΡΘΥ πη 5] 16 55πηρ Ηΐου, 
Μι6}1., ἴῃ ἀον ὅοιν ἄοο οιΐ- 
ΓΟ Υ ΕἸ ΙΒ ομ ἡ Εγδμοὶς, Οἱ, 1200. 

ἐμπεσούσ ης. 
ἢ διάνοια ἐγκαρτερεῖν ἃ ἔγνωτε. 

ξεν βελτετε, 

ταπεϊνὴ ὑμῶν 
δουλοῖ γὰρ φρό- 

Μεταβάλλεσϑε ατο5. ον. δὰ 
. οὐ βϑοπηάτῃ Βο ας, αὐ ἰηηθη Ποίδ5 

5εα οἵ. δάη. 

δα ὅορ!. Αἱ, ν. 7 ρ. 74 οὐ Μϑι. 
αν. δ. 446, 1, «αἱ Ποο ἀϊοοπᾶϊ ρ6- 
ἢ 15 ΠΟῚ Τδοία 5015 ΡΟΘΙΪΒ ᾿ΥΡ1ΟῚΒ 
οὐ {ραϑῖοὶβ ΟἸθυϊς, Ὑἱά. Κυπθρ.. 
αν. 8. 51,4 δᾶ. 7. ᾿ῃηἴτὰ ΙΥ̓ 10, 2 
οὐ δάη. ΤΥ 87, 3, 4 Τ,αἰϊη185 Τοῖκ. 
Βα. δὰ ὅ8θη. ἤρνο. Οεί, ν. 1214, 
(Η15 τἰἸκίη 655 οἴ βρὶνὶύ, Τὰ 
1016 Τοῖς οὗ τη 6, οἱ βἰμ 
Βυτοι Βα ον, ΠῸ 2 οὐ ΠῚ 1.) -- 
ἔχει... αἴσϑησιν ἑκάστῳ, 
5 ΘΕ 58 Πὶ παν οι αραὰ ἀπ} - 
απδηχὰπα, ἰ. 6. 56 πη 1{πν." Οἵ, 
δά. 41, 8. ΑἸτιον αἰοὶ αἴσϑησιν 
παρέχειν, 4οὸ ψορθὸ ἔχειν ἃ 
ὅ6Π0}. ὀΧΡΙἀπαίαν, οχ 60, 2 1155 
ααοι. -- ἐξ ὀλίγου. ὁ, ἁάῃ, 
11, 4, -π- ταπεινὴ. πειωμον, 
τερξεῖν. Οἱ, άπ. ᾿ 50, 
ἐγκαρτερεῖν ἃ ἔγνωτε. ἩΣΟΥ 
πόρμοη, ΠΙΡΡ. 8, 22 δυνήσονται 
ἃ ἂν γνῶσιν ἐμευνεδρ εν: 
ΒΙΌΟΜΙΙ, Ῥοίδϑί πορ]θοία νἱἀθυὶ 
αὐίγαοίϊο, οἵ, αἄη. 1 80, 1 οἱ Κυιιορ, 
αν. 8. 51, 18 δάη. 8; ἀϊοὶ ἰδηιθ 
οἶα ἐγκαρτερεῖν τι ἀοοοί 
ῬΠαρΊς. δα Ἰαν, Πονο. ἔν ν, 1851. 

ἜΤΟΣ “δουλοῖ φρόνημα. 
Τία 4101 ἡ γνώμη ἀἰϊοίταν δου- 
λοῦσϑαι, εὐ νεῦνὰ τῇ γνώμῃ δὲ- 
δουλωμένοι Ἰοραηίαν ΙΥ̓ 84, 1. 
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ψνημα τὸ αἰφνίδιον καὶ ἀπροσδόκητον καὶ τὸ πλεί- 
στῷ παραλόγῳ ξυμβαῖνον' ὃ ὑμῖν πρὸς τοῖς ἄλλοις 
οὐχ ἥκιστα καὶ κατὰ τὴν νόσον γεγένηται. ὅμως 

δὲ πόλιν μεγάλην οἰκοῦντας καὶ ἐν ἤϑεσιν ἀντιπά- 
λοις αὐτῇ τεϑραμμένους χρεὼν καὶ ξυμφοραῖς ταῖς 
μεγίσταις ἐϑέλειν ὑφίστασϑαι, καὶ τὴν ἀξίωσιν μὴ 
ἀφανίζειν" (ἐν ἴσῳ γὰρ οἵ ἄνϑρωποι δικαιοῦσι τῆς 
τε ὑπαρχούσης ϑόξης αἰτιῶσϑαι ὅστις μαλακίᾳ ἐλ- 
λείπει, καὶ τῆς μὴ προσηκούσης μισεῖν τὸν ϑρα- 
σύτητι ὀρεγόμενον" ) ἀπαλγήσαντας δὲ τὰ ἴδια τοῦ 
κοινοῦ τῆς σωτηρίας ἀντιλαμβάνεσϑαι. 

602. Τὸν δὲ πόνον τὸν κατὰ τὸν πόλεμον, μὴ 

8. 8, ἡμῖν ρῥ᾽ανίμιϊ τὶ τλ55. εὐ Οἷαββ. ψαϊρο οὐ Ββῖκ, ὑμῖν, 
αυοα ἴἰάδο ροίεβί νἱἀθυὶ υϑεϊποη απ, αὐϊδ οὐδοῦ, 486 ἴρ58 βϑηΐξιγεί, 
8. 2, ἀΠΙσοηΐον 840 Αἰ δηϊθηβίαμη πᾶ ]οἰ 5 ἀἰβεϊη χΊί. 

δ. 4, καὶ. ξυμφοραῖς οθί. Ῥίομ. δ). ῥ. 981 καὶ τὰς ξυμφο- 
ρῶς ἐθέλειν ὑφ. Ἐ. ἀν. καὶ ξυμφορὰς τὰς μεγίστας. Ἀσοαβ8- 

ἐἰνὰβ Ἰερίειι ΤΥ 69. οὐ δἱϊὶ. ὙΙά. Κυιθρ, υϊραίδη ἰδηῖθι οοπγπιδῖ 
ΘΌΘΙΟΥ ᾿ἰθυὶ ἀθ βυηίαχὶ ρ. 118. 

Οἵ, δᾶπ. Π 87, 8. - τὸ αἰφνέ- 
διον καὶ ἀπροσδόκητον. 
Ταηχὶν οὐϊδη Α σαι}. Ηἰδβί. 114. 51- 

ΤΗΝ τοῦ 5 Ὁ Τὰ πὶ ἱπορὶ πὰ ἢ - 

ἱ 

Ἷ 
[ 

α6 σ 6 1556 Ρ]η. Βρ. 1 18, 
ΒΌΡΙΓ[05 γΓΟρΡΘηἐΙ πΠοβ4 6 68 - 
55 δαρί, Αὑρ. 78. Οἵ. (865. Β. 

δ᾽ 6 1 8. .-- παραλόγῳ. Οἵ, 
δάη. 1 18,1, Τὰ πλείστῳ παρα- 

λόγῳ ξυμβαίνοντα Ργθοορ. Ρ. 
826. 
5 

ἣ 

ς 

τι 
ὅ., 
᾿ 

, 

ἊΣ: Η 

8. 4. ἀντιπάλοι ς] »ναντὶ 
τοῦ ἴσοις καὶ παραπλησίοις. ς 
ὅ6Π01. Οὗ, ΠῚ 9. 11 αἱ. --- ξυμ - 
φοραῖς... ὑφέστασϑαι. 
για, Μαδιμ. δε. 8. 401, 4. πο. 
ατ. 5610]. 8. 284, 2. Μίηυβ οοΥ- 
αι ΘΧΘΙΊΡ πὶ οδὲ ὙΠ 66. Οῇ. 
οἰϊδτη [,81, 58 05] βύθυθ, ἀθ 410 
ἴη5ρῖοα Ἰεχῖοα οἱ Βοονΐηρ:. δα Τὴν. 
ΙΧ 81, οἱ ὑπομένειν Χϑη. ΗΕ]! 
Υ 4, Δρύε. τὴν ἀξίωσιν) ..τὸ 
ἀξίωμα. “ἐ 50}0). Οἵ, αἄη. 84, 6. 
- ἐν ἴσῳ] ὁμοίως. “ 560}]. --- 
τῆς ὑπαρχούση ς: ΟΘ΄, αἀη. 

Τηυογναϊάϊς. ΚοΪ. 1.2. Ἐα. Π. 

σῇ, τοῖν 

48, 2. ἀρηϊίν! τῆς ὑπαρχούσης 
δόξης ΡῬοηάοηΐ οχ ἐλλείπει. Οἵ. 
δάη, 1 80, 4, Β΄ ΠΏ] 6 τῆς μὴ 
πΘΟσΉΆ. 50 ΒΡθηβα πη: ὃΧ ὀρξγ. 
1)6 δι 5158. ὑγαϊ δοίη να. ΟἹ 85. 
Μαλακέᾳ ἐλλείπ. νετθῖϊθ. δεὰ 
μαλαπέαν ὑφέεσϑαι ΧΡ Ιοδύ δπ- 
ἴδ0., αυἱ ᾿Ιδ 60 ΘΧΒΟΡΙρΒ 1. 1 58. --- 
ἀπαλγήσαντας τα ζὔἴδια, 
ἀδροβίῦο ΓΘΡῸΤ ρα ὶνϑ 8 Υ τ 
ἀοϊοτο, ΟΥ. βομοθι. δᾶ Ρ]αί. 
ΟἸδοηι, 22, 8 εὐ ἰπίευρυ, Ρϑ], Ερ. 
84 ΕρΠο5. Ὰ: 19. ᾿“πολοφυράμε- 
νοι 406: 2 οομηραγαύ 50}0]., πρὶ 
τἀπιθη νἱά. δάπ. ΑἸ ΘΧΘΠΊΡ]α μὰ- 
ἴ8. 515: 1 Πα 10 Π15. ῬΥΔΘΡ Οϑ (1015 
από οοπῃϊπηοίδα ΟΠ νου ]8 ρτδθ- 
Ὀδηι οι. 4 Ηεγοὐοί. ΙΧ 81 οἱ 
Πϊς ΑΡΥ 5... δο ΒΙοοπι. --- ὧν - 
τιλαμβάνεσϑαι. Οἵ. δἄπ. 8, 
1. Ηϊο δύ ἔπ θὴ ἀπ τὰ ΟΘΔΡ 6556 6, 
ΟΌΡΑ ΓΘ. [Ιηβηϊῖνιβ. Ροηαεὶ εχ 
ΒΌΡ ΘΠ ον χρεών. 

ὅδρ. 62. 8.1. τὸν δὲ πόνον 
σοι. Εγαβίγα ἢΐο ἀθ δοοιιβϑίϊνο 8}}-- 

9 

εἶτα παρα- 
ϑαρσύνει αὖ-- 

" 

ἵ τι δος - Ί » Α 

- ΟΞ “ον ρα οι ρος τς “σα 

. 

πο, πρῦτος ἡρὰ 
δ 



τοὺς τῆς ϑα- 
λασσοκπρατέας "» ς 

καὶ τῆς τῶν ἀρκείτω μὲν υμῖν καὶ ἐκεῖνα, 
πατέρων δό- 
ξης καὶ τοῦ 

οἰκείου φρο- 
νήματος ἄνα- 
μιμνήσκων. 

190 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟῪ ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ Β, ἐβ'. 

γένηταί τε πολύς, καὶ οὐδὲν μᾶλλον περιγενώμεϑα, 
ἐν οἷς ἄλλοτε πολλάκις 

γε δὴ ἀπέδειξα οὐκ ὀρϑώς αὐτὸν ὑποπτευόμενον᾽ 
δηλώσω δὲ καὶ τόδε, 
πώποτε ἐνθυμηϑῆναι 

ὅ μοι δοκεῖτε οὔτ᾽ αὐτοὶ 
ς , ἘΠ Ὁ ΤΝ 

ὑπάρχον ὑμῖν μεγέϑους 
πέρι ἐς τὴν ἀρχήν, οὔτ᾽ ἐγὼ ἐν τοῖς πρὶν λόγοις" 
οὐδ᾽ ἂν νῦν ἐχρησάμην χομπωδεστέραν ἔχοντι τὴν 
προσποίησιν, εἰ «ἡ καταπεπληγμένους ὑμᾶς πα- 
ρὰ τὸ εἰκὸς ἑώρων. 
μάχων͵ μόνον ἄρχειν" 

οἴεσϑε μὲν γὰρ τῶν 
9 ΄ , 

ἐγὼ δὲ ἀποφαίνω δύο με- 
ξυμ- 

ρῶν τῶν ἐς χρῆσιν φανερῶν, γῆς χαὶ ϑαλάσσης, τοῦ 

ἑτέρου ὑμᾶς παντὸς κυριωτάτους ὄντας, ἐφ᾽ ὅσον 

Β0]αίο. ααπη 411} οοο σης {ὰπΠὶ 
Ἰμίουρυοίεβ ΨΊΡΘΥ Ρ. 8. ΠΙοομαϊ 
Βθπαβ ὃ πόνος ὑποπτεύεται μὴ 
(ἂς 4υο μή οἱ ἀάπι 1.53..1} γένη- 
ται πολὺς Ροβίψαμη εδί. ΡτῸ πιϑὶ- 
1810 16 ὑποπτεύεται μὴ ὁ πόνος 
γένηται πολύς δαάθπ) 5αθίβοιϊ, 
αποα νοοσᾶπΐ, δἰζγαοίίοηθ ν6ὶ ἰγὰ- 
Ἰθοίϊομθ, οὐἶτι5. 511} }ΠΠΠΠῚῸ ΘΧΘΙη- 
ῬΙαΤη ΤΘΡ ΒΥ] 1118 ἴῃ ψουθ]5. 1 98 
δήλη ἡ οἰκοδομία ενς ὅτι κατὰ 
σπουδὴν ἐγελετο, πὶ νὰ, δάη. 
(Οὗ. ἃς Βυῖῖ, 1 ἂἃπὶ βυβροοίοα 
ναρῃ. ἄν. τὺ 8. 657 δάη. οἱ 
ἂ6 ὑποπτεύομαι δάη. ΥἹ 61.) 
Νοιῆθῃ πόνον δυίθηι υἷα τπᾶχὶ- 
Τ8 ΠῚ ἴση οὐ ΟΠἼΠ6 ΠΟΤ ΘΗ Γι] 415-- 
Ῥαϊδί!οηἷβ παῖ, ἴὰνα δδὺ ῬΥΪΠῸ 
ἴοοο οο]]οοαίιπι, εἱ αὐτόν Ροβίθα 
δα γϑπονδηᾶιπ) ΒΘ ΠῚ ΟΠ ΘΙ ἰπίθυ- 
ῬοΟΒΙοπἾθ 5 πίθου αρίαπι δ ἀϊλαηι 
εβί. Οὗ, Μαιμι. αν. 8. 472,1. Καιθρ. 
8. 01, δ ἄπ, 8, --ὅμοι. . ἐν- 
ϑυμηϑῆναι. Ῥονγίαβ: αοὰ 
πα γΟ6β 1 ρ5ὶ πα 8 πὶ 8ἢ - 
168δὸ οορ᾽ία556 τὴϊῃἰ νἱαε- 
γιΐϊηΐ, Ἰἰοθί νοῦ δάϑὶί, 6, 
τὰ β αἰτα αἴ η 6, ἴῃ 4 πιἃ Π), ἴτὴ - 
Ῥουὶὶ. 15 ἰρίιαν ὑπάρχον, αὐ 1 
124. Π|Ι 68, ΟΑ ΠῚ Δ ΒΟΙα τι οἱ 
νόθα μεγέϑους... ἀρχ ἦν οχ- 
ῬΙ μδίϊομΘ ΠῚ ῬΥΟΠΟΙΪηἶδ Ὁ 6556 
Δυθι ταί οδί. Νϑβοῖο ἰδιηθη, ἃ ἢ 
5ἰ Πρ ]Ἰοῖα8 ρανοϊρίαπι ὑπάρχον 
εχ ἐνϑυμηδϑῆναι ρΡοηάογο βίδιιδ- 
ἰυγ, ΟΥἉ,1 120 οἀδγοὰ οὐ ΗΝ 

ἐπαιρόμενος. Ἐχίρθηια, δαΐθηι, 
ἀἀ86 ΕΥαποῖς, απ ὑπάρχον τϑοίϊαϑ 
Ἰαηρὶί, οὁογίθ οχρυϊηθηᾶᾶ δγϑηΐ 
γΘΡΌΙΒ ἀο τη ρηϊτααΐηδ δα ἴτη- 
Ρογίαπι οθεϊη θη ἀπ πὶ (Ϊ. 6. οἵ 
τὰθηᾶαϊῃ οἰαπροπᾶςπι, 1ὰ 
αποα οχ 8. 3 ἀρρᾶγοί). θὲ Ῥυϑβρ. 
περί οἷ. αἄη. 861, 8, ἄς Ῥιᾶθρ. ἐς 
Μαῖῆι. αν. 
11, 3. ὙΙΠἠ 8 8]. -- οὔτ᾽ ἐγώ. 
5ππαϊ δυᾶὶ ἐνεθυμήϑην, ρΡεν- 
ΡῬοηάιὶ (ἰ. 6. αἰ ἀπῇ σε, 
Κνπερ.. αὐ, 8. θ2, 4 δάη. 
οὐ δ᾽ ἂν νῦν ἔγβεοντῳ Ἐ 
ΒΊπ1ὰ} 806] ὀῤῥηὶ εἰ οἵ. δάῃ. ἢ 4, 
ὅ νν. καὶ αἴ... αὐτοῦ. --- τὴν 
προσποίησιν. Αὐΐ ΒΡ Θοἱ 61), 
δὰΐ Ροίϊι νἱ ἀϊοδίϊοπ 6, Οἵ, 
ΨΙ16 εἰ ἀς προσποιεῖσϑαι δᾶῃ. 
1151, 4. 

8. ἃ, οἴεσϑϑε. δ ργοῃοηιῖηθ 
ῬΟΓΒΟΠΔΙΪ πο δἀάϊίο οἵ. δά. ἯΙ 
84,4. -- δύο μερῶν τῶν ἐς 
χρῆσιν φανερῶν, ἀπδτππηι 
ραυίίπαι ἃ ἃ ἃ 5 τὼ Ρδίθῃ- 
{ἰππὶ, γοὴ θη θοϊάθὴ ΖῸΓΥ 
Βεοηαίΐσαπρ βῖοἢ} ἀδυθὶδθίθῃ - 
ἄφδη Τ μοί! θη, Νοὴ Ραίδτηὰβ 1ι15 
νου 5 ἄπο ο]οπιθηία ἀποθιβ τε]]- 
48 Θομίρανϊα ῬΟΙΪ (18 Θῃΐϊη 
γθυδ ἢ) οχἰ βυϊπηαν θυ! ΒΟ ΠοἸϊαϑίδο 
δἀποίδι! ΟΠ ΘΠ, τὸ γὰρ πῦρ καὶ ὁ 
ἀὴρ οὐ τοσοῦτόν εἰσιν ἐς «χρῆ- 
σιν φανερά" κοινὰ γὰρ πᾶσι"), 
Β6α οΥθθῖὰ ἰουγᾶγαπι ἴῃ ΘΟΠΙΪΠΘΗ-- 

[Ὁ 

8. 518, 2. 06, , 12. ΠῚ’ 
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τὲ νῦν νέμεσϑε, καὶ ἢν ἐπὶ πλέον βουληϑῆτε" 
καὶ οὐκ ἔστιν ὅστις τῇ ὑπαρχούσῃ παρασκευῇ τοῦ 
ναυτικοῦ πλέοντας ὑμᾶς οὔτε βασιλεὺς κωλύσει, 
οὔτε ἄλλο οὐδὲν ἔϑνος τῶν ἐν τῷ παρόντι. ὥστε 

οὐ κατὰ τὴν τῶν οἰκιῶν καὶ τῆς γῆς χρείαν, ὧν 
μεγάλων νομίξετε ἐστερῆσϑαι, αὕτη ἡ δύναμις φαί- 
νεται" οὐδ᾽ εὐχὸς χαλεπῶς φέρειν αὐτῶν μᾶλλον 
ἢ οὐ κηπίον καὶ ἐγκαλλ ὥπισια πλούτου πρὸς ταύ- 
τὴν νομίσαντας ὀλιγωρῆσαι, καὶ γνῶναι ἐλευϑερίαν 

ᾶρ. 62. 8. 2. πλέον. (858. 
ἀοίοεῖιιβ. " Οἵ. 5. ΝΠ 58, 8. 

ἴθι εὐ ἃ 4 τιτη (τὸ τῆς ϑαλάσσης 
μέρος ὙΠ 46) αἰβοορηὶ, 4αΆΓΙΠῚ 
πἰγααιιθ ΟΠ δ 115. πἰδὰϊ 5ἰΌ. ΝΑΠῚ 
40 τη Β γαῦθα ἸῃτοΓρτθίοσ ἀ πἃ- 
ΓΙ ΤΟΥ ἢ 6Χ ΠΌΙΠΘΓΟ 68- 
γα, αἀδ6 ἀἀ ἀϑατῃ ρ΄ ,θῃΐ, 
ομϑβίεί, ατιοα 5ου!ρέιτη εϑὶ μερῶν, 
ΠΟῚ πραγμάτων, τπὖ ἐδοθδιη5 πἰ- 
π}ῖ5 Ἰἰηΐνησὶ νἱηλ σϑηίθηϊίε, Να- 
416 Δάγθυβαυὶ ποϑίγᾶθ ΘΧ μ]1οδιϊοπὶ 

“ΔΥε Ἰδα] τη δηΐθ δύο ομηϊββαμη ο0- 
ϑ'ηποβοᾶβ ἐχ Βαϊίίμῃ. τ. 8. 126, 8 ἃ 
δὲ ππυϊτἰβ ΘΧΘΙΊΡ] 18 ΤΙμογ ἀἰαεἰς, 
γεῖαν ΠῚ 84 μάχῃ τῇ ἐν τῇ ἣμε- 
τέρᾳ γῇ γενομένῃ, {Π|, ὅ8 πατέ- 

ρῶν τῶν ὑμετέρων, θεῶν τῶν 
 ξυμμαχικῶν ποτὲ γενομένων, 
ϑυσίας τας πατρίους, ΠΙ θὅ ἄν- 
δρες ὑμῶν οἵ πρῶτοι. Ἐπ τεοίίτ5 

 δαίοθπι ῬΥΪογθπὶ δυτσα!πὶ ΤΉ, 
ΠΟ ΠΪῸ οἸηϊβίί, αἰοα γον ]5 τὰ δύο 
μέρη Αἰϊαπι 8οῖδι υἱἷπὶ ΕἸΣ 
Ὁ ΟΥ «δαἀη.1 74,1. --- νέμεσϑε, 
ἰθπηε.15, Ῥογίύ, σ΄. 8άῃ. 16, 2. --- 
᾿χαὶ οὐκ ἔστιν ὅστις. δυ!- 
 βᾶτῖ5. γεΡ ον πη ΘΟηΘΘοιτ10 Πδᾶ60 
Θβϑεῖ: οὐκ ἔστιν οὔτε βασιλεὺς 
οὔτε ἄλλο οὐδὲν ἔϑνος τῶν ἐν 

τῷ παρόντι, ὅστις (ὅ τι) ὑμᾶς 
τῇ ὑπαρχ. παρ. τοῦ ναυτ.πλέον- 
τας κωλύσει. ϑιαπί δυΐοιῃ Πᾶθ0, 
αὖ 51Π}11ἃ φυδράδηι 88, 2, γαϊθοία, 
αυἷα γψεῖθα οὐκ ἔστιν ὅστις ρ]ε- 
τη! 6 τ ἀπδηπὶ ποίϊοποιῃ οἴῇ- 
οἰεπίῖα ἀθίποθρβ ροημπηῖαν, Ααᾷ, 
Αοἴίβοι. αν. δ. 144, 7,}, σὐσονε - 
πλέοντας. Οἵ. ΜῊΝ 120, 2, 
ἄλλο. ἱά. δάπ, 14. ἡ 

Απρ, Ῥᾳ], ἅτ, 1. πλεῖον, ποῖ 

3 5 ᾿΄ 
8.8. ου κατὰ ... φαΐνε-: 

ταᾶι, οοηδβίδί ᾶπο ροίθηῃ- 
τἰὰτ ΠΟ 6588 Θ0} ἔδυ δὴ ἀἃ πὶ 
απ ἀ8 οεΐ., Ρονΐ. Αἀ φαΐνε- 
ται ἀυᾶὶ οὖσα (οἴ. Κύαερ:. αν, 8. 
56, 4 ααη. 6), εἰ ἐστέ τι κατά τι 
νϑίθηι 65 Βίριι οἰνἃβ ἰὰ 8γ- 
Θ᾽ δῖοι ταῖϊὶ ον 5. -τ- αὐτῶν, 
Εγαβίθα βυαβρθοίανι 100 ν., οἰβὶ 
4116 συντάξεις 5υπ ἔγοαᾳαδπίϊο- 
165. Οἵ, Βτιοίίθηρ,. δὰ Χϑῃ. Ηδὶ!. 
Π| 4,9. Μδίῃ. αν. 8. 868 ἃ. Βαίέῃῃ. 
δ. 1 Δ Βεΐενίαν δα νν. τῶν 
οἰκιῶν καὶ τῆς γῆς οἰ δα τὸ ἐστε- 
ρῆσϑαι τούτων. --- μᾶλλον ἢ 
οὐ. Οἵ. Ηδιτα. δὰ Υἱξ. ρ. 199, 
Μαμῃ. αἀτ. 8.46 δάη. 8 “ἃ. Βαίίῃ. 
8. 149, 7. ᾿πΐτὰ ΠΙ 86, 4 οὐ 4105 
101 ἴῃ δα. τηᾶϊ, ΠΟΙ ΠΑΨΙΓΠΙ5, ---- 
κηπέον (ποη, υἱ Επβί, 1. μν. 
812, κήπιον, οἵ, αοείι!. Ῥοοίι, 
δοσρηί. Ὁ. 282), που ύα]α πὶ. 1Π|86 
διαίθτη ἀ ΟΠ, γιιβύϊοδ εὐ ρ εν ΑἰΠ6- 
ΠἰΘπβί ατη Δρ ἰββίπιθν ΤῊΝ »πῆς- 
πός τις καὶ κόσμος τῆς ξυμπα- 
σῃς ἐπικρατείας" τῆς γὰρ ἰδυμ- 
πάσης χώρας ὁποιασοῦν ὁ "πῆ- 
πός ἐστι μέρος ἐλάχιστον, καὶ 
καλλωπισμοῦ: ἕνεκα μάλιστα πε- 
οὐ τοὺς οἴκους οἵ εὐδαίμονες 
καλλιεργοῦνται, ἀποτέλεσμα 
τοῦ πλούτου τοῦτο γενόμενον." 
ΖΦΟΥΚΑΣ,. Τιὰ ποίϊ Αἰμθηΐβ νὸ- 
Ομ  ουθ5 ἰθιῃροΥῦῖθὰβ διηοθῃὶ 
ἘΡ᾿σανΙ Πονία]1 οἱ 4}1}, --- ἐγκαλ- 
λώπισμα: οϑβύθῃἐ ὑϊ Οἢ 6 1]. 
ΕΧοιηρία νοοὶβ γᾶυῖουβ νἱα, ἀρυὰ 
ΒΙοοπιῖ, οὐ ἀρπὰ Ὀῖηα. ἴῃ Βίεριι. 

9 ὁ 

ἐν. τὰς ΟΝ 
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μέν, ἣν ἀντιλαμβανόμενοι αὐτῆς διασώσωμεν, ῥα- 
ϑίως ταῦτα ἀναληψομένην, ἄλλων δ᾽ ὑπακούσασι 
καὶ τὰ προσπεκτημένα φιλεῖν ἐλασσοῦσϑαι, τῶν 
τὲ πατέρων μὴ χείρους κατ΄ ἀμφότερα φανῆναι, 
οἵ μετὰ πόνων, καὶ οὐ παρ᾽ ἄλλων δεξάμενοι, κατέ- 
ὄχον τε καὶ προσέτι διασώσαντες παρέδοσαν ἡμῖν 
αὐτά (αἴσχιον. δὲ ἔχοντας ἀφαιρεϑῆναι ἢ κτωμένους 
ἀτυχῆσαι), ἐέναι δὲ τοῖς ἐχϑροῖς ὁμόσε μὴ φρο- 
ψήματι μόνον, ἀλλὰ καὶ καταφρονήματι. αὔχημα 

8. 8, προσκεκτημένα. Προσεκτημένα Οα55. Αὐρ. ἮΝ ἰδοὶ- 
115), Δ], Τῦ, 7ι. Β6ρ. ᾿διν. ΒΕΚΚ, Προεχτημένα αν. οὐ Ζοη. Ὑ1- 
σαίαπι ΠΟΪ5 5θυνϑη τη} ν᾽ 5. οβί, απο κέκτημαι 58θρ ββίπιθ οἵ 
ΔἸοὶ πβααδαυϑαιθ βουϊρϑὶῦ Τῆσῦο,, ἔκτημαι Ποὺ ἀπο Ἰἰοοο ἴῃ πιοῖϊο - 
Εἰ 5 τηΘη] Ὀ Δ ηἾ5 ἰθρίίαυ. ΕὉ ἰϑηηθη οὐ ΡΙαίο ἔγθαιθηίθυ. αὐϊίαν (οἴ, 
Ηεἰϊηᾶ. δὰ Ῥυοίδρ. 8. 78 εὐ Βοῃποὶα. δὰ Βθρι!. ΠῸ ῥ. 69), οἱ 1] 
ΑΔοὶ ἱπίογάσθμη, Οἵ, Μαιῃ, αν. 1 ρ. 816 οὐ ΕἸ]οηάι. δά Αὐνῖὶ. μηδ, 
Ν 26, 10, Νκξϑο βϑυπιηδηι 6556 Ταον αἰ δ ἴῃ {8} }0 5 ΟΟὨΒίδη τ 81 
νἱάϊτηυβ δὰ 58. 8, 2. Προκεκτημένα, ααοα πιδίεἷξ Ποοαθιϊ,, γθοθρο- 
γαμῈ {{865 ΠΟΥ ϑϑιτηΐ οἀϊίουοβ, πρός ἀοίδη᾽ε ΕὙΔΠΟΚ, ΘΟΠΊρΡΑΥΔῊ5 11 86, 
ΌΕ. δᾶη. 

ΤΉρ5. -- ἀντιλαμβανόμενοι 
αὐτῆς διασώσ. Οἵ. Μαιαι. αν. 
8. 428, 2. Βυίῶῃ, ἕ. 180 848η, 1 οἱ 
δάῃ.1 Ἰ,2 οχίν. -- προσπελτη- 
μένα. Ὧδ νὶ ραβδῖνα νἱὰ, Δι. 1 
128,1, ἀ6 ἀαῦϊα Ποχῖομθ οἵ. 54, 
Πρός τὸβ8 προς τῇ ἐλεευϑερίᾳ 
Ἰῃ οΓΡΥοίδι1 ΒΌσΠηιι5, 8 61} 15 δα γ- 
ΡΠ βοδίαπι ̓ πὰΡ Θυ πη] ΒΡ Θοίδτ 8 Ρ05- 
50 Ῥαίδι Κυαθρ.. Πρό θ6η6 γββρου- 
ἄογδ βυροιϊουὶ ἀναλαμβάνειν αᾶ- 
ποίαί ΟἸ455. --- φιλεῖν. Αἰίδηᾶο 
ἰδ ηβιίαση ἃ ραυιοὶρῖο δὰ ἰηῆηῖϊι- 
ψαμ ; γνῶναι Θοηΐϊτα. ἢ το τη] 
τπαϊοδηα! οὐ οχ βυ πηϑηαὶ νηὶ Ἰὰ- 
θει., Οὗ, ἀάη. ὙἹ 18,1. -- κατ᾽ 
ἀμφότερα. δι 6, κατὰ τὸ 
κατέχειν καὶ διασώσαντας πα- 
ραδιδόναι.““ ΒΑ ΔΟΚ. --- κατέ- 
σχον. ,,Ουσπηὶ ἀοηάς δεασώσαν- 
τὲς Ορροϑί πγὴ 5᾽ΐ, αὐ οοοπ ρδηάὶ 
Β6η50 50πηδίαν, οοηΐοχίιβ ἤδοὶ- 

“ται. ΟΞΤΑΝΏ. Οἱ, ἴβοοι. Ῥϑηλίῃ. 
καὶ λαμβάνειν ὧν ἂν. “ἐπιϑυ- 
μῶσι, καὶ σώζειν ἅπερ ἂν ἅπαξ 
κατάσχωσιν, οἱ αἰϊὰ ὀχϑιρίδ 5ὶ- 
ΠΠΠ1ὰ ἰὴ Θίορῆ,. ΤΙ65. ΓΝ ρῥ. 1840 
ΔιΙαία δὲ ἰάθο τῃϑηλουα }}α., ααἰὰ 

Ἰάδπι σψουθαμῃ Α}}01, σοῖς ΥἹ 11 
ἴῃ.) ναὶθὲ Ρ ἃτίϑ γϑύϊ 6. 6: 
ἈΑουϊδίο οσοιραηαϊ πούϊοηθηι {1- 
υαὶν Κγαορ, οἰίδη8 αν. 8. ὅ8, ὅ 
αἄῃ, 1. Οὐτὴ ἰοίδ βϑθηϊθηία οἵ. 86, 
ῶ, --αἴσχιον... ἀτυχῆσαι. 
Οἱ, 58]. Τὰ. ὁ. 54:.Ξ μὴ φρο- 
νήματι μόν ον, ἀλλὰ καὶ 
καταφρονήματι. Αὐθηάα 
παρονομασίαν, οἰ Π00 ΘΧΘιη- 
ῬΙαπι ρυοΐουι ΑἸοχ. π᾿ σχημ. ΝἼἪΙ 
Ρ. 411. Οἵ. «ἀη. 1 88, 4. (υδπι 5ὶ 
ΠΘΟΊΘΧΘΥΪΒ, πᾶ 60 νου θα γαϊθηξ ΠΟ Ὴ. " 
Βοίαμῃη {Ιἀποὶα, 568 οὐ 8 ἢὶ 
οΟπ ΓΘ ϊοΠ 6, ν6] βοιναίδ δᾶ- 
ΟΠ ΠΟ η6 ΠΟ 50] αὶ [1ὰ 6 ἢ- 
ι(ἷᾷ, γΘΥα οὐϊαπὶ οοἠἤ ἀ 6 - 
(ἴα. Βορυθιθπαϊ! θὰ θίοη. Ηδ]. Ρ. 
928, 564 411} 5αηΐ ᾿τηϊίδιὶ. 1, δα. 
γηδὶ. 

8. 4. αὔχημα. »Θυοὰ 5000], 
Πα ΡῬτοημππῃοίδηῦ φρόνημα οἱ 
αὔχημα ἰάθη 6556, Ὡ0Π ΟΠὨΪΠΟ 
ψϑυππ Ραΐίο. ϑὶρηϊῆοδί. αυϊάοηα 
αἱ 6 ΝῸΧ δἰαίαπι ΔῊ ΪΠ.1η1, 566 
1 τ] 6}, αὐ ρσὶον ἴῃ θη ΠῚ ρΡᾶΥ- 
16} δΟΟΙρ᾽ααγ, ΡΟΒίθυΪοΥ ἴῃ. Τπηᾶ- 
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παρέχεται. 

τὰ χα χούδλος ορόίο ΔΝ Αὐχ. ἐν, ν 
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μὲν γὰρ καὶ ἀπὸ ἀμαϑίας εὐτυχοῦς καὶ δειλῷ τινι 
ἐγγίγνεται, καταφρόνησις δὲ ὃς ἂν καὶ γνώμῃ σι- 
στεύῃ τῶν ἐναντίων προέχειν" ὃ ἣμιῖν ὑπάρχει. 
καὶ τὴν τόλμαν ἀπὸ τῆς ὁμοίας τύχης ἡ ξύνεσις 
ἐκ τοῦ ὑπέρφρονος -ἐχυρωτέραν “παρέχεται, ἐλπίδι 
τὲ ἧσσον πιστεύει, ἧς ἐν τῷ ἀπόρῳ ἡ ἰσχύς, γνώ- 
μῃ. δὲ ἀπὸ τῶν ὑπαρχόντων, ἧς βεβαιοτέρα ἡ πρό- 
νοια. 

09. Τῆς τὲ ε πόλεως ὑμᾶς εἰχὸς τῷ τιμωμένῳ ἀπὸ 
τοῦ ἄρχειν, ᾧπερ ἅπαντες ἀγάλλεσϑε, βοηϑεῖν, χαὶ 
μὴ φεύγειν τοὺς πόνους, ἢ μηδὲ τὰς τιμὰς διώκειν" 

δ. 1. ἐχυρωτέραν. Αυρ. 6]. εη. Ῥᾳ]. γί. Β6ρ. ((.) ὀχυρω- 
τέραν, ἀπὸ ἀποιηΐ οἰϊδπῃ Πηρν Βίοη. ΗΔ]. εἱ Η. 5εα ὀχυρός νἱ ἰδ η5- 
Ἰαία νἱἀ θέαν ππρεοιναναντα; ἐχυρόν τι παρέχεσθαι ὁὀοτία Αἴπϊ! 1 82. 

ΠΣ 58 5. ὁ. 1. ὧπερ ἅπαντες. ΡΆ]. ἀὐρ. αι. ᾧ ὑπὲρ 
ἅπαντες, Τ:. Εν Ε. Ῥιοή. Ηδι. ᾧ ὑπὲρ ἅπαντας, ᾳὕδπὶ ΒΟΥ ΠΓΑ ΤΩ 
ἀρ ἰββίμιαπι νοῦδὶ Κτσιιθο. δα Ὀίοπ, Ὁ. 198. Βδοθρουπαηΐ θᾶτη ΒΟΘἢΠΙ. 
εὐ ΟἸ8555. υϊρδίδτη τποίαν Οαπίδουξ, 1 38. 

ἰάτη.“ ΚΆΌΒΑ. Ῥγορτῖθ βηΐμη βϑί 
Βιονγίδεϊο, υὐ ὙΠ 66, τ. -- 
ἅπο ἀμαϑίας εὐτυχοῦς, 
ῬΡετ ἱπιρουϊζΐατη, ᾳπ8ε ἴον- 
ἴπηἃ 560 ῸΠ ἀἃ αἀϊανεταν, -- 
καταφρόνησις δὲ ὃς ἄ ν. 
Οἱ, ἄπ. 44, 1 εἰ ἀε καταφρονή- 
σει ἀῃ. 1135, 4. 

δ. ὅ. καὶ τὴν τόλμαν. 
ΑἸ α8 δὰ - 

᾿οἴδιη ἴῃ ρατὶ ἐοτίππᾶ (ι. ἐ 

ΟΜ ρδαᾶ ἀπὸ. 

τηαχίτηθ αρυᾶ ἀσαρίοος, 

ἰδ τη581 ἔουίππα, σαΐι5 ἕΆνου ρουβ- 
ϑἰτηῦτη Βαποῖαπὶ ϑΊθποΡΘ 80] εΐ, πο- 
18 ΠΟ τηδρὶβ Ῥτορ τα 510 ατιδ πη 
Δάνουβαυ 5) ΓἸστηϊουθῖη γϑαᾶᾶϊι 
Ρυυδοηίϊα, δὶ Βα 6 βί δ᾽ αὐ 8 
δ ὨἾτη 8 (8. ἦϊα, ἀθαὰδ ἀϊούίμτη δϑβῖ, 
Ποϑβίμη ΘΟὨ ΘΙΩρ 10). δ᾽ ΚΕΠΕΟ, 
θε ῬΓΔΕΡ. ἀπό νἱα, δάῃ, 191, 1. 

. τύχης ἔγαβίγα ροϑβί 
ἐλπίδι τδηθροπὶ γο]υἱ: ΠοΘαοι]. 
γιά, ΕτΆποκ. Οὐπὶ 115 ἐκ τοῦ 
ὑπέρφρονος ΑΥη. οοπρατδὶ ἐκ 
τοῦ ὁμοίου ν 10. ΑΔ. ἀξ δοάδπι 
ἄβιι Ἠυΐϊῃ5 ἐπ Π89, 6. ὙΠ 18, 1, 
ἴρβαση ὑπέρφρων ᾿Ῥγορυῖβ Ροοτὶ- 
Οαγη ΔΡΡΘΙΪαιὶ Κναερ.; Ἰθρ Π} ΘΠί τα 

ᾺΡ ΤΒυο, 

Βιτηρ5ι Π1ο (855. ἔχο, Ρ. 32, 28 
ει}. ΧΩΝ 8.““ΒΤΈΡΗ, ΤΗΘ65. 6α.τϑο. 
- ξύνεσις τοβροπαρὲ Βυρϑυϊουϊ 
γνώμῃ. »»Θϑηίοητῖα {Ππ|8ἰγαίαν 10- 
οἷΒ. 1} 89, 8. ὙἹ 12, 4.“ ΒΙΟΟΜΕ. 
-- ἐλπίδι τε... ὑπαρχόν- 
τῶν. ., Βδαπο (ρυπάθηι14) ταὶ - 
ΠῸ5 {Ἰα11 σρ οὶ, απᾶε ἴπ ἃπ- 
σαι5ι}185 [ἐν τῷ ἀπόρῳ, ἴῃ ααἰ- 
δι5 Ὀορᾶεθι!. πι8]6 πάθοι πτιπὶ 
απδουϊί, οἵ, ΕΥΔΠΟΚ.} 56. οὕ 6 ἃ - 
σθτὴ ρυδδθοὶ (πὰ ατἰθτι5 Ποπιὶ- 
Π65 ΠῚ 8115. Δι Χ 1} 15 ἀθβεϊψα πη - 
ἴὰν, ΔὉ 111 ορεπὶ οχβρθοίδηιϊ, οἵ δ 
1085) 5684 οοπ β'᾽Ῥ 10 δχ 118, 
4π88 ργδεβίο πηι [ἀποτο].“. 
ΚΑΒ. Αα νν. γνώμῃ δὲ δὐαὶ 
μᾶλλονπιστεύει. Τὰ ὑπάρχοντα 
6588 ΡΥ θη θη ΤΟΥΤῚ 60 - 
Ρίδτη, 0085 Ῥυδθϑθηίθ8, ρΡυ- 
τῖριιβ ἀοοεὶ αἰ}, 6 ρύδθρ. ἀπό 
νἱά, Μαίῃ. αν. 8. ὅ78 Ρ. 1880. --- 
ἡ πρόνοια] ;. ἡ ἘΘΟΈΜΡΙΕ 4: 
ΞΟΌΠΟΙ. Ργονϊα οηῖῖα, Οἷ, 68, 6 

(αρ. θὉ. 8.1. τῷ τιμωμένῳ 
ἀπὸ τοῦ ἄρχειν, Ἰ, 6. τῇ ἀπὸ 
τῆς ἀρχῆς τιμῇ. Οἵ. Μαιι, αν. 

δείκνυσι δὲ 
καὶ ὅτι οὐκ 
ἐκστῆναι τῆς 
ἀρχῆς ἔτι 

ἔστιν. 

ἦς κυ ψ 

δ λξωνχε,. 

“ 

ἜΑ ΧΎΤῚ ἘΡ᾿ ΤΕ ΣΟΙ 

ἕὰὰ, ον πος ΔΑ ΎΑΥ “τ πάγον, "Ἑ 

να  τωδἂἐν 
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ἀκοῦτε τ νει νδνος, τὸς ὅν, 

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΎΥΓΓΡΑΦΗΣ Β, ἔγ΄. 

μηδὲ νομίσαι περὶ ἑνὸς μόνου, ϑουλείας ἀντ᾽ ἐλευ- 
ϑερίας, ἀγωνίξεσϑαι, ἀλλὰ καὶ ἀρχῆς στερήσεως χαὶ 
κινδύνου ὧν ἐν τῇ ἀρχῇ ἀπήχϑεσϑε. ἧς οὐδ᾽ ἐχστῆ- 
ναι ἔτι ὑμῖν ἔστιν, εἴ “2 καὶ τόδε ἐν τῷ παρόντι 

δεδιὼς ἀπραγμοσύνῃ ἀνδραγαϑίξεται" ὡς τυραν- 
νίδα γὰρ ἤδη ἔχετε αὐτήν, ἣν λαβεῖν μὲν ἄδικον 
δοχεῖ εἶναι, ἀφεῖναι δ᾽ ἐπικίνδυνον. 

τοιοῦτοι ἑτέρους τὲ 
εἴ που ἐπὶ σφῶν αὐτῶν αὐτόνομοι 

τὲ πόλιν οἵ 
λέσειαν, καὶ 

» 
αν τε. ΦΡΤΩΣ γαι. Βες. (6.) ἄν ποτε, αποᾶ ποπ ἀϊβριϊοοὶ 

ΟἸαββθηῖΐο; βοὰ οὐἰξαν ἰηἀ6 ἀϑγπάρίοῃ, 

8. 211 εὐ δᾶη.1 90, 2. -- ἑνὸς 
μόνου. ΟἿ Μαίαι. δι. 8.439 δάη. 
ΠΥ Κυιιθο, δ, ὅτ. 10. δάπ, 14. -- 
δουλείας ἀντ᾽ ἐλευϑερέας. 
Τν 6. ΠΘ 56ΡνΪ ῬΓῸ [106 }}5 οἰνίθτι85 
ἢ 118. --- ἀλλὰ καὶ ἀρχῆς στε- 
ρήσεως σού, Νὰ ᾿πηρουϊ Δπ|15-- 
5᾽ΟΠΘΠΊ 56 υν [6 ΟΥ̓ νυ ἸΟΥ̓Θ ἢ Ῥατθ- 
Τῆ15, 56ηςΘΠ 18 ΠῚ ἀΘΌΘητ5 ἤδΠῸ 

6586 ΘΧΙ ΒΕ ΠΠΠΔ͵6, ΠΟῸῚ 46 50Ϊ8 50ὺ- 
νἱθιΐθ, 5οα ἀθ ἀπᾶθιι5 γθ 5, οἱ ἄθ 
ἱΠΊΡΘΥΙΪ ΔΙηἰββίοπ εἰ ἀθ θϑυΐου!ο 
Ροβίθα Ἰπη ΤῊ] ΘΠ], ον αν, Ατα- 
ΟἿ ἀρυὰ ἀρχῆς στερήσεως εἰ- 
ἴᾶτη ἃ ῬΥΌΘΟΡ. Ρ. 124 ΟΠ ἰβϑὶ ϑαη0. 
Οὗ, δάπ, Γ19,--- καὶ κινδύνου 
ὧν. .ἀπήχϑεσθε, 1. 6. κιν- 
δύνου ὁ ἐκείνων, ἃ... ἀπήχϑ. 
»Ε' ἀθ ρϑυΐοα!ο 6χ ἰ18, 4π|8 5 
σοηξγταχὶβιϊθ, οἴοηβὶθ ηδ- 
βϑοδηίο  ΚΗΠΕΘ. δὸ ψΟΙθῸ 
ἀπεχϑάνεσϑαι ΟἸΠΠῚΊ δροιι5. ἃ 
᾿πηοίο νἱά. ΝΥ απ, δὰ ὅορῃ. Οοα. 
Β. ν. 259 οἱ Βυϊίῃ, δ΄. 8. 181 
δάη. 8. 

8. 3. εἴτις καὶ... ἀνδρα- 
γαϑέξεται. Τόδε ἀαπτη οροῦ- 
θα 6556 τὸ ἐκστῆναι ἀρχῆς, 
ΘὈΠὶ γΟΥθῸ δεδιώς ΘΟΠΪ ΠΟ ΘΓΘ ΠΟ 
ῬΟΒΒΈΠΊΙ5, Ηἶβὶ ΒΘ ΘΠ 8 ΠῚ ἃ Ρ51- 
ἄδυὴ οἱϊοθῦθ νοὶ, πᾶν δὲ- 
διώς μεν 56 δοοϊρ᾽ Θηἄπιπι, οἱ ἐν 
τῷ παρόντι δεδιέναι σοπηρατδη- 
ἄδ οὰπὶ {115 πρὸς τὰ παρόντα 
χαλεπαίνειν 600, 2 οἱ πρὸς τὸ 
παρόν ΤΙ 22, 1, Τόδε δυίοπι 5ὶ 

Θθυμηδητιηη 65:, ἀθιδὲ οπὶ νδρα- 
γαϑίέξεσϑαι. ἴα πϑοῖϊ, αὖ δῖς δ ο΄ 
ἴῃ τ ἀνδρὸς ἀγαθοῦ ρατίε Σ 
δσογα σ6116..,.0ὄἢ,. τ. 8:40: 
φάῃ. 4 εἱ 7... ΚΆΌΕΘ. ποι 
ἰΔ 6 οἱ αοα ἀατγὴ Πι 54 δ τὴ 8}1- 
Ὁ 1} ἴῃ 51}}}}}}}}158. ν Υθ15 ΠῚ 40, 
4 δοοιιβαίϊνιιβ ΠῸῚ δϑέ Δρροβί(ι5, 
οἱ αιοᾶ, 5] ἀπραγμοσύνῃ ΟἿ, 
πῸη αποπιοᾶο (τόδε) {ΠΠ| νἱγοβ 
ΡΓΟΡΟ5 868 Ῥγδθβίανα σ οἰ πθυϊηΐ, ἀ6- 
ΟἸαγαυὶ ραΐθβ. ἄπδθ ολτιβαθ ργοΐο- 
ΥΠη αν, ΑἸΟΠΪΔΠ Οδιιβαῖη Οὐδ ΠῚ 
αν οῖρῖο ϑἰσηϊβοανὶ οοπορᾶθη- 
ἀπηὶ δίς πάτο Βοίδηϊ. ἴῃ ἰηΐου- 
Ρτθι. ροβαὶϊ νου δ, Ῥ᾽ΔῚ οΥὐδίἢ 6 
εἰ ῬᾶγΥ ΔΙΟῸΡ ἀπ Υγ6ρ05. -- 
ὡς τυραννέδα. ϑῖπ6 ὡς ΤΠ 
817, ὃ οἵ ἴῃ Ἰπι {Δ 11 0 τι ὈΙοηΥ 511 
δρυᾶ ΒΙοοη, Οπαγα ὡς ἀο]ουὶ νο- 
10 ΠΟΡΥ.. Α]1π5 γάρ ἱπιρασποί; 
βοᾷ Ῥρυίοϊθηι δορὶ θη τι Ἰοατὶ 
πδηὴ ΟἸΘοΠ οι. --- ἀφεῖναε ... 
ἐπικίνδυνον, ϑ΄Π}}}1}|ἃ ἀἰοία 
Ῥουϊδηᾶνὶ οἱ δἰϊουθηι νἱᾶ. ἢἰ δ, 
τηδὶ. --- ἀφεῖναι. ,,ἀνεῖναι 
ΟΝ 176, 160... ΚΑ Ε(. Ηοο ρῥτο- 
ὈΥΐθ οδὲ γδυηὶ τίου, {Ππ ὁ πιῖι- 
τ6γ6., θισαήαιο ἰσίταν αἰ κου 8. 

, »νΝΝ 

8. 8. τάχιστ᾽ ἄντε ... οὖ- 
κήσειαν. Αἰαπο ππϊπβηιοαϊ 
ἢ ο πιΐ ἢ 65. (4πὶ ΟἿ] δαηΐ οαρ᾿α ).. 
οὐ δὶ δ᾽115 Ἰᾶά θη Ῥουβιαβο- 
γϊηΐ, οὐ βου θὶ 6 οΥδῖι Δ" 
αἰϊ8 αὐτόνομοι παθιίανο- 
Υἱπῦ, οὐνῖταῖοηι ΡΥ 

τάχιστ᾽ ἄν θ᾿ 

᾿πείσαντες ἀπο-, 



αὐα δι οι δ 

μὲ 

, οἰκήσειαν ς 

οὐ διιάδοίου 
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τὸ γὰρ ἄπραγμον οὐ σώζξεται “αὴ με-- 
τὰ τοῦ ϑραστηρίου τεταγμένον, οὐδὲ ἐν ἀρχούσῃ 

πόλει ξυμφέρει, ἀλλ᾽ ἐν ὑπηχόῳ ἀσφαλῶς δου- 
λεύειν. 

64. (γμεῖς δὲ μήτε ὑπὸ τῶν τοιῶνδε πολιτῶν 
παράγεσϑε, μήτε ἐμὲ δι᾽ ὀργῆς ἔχετε, ᾧ καὶ αὐτοὶ 
ξυνδιέγνωτε πολεμεῖν, εἰ καὶ ἐπελϑόντες οἵ ἐναν- 
τίοι ἔδρασαν ἅπερ εἰχὸς ἦν, μὴ ἐθελησάντων ὑμῶν 
ὑπακούειν, ἐπι γεγένηταί τε πέρα ὧν προσεδεχόμεϑα 
ἡ νόσος ἥδε, πράγμα «ὄνον ϑὴ τῶν πάντων ἐλπίδος 
κρεῖσσον γεγενημένον. καὶ δι᾿ αὐτὴν οἷδ᾽ ὅτι ιέ- 
θος τι (ἄλλον ἔτι μισοῦμαι, οὐ δικαίως, εἰ μὴ καί, 

ὅτ᾽ ὧν παρὰ λόγον τι εὖ πράξητε, ἐμοὶ ἀναϑήσετε. 

φΡογάδπηι. ΡΙδηθ οοηίγα οΟ]]οοα- 
{ΟΠ ἢ νΘΥΟΥῚ ἢ] ἤᾶθο ᾿ηιθ! 6 χὶς 

{τ ηβροηϊ. ΠΟΘ ΘΙ]. 
ται, ΠΡ. 804. Οἱ. Εγᾶποκ. ϑουῖ- 
Ῥίον 1105 ἀπράγμονας, 5ὶ δὶ 
Οἶνο5. 5805 δὰ διυπάθηι ἐγᾶηα ἰ}]-- 
ἰδ ι15. δὺ ΟἿ᾽ διπογθη ρου πχϑυϊηΐ, 
80 5011 Δἰτοα ! (ν 6 Ὁ ἴῃ ΘΟ] ΟΠ Ἶ Τα 
ἀράπου!) τὐῦθπλ ἱποο! μου ϊηί, οἷνὶ- 
τα 16} Ρεβϑιυπιάδίανοβ, ἀββονυθυδί, 
Θυ4 51: ἐπὶ σφῶν αὐτῶν 5. ἐφ᾽ 
ἑαυτῶν οἰκεῖν, ἀοοοη 816 Κ. δὰ 
Ἠρνοάοί. ΥΠΙ| 83, 4 οἱ εἰς ΒΙοοτνηΐ. 
Μίπιιβ τθοίθ μδθο μι } }6χὶὶ Μίδτ. 
αν, 8. ὅ84 γ εἰ Βαυέίπι. 8. 147 (τἸ- 
Ὀιιοπ 65 115 νῖτη δα αἰεὶ αὐτόνομοι. 
- τὸ γὰρ ἄπραγμον. .τε- 
ταγμένον, Οὐ δπὶπὶ 5ία- 
αἀἰατη, πἰβδὶ σἀπὶ ἀσοπαϊ βἐὰὺ- 
αἴο δὶ. δοπϊππηοεῦπι, Β56Υ- 
νανὶ ποῖ ροίοθϑβι. Οἵ, Οβίδηά. 
Οὔβεῖν. ἴαβο. 2. ρ. Θὁ εἰ ΒΙοοηγῇ, 
Τὸ .. .δραστήριον ἴἰία ἰεο]- 
ἔην Τῦϑ; ΒΒ. ΤῊ. 3. 1] 91,9. 
ῬΙυί, ὕδηι. ο, 86 οἱ Πεοῃηθίν. ὃ. 2. 
Ῥγοοορ. Επὺπᾶρ. ἃ]. Τετάχϑαι 
γΘΥΌΙ πἰβῦτη ἃ τ ΤῊ} 1801 ροιϊτατη 
Ε5568. ἀοςοαῦ Κυύιθρ. οὐ ΟἸα585. --- 
οὐδὲ... ἀσφαλῶς δουλεύ- 
ξεν. ϑυνϊοοίαπι ΘΠ ποδί! 5 νὶ- 
ἀδίαν 6556 τὸ ἄπραγμον, οὐ νοὺ- 
θὰ ἀσφαλῶς δουλεύειν (ατδε 16- 
Θαπίον 5ῖ0 δέϊατη θυ οβι}}. 6 ον. 
8. 208) νᾶ]οτ ἃ ἀ 56 οι τ 81 (Π0ἢ 
ὙΘΟΧΔΙ81η) 5 υσ ἰτπ 8 πὶ ἃ σθη- 

ἀδ ηι. ΤΠ υγαΠ ἰάτηθῃ ἢοΟ ΔΡΡεΙ ἰδὲ 
Κυιθα,, πὖ ναϊοὸ ἰδοίπὶ οϑέ, πο- 
ΠῚΘἢ] ξυμφέρει. γΘΡΪ ΘΘΠ56Π5 6586 
δουλεύειν. ΕΓ 4πππὶ βουνῖγα η6 
ἴῃ οθηοχία απϊάοπι 4115 οἰν!δί8 
οοπάποογθ, ἴῃ μη ρουδηίθ η6 οοσὶ- 
τὰν ααϊάθιη γθοίθ ρΡΟ0556. Π05 εἴ 
ΒΟοΘΙ μη. Αἰ ΧΙ ΒΒ ΘΠΊῈ5., ἱΠπὰ Κναβρ:. 
τπϑύιν, Π0ο ΟἸ 855. ΒῬΥΌΡΥΪΘ ἐν ὑπη- 
κόῳ πόλει τλπιυπι ΠηρῚ Ρ0856, 5688 
αὖ Θυαν 5. Πορθίιν, ΠΕΡΑΥΪ εἰϊδη, 
ἀδ ἀρχούσῃ πόλει ̓τοβροπάοι.. 

Ὅλρ. θ4. 8.1. παράγεσϑε!] 
»ἀπατᾶσϑε"" 5680]. --- ἐπιγε- 
γένηταΐ τε. ἤος αυοαὰα Θηὰη- 
οἰδίαπι οαα ΡΑΡ 1} 15 εὐ καί, 11- 
οθῦ, οοΠδοροί, ααοὰ ΠΙΓΆΠΊαν 
ΚΡαθθ νη Ἰάθο ἸΠΊρΡΓΟΌΔΤΘ, ααΐὰ 
τέ 51: Ροβίτατη . θη καί. -- ἐλ- 
πέδος κρεῖσσον. Οἷ. άπ. 41, 
5. - μέρος τι. ΑἸια ἃ ἃ δ 

Ρᾶτίθ. Οἵ. δάμ. 1 74, 8. Κυθθρον 
μέρος, ουἱ νοοὶ τῶ τ τι Ἰπ σα σΙ 
ν᾽ θηΐαν 6556 (οἵ, δάη. ΤΥ 18, 4), 
6Χ γα] σὺὶ ἀϑτι 40 6556 ἄθθογο αἴῆτν- 
τηδί, Οὗ, δά. Ι 29, 8 (1121 ἀς 
μᾶλλόν τι οἱ τὴ μᾶλλον, 564 εἰϊᾶπι 
μέρος τι 128. 1΄Κ 80. - μᾶλ- 
λον. ὅϑῖπιι Ἀπ] ἢ διὰ τὸ ἐπελ- 
ϑόντας τοὺς πολεμίους δρᾶσαι 
ἅπερ εἰκὸς ἤν.-- ἀναϑήσετε, 
αἰὐνϊθαθῖθ, ᾿ἰ ρ αὐ 0115. 
Οὗ ΠῚ δ1 ας Ῥαρ. 1μεχ. εἰ ἀδ 5εη- 
ἐρητῖ8 1 140, 1 οἱ ῃἰο ΒΙοοπιῖ, 

παραινέσεις " 
ἅμα δὲ καὶ 
ἡ φιλοτιμία 
τῶν 4ϑηναί- 
ὧν διεγείρε- 

ται. 

͵᾿-Ἅ βῸΡ "“« ἈΠῸ 

λον 

“ὦ 3, νᾶ “Κ 
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φέρειν τε χρὴ τά τὲ ϑαιμόνια. ἀναγκαίως, τά τὲ ἀπὸ 
τῶν πολεμίων ἀνδρείως" ταῦτα γὰρ ἐν ἔϑει τῇδε τῇ 
πόλει πρότερόν τε ἦν, νῦν τὲ μὴ ἐν ὑμῖν κωλυ- 
ϑῆ. γνῶτε δὲ ὄνομα μέγιστον αὐτὴν ἔχουσαν 
ἐν πᾶσιν ἀνθρώποις διὰ τὸ ταῖς ξυμφοραῖς μὴ 
εἴχειν, πλεῖστα δὲ σώματα καὶ πόνους ἀναλωκέ- 
ναι πολέμῳ, καὶ δύναμιν μεγίστην δὴ μέχρι τοῦδε 
κεκτημένην. ἧς ἐς ἀΐδιον τοῖς ἐπιγιγνομένοις, ἢν 
χαὶ νῦν ὑπενδῶμέν ποτε, (πάντα γὰρ πέφυκε χαὶ 
ἐλασσοῦσϑαι,) ἀνήμη καταλελείψεται" Ἑλλήνων τὲ 
ὅτι “ Ἔλληνες πλείστων δὴ ἤρξαμεν, καὶ πολέμοις 
μεγίστοις ἀντέσχομεν πρός τε ξύμπαντας χαὶ 
καϑ' 

8.2. φέρειν τε. ΟἸΔ585. φέρειν 
δέ. Βεᾶ νἱά. Κτυθρ. --- δαιμό- 
για. ἴῃ Ηἷβ ἰσίσαν ϑ'εέοις Ῥονῖο ο5 
Βυτηθγ δύ ῬδβεἸοπείατη. -- ἀναγ- 
καΐίως. ποοοϑδβατστῖο, ἱ. 6. νοὶαὶ 
πϑορββαυῖα, αἰῶ ΠΘΟΘ6556 δἰἐ (θᾶ 
ἕουυὶ). Τά θυ 815 Δα νου: ουιτη στα- 
φῬουῖταν ΠῚ 40. ΤΥ 62. ΝΠ 68 δὶ. 
ἜΘΌΡἢ. ΡΙΗ]. 1516 ἀνθρώποισι 
τὰς μὲν ἐκ “ϑεῶν Τύχας δοϑεί- 
σας ἔστ᾽ ἀναγκαῖον φέρειν." 
ΒΙΟΟΜΕ., ἀρυὰ αποπὶ να 6 ἀϊοία 
βίη δα, Αἀά. Επιν, ῬΊΏοδη. ν. 1765 
εἰ Νδερε!βθ. Νϑοβῃοτη. ΤΊΘΟΪ. Ρ. 
298 54. - ἐν ἔϑ'ει, 1. 6. ξυνή- 
ὅη. Οἱ, Μαιηι. αν, 8. ὅ77 Ρ. 4842. 
Ῥ» ΘΟΌΥ, σα ἐν ἤϑει. 5οᾷ ἔϑος 
τη δ 6.15. Τὴ ΟὟ 6 τη, 90 ἴῃ 85. 6 ΠἾπ Πὶ 
βἰρηϊβοαί, Ελ βἰ πη τον ἐν ἔϑει ἦν 
Ῥίοη. ἀρπα ΒΙοοτηΐ, “" ΚΆΌΕΟ. -- 
κώλυϑῆῇ. ,γυϑἴγαα! ἀυάὶ ἐν ἔϑει 
εἶναι. Οἵ. αν. 8. δὅ, 4 «ᾶη. 11. 
Βδῖιον ὁοπίθοϊί χολουϑῇ 5. χολου- 
σϑῆῇ. ῬοῦΥ. οἱ Βεκκ. καταλυϑῇ." 
ΚΆΌΕΑ., οὐἱ ἀϑβϑοηθ αν ΕὙΔΠΟΙΚ. 
ΟἸα585. κωλυϑῇ νὰ]. 6558 δῇ 
Ηϊῃ ἀοτπἶβ588 βίοββϑη, ἰῃ 5ίο- 
ΘΚ Θη ρου θη, 

8,.8. πλεῖστα ὃ ἐ. Κυιοο, 
τηνε τέ το δέ, ΑΙ να, Ρταποῖ. 
οἱ ΟἸα88, --- ἀναλωκέν αν ἴὰῃ- 
56 οὐπῃ δια. --- μέχρι τοῦ ὃ ε. 
Ἦδοο ΕΥΔΠΟΙΚ., 6. ΟΡ 5} Κυιο- 
Βουίαηο τῶν μ. τ᾿, οὐυπὶ κεχτήμ. 

ἑχάστους, πόλιν τε τοῖς πᾶσιν εὐπορωτά- 

σορυ]αί. --- ἐς ἀΐδιον, ἴῃ 86- 
το ατὴ, ἴῃ Ῥαουρούπατϊῃ, υἱ 
ΤΥ 68. --- ὑπενδῶμεν. Τενρᾶ 
νΘΥὕΘΥ 6 τη ]6 ΘΧΡ  Ἰοαίιν ἴῃ ΘΊΘρἢ.. 
ΤΠο5., ὑποχαλάσωμεν ὅ86}50]. ---᾿ 
καταλελείψεται. Οὗ, Μαίῃ. 
αν. 8. 498. Βυίίπη. 8. 158, 2. Αὰ 
πάντα. . ἐλασσοῦσϑαι 51 η]-- 
ἴα αἰοία αἴξεντι ΒΙοοπηῇ. --- Ἑλλή- 
νῶν τε ὅτι. Τυδηβὶῦ βου ρίοῦ ἃ 
Ῥαυεοῖρίο δὰ ὃ ὅτι, αὐ ἃ ᾿πῆηϊἶνο 
ΑΙ1], οὐ βδθρῖιβ ἃ} ὅτι δὰ Ἰηῆπῖ- 
ἄνυπι, Οἵ. δᾶπ. 187, 4, οἱ ἀε ὅτε 
Ροβίροβῖίο δᾶη. 110, 2. ΑΙ οχ 
μνήμη καταλεῖ. Ἠδοὸ νοϊαηΐ Ρ6η- 
4ογο. Οἵ, Βγδμοῖς, Τ)6 1185, ααϊθα. 
᾿τηρδυανουῖηὶ ΑἸμδπίθηβθβ, οἷ. Ἰ1- 
ὈΓΟΒ, 41105 δα 1 80, 8. Θοπηπηθτηο- 
γαγίμηιιβ. --- καὶ κα 9' ἕπά- 
στους, '. 6. καὶ πρὸς τοὺς καϑ' 
ἕκαστον. Οἵ. Βαίιη. [πᾶ. δα Ὁε- 
γιοβίῃ. Μιὰ, ἴῃ ν. κατά. Ῥδαϊο α]]- 
τον ϑδαρρ. δὰ Ποπιοβϑίι. ΡΏΝΡΡ. ἢ 
8. 20. Αἀά, Κυιορ, αν. 8. 60, 8 
αάῃ, 4. --ὀ τοῖς πᾶσιν εὐπο- 
ρωτάτην, οτὰ αἰνὰ 5 Τεθι5 
τῇ ἃ χη 6 ἃ δ π ἢ ἃ ἃ ἢ ὑ 6 τὴ, Γ6- 
γα πὶ Ο ἢ πὶ τι πὶ ΘΟ ̓ἃ ἰπδῖσα- 
οὐἰ55ΐπιαπι. Εὔπορος ἴἰα ἀἰοίηι 
τη οατῃ σϑηϊί., τηοάο οὐπὶ δῦ, 
οοπϊπηρίίαν (οἵ, ϑτορη. Τη65.)}, 
αὖ Β᾽υ Πα ΠΟΙ ΠῚ] ἃ δαϊθοίνα, Οἵ, 
Μδί. αν. 8. 851, 84 δάῃ. δἱ στη 
βοηθοί ΠΠ11, 6 δίαᾳιο 101 δᾶ, --- 
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4 τὴν χαὶ μεγίστην ὠκήσαμεν. καίτοι ταῦτα ὁ μὲν 
2 , " Ὁ 7 5 ς ἢ πὶ " 
ἀπράγμὼν μέμψαιτ ἂν, ὁ δὲ δρᾶν τι βουλομε- 
νος καὶ αὐτὸς ζηλώσει, εἰ δέ τις μὴ κέχτηται, φϑο- 
νήσει. τὸ δὲ μισεῖσϑαι χαὶ λυπηροὺς εἶναι ἐν τῷ 
παρόντι πᾶσι μὲν ὑπῆρξε δή, ὅσοι ἕτεροι ἑτέρων 
ἠξίωσαν ἄρχειν" ὅστις δ᾽ ἐπὶ ιεγίστοις τὸ ἐπί- 

φϑονον λαμβάνει. ὀρϑῶς βουλεύεται. μῖσος [μὲν] 
᾿ 3 ΝΜ" , ἘΠΕ Ν : 

γὰρ οὐκ ἐπὶ πολυ ἀντέχει, ἡ δὲ παραυτίκα τὲ λαμ- 
πρότης καὶ ἐς τὸ ἔπειτα δόξα ἀείμνηστος καταλεί- 
πεται. ὑμεῖς δὲ ἔς τε τὸ μέλλον καλὸν προγνόντες 
ἔς τε τὸ αὐτίκα μὴ αἰσχρὸν τῷ ἤδη προϑύμῳ ἀμ- 
φότερα χτήσασϑε, καὶ “ακεδαιμονίοις μήτε ἐπιχη- 
ρυκεύεσϑε, μήτε ἔνδηλοι ἔστε τοῖς παροῦσι πόνοις 
βαρυνόμενοι" ὡς οἴτινες πρὸς τὰς ξυμφορὰς 
γνώμῃ μὲν ἢ ἥκιστα λυποῦνται, ἔργῳ δὲ μάλιστα ἀντέ- 
χούσωις οὗτοι καὶ πόλεων καὶ ἰδιωτῶν κράτιστοί 
εἰσιν." 

αρ. θ4. 8. ὅ. μῖσος μέν. 
ΔὉ Αὐρ΄. ῬᾺ]. ΟἹ.  εη. ναι. Η. Βερ 

ΓΜέν Ξυϑρεοίμηι δὲ, ἀπὰπὶ ἃ 510 
ἌΦΑΙΣ 

παραυτίκα τε. Τέ οτὰ. Ασ., οὐ ποηπα}} ἀριουϊ νοϊαπί, τπὖ νουθᾶἃ 
καὶ ἐς τὸ ἔπειτα δόξα ργναθαϊοαί ρϑυίθπιὶ οἰβοϊαδης; 58 δᾶ τεβοίθ 
οὕτη Αὐτΐοα!ο ἡ εὐ βυθθοίο, απο ἀϊοϊίαν, ροββαῃί ΘΟΠΪαΠΡῚ. 

μεγίστην. Νοη 5ο] πὶ δα 8η1- 
Ὀῖθαμη δὲ ἀοτηογαπι πη ἢ {{{π6 1} 611, 
566" οἰΐατη δὰ ἱποοϊαγατη ἔγθαῖθη- 
ἰἴδτη τ οϑριοιίαγ, ΟἵἍ, 1 80,8 οἰ ΟἸτπι. 
Βαβι. δὶ}. Ρ. 594 54. 

8. 4. καέτοι, 5ὶ, αὖ Ρ]ογαπι- 
46; εδὲ 4 ἃ ἃ πὶ α τι Π|, δα ροβίο- 
τῖτβ τηθη γι ὁ δὲ .. . ξηλώσει 
ἴτὰ βρεοίδι, αν ῬΥϊα5 6 με 0. 
μέωψαιτ᾽ ἄν εἰ ρεῦ Ραναίαχίη 
Θχαθαϊδίιη), ΠΟῊ 5 Ί ΘΟἴΌ τη 50, 
ιᾷ. Βυϊίπη. 8. 149 ἴῃ μὲν... δέ 
ΒΕ ΤΥ. 66 Ῥατί, ΠῚ Ῥ- 862. -- 
ξηλώσει. Ὀϊοίαπι αὐ ο, 87 ἴπ|0, 

8. ὅ. τὸ δὲ μισεῖσθαι τεοῖ. 
Οὐπι 5οηίθηίϊα οἵὨ, 110,8. --- ἕτε- 
ροι. ἑτέρων. Ἕτεροι ἀυϊᾶοπι 
ΒῸΡ ουσ δοα πα ροΟίαβί ν᾽ θγὶ (4 |}- 
ἴον δία 52, 4): βεᾶ, νἱὰ, ΟἸ]α55. 
εἴ δἅῃ. Ι 84, 4. --- ἐπὶ μεγί- 
στοις τὸ ἐπίφϑονον λαμ- 
βάνει. ΡΙπι, περὶ δυσωπέας νο]. 
ΙΧ Ρ.119 ὁ μὲν Θουκυδίδης, ὡς 

ἀναγκαίως ἑπομένου τῷ δύνα- 
σϑαι τοῦ φϑονεῖσϑαι. “καλῶς 
φησὶ βουλεύεσϑαι τὸν ἐπὶ με- 
γίστοις λαμ βάνοντα τὸ ἐπίφϑο- 
γον. Οἷ. ἰά. ἴῃ οομρᾶν. Νῖο. οἱ 
Οὐα858. ὁ. 2. Νοιββί μη νϑυβιβ ἔπ- 
Υ]ΡΙαΪ5., 405 οἰΐαί ἄση,, ῬΠοεη. 
ὅ24 54. -- μῖσος. . ἀντέχει) 
»διαλύεται γὰρ ῆ ̓ϑανάτῳ (οἴ, 
6. 48) ἢ ἄλλῳ τινί." Θοποί. δὲ 
ῬΓΟΧ τηΪ5 οἔ. 58. 
ἜΣ δ: ὑμεῖς δὲ. .αὐἱσ ρόν. 

τὸ μέλλον. καλόν δὰ τὴν πειτὰ 
δόξαν, τὸ αὐτίκα μὴ αἰσχρόν 
α τὴν παραυτέχα "λαμπρότητα 
τοβρίοῖι. Προγιγνώσκειν ἔς τι, 
αποὰ αἰϊοοημαϊ σθητι5 ᾿π50] θη 5 
6ϑῦ, ναϊϑὶ Ῥτορεῖδ αηΐοα ἀθοοῦ- 
ΠΕΥΘ ταίϊοπο παρέα 8116 - 
ἴὰῈ5 τοὶ, '. 6. ΔῃηΪπΊ0 Ῥτοϑρὶ- 
ὁ6Γγ ΔΙΊ 4 πα (οορ,δνε οἱ ἔδοθτο, 
ΘΟΠΒΙ ΠΟΘ, οἱ Ῥυον] ἀ6}6). Οἱ. θὅ, 
θ ἡ πρόνοια... ἐς τὸν πόλεμον. 

οὖς οὐ δ τὰν 6" . 

ἀευδιν οὐοα 
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Περικλέους ΡΞ θ5. Τοιαῦτα ὃ Περικλῆς λέγων ἐπειρῶτο τοὺς τ 

βίος, εἰφυΐα ̓ ᾿ϑηναίους. τῆς τε ἐπ᾽ αὐτὸν ὀργῆς παραλύειν, 

εν κα καὶ ἀπὸ τῶν παρόντων δεινῶν ἀπάγειν τὴν γνώ- 

λει, ἧς πολὺ μὴν. οἱ δὲ δημοσίᾳ μὲν τοῖς λόγοις ἀνεπείϑον- 2 

ΡΣ το, καὶ οὔτε πρὸς τοὺς “«κεδαιμονίους ἔτι ἔπειι- 

προστάται πον, ἔς τὲ τὸν πόλεμον μᾶλλον ὥρμηντο᾽ ἰδίᾳ 

τοῦ δήμου. δὲ τοῖς παϑήμασιν ἐλυποῦντο, ὁ μὲν ϑῆμος, ὅτι 

ἀπ᾿ ἐλασσόνων ὁρμώμενος ἐστέρητο χαὶ τούτων, 
οἵ δὲ δυνατοὶ καλὰ κτήματα κατὰ τὴν χώραν. οὐ- 
κοδομίαις τὲ χαὶ πολυτελέσι κατασκευαῖς ἀπο- 

λωλεχότες, τὸ δὲ μέγιστον, πόλεμον ἀντ᾽ εἰρή- 

νῆς ἔχοντες. οὐ (έντοι πρότερόν γε οἵ ξύμπαντες 3 

ἐπαύσαντο ἐν ὀργῇ ἔχοντες αὐτόν, 

αν. θὅ. 8. 1. 
τόν, αἱ ο. 60. ΠΙ 44, 4 οἱ 410]. 

ἐπ᾽ αὐτόν. 
Βεορρὶί Κυιοο, 

Τῆιιο. η60 ἤδο!!6. 10] ᾿ρυᾶ Ατάοοβ ᾿ία τϑρ νοὶ Αἰ ττηδη8. 

πρὶν ἐζημίω-- 

Τιδῦν. τῇ. Ατ. Οἴννν Ὅδη. ἐς αὖ- 
ἐς, ἐπί ποοὸ ἀρυὰ 

Παραλύειν 
γουὶ νἱ ρυορυῖα οθοίαπι ραίδε Ο]455.,) ἀπο Υἱχ οὐθάϊπλι5. 

6αρ. θῦ, 8. 1. ἐπ ̓ αὐτόν] 
»πατ αὐτοῦ." 5610]. ΤΠαογάϊ- 
ἀθπὶ 586 08 ἐπί ουτὰ δροῦβ. ΡγῸ 
κατά (οιπὶ σϑηΐ!.) ΡΌΠοΥο οθπθ- 
τδιϊπι δαποίδί Ῥυκ. ροϑβί ϑίθρῃ. 
Ἢ πρὸς Κῦρον ὀργή ἀἰϊχὶ! Χοη. 
Ογι. ΙΝ 5, 18. ΟἿ, τὰπιθη 84. οἱ ἀθ 
ῬΡΌΠΟΠΙ: 85. 4 1 ἐ--- ὀργῆς 
παραλύειν. ὄν, Μδμμῃ. ἐν 8. 
8δὅ, 4 εἰ Ὅῖο 55. ἀρᾷ ΒΙοοιηΐ. 
ΤΙαραλύειν τῆς ἀρχῆς ΝΠ 10 
ὉΠ] νὰ. Οοηίνα παραλύειν. τὴν 
ὀργήν ἄς οϑάδθπι τὸ αἰχὶς ΡΙυἱ. 
Ῥαυϊο], ὁ, 88. 

8. 2, ἀνεπείϑοντο. Οὗ, δά. 
184,2. --- ἀπ᾿ ἐλασσόνων 
ὁρμώμ νοῦ, γ,»ἃ ΠΟΥ 1088 

δου! ταύὶθ 5. [4υᾶπὶ οἵ δυνα- 
τοί ΚΥτὰθ9.] ρτ οὔ θοιία 8, ἷ. 6. 
Ρϑιρα Ροβϑίάθηβ, δίαπο ἰΐα θ 6! Πα} 
ἸηρΎΘ 55.115.“ ΠΑΑΟΚ. Οἵ. δάη. 
Ι Ἴ4, 8. -- κατὰ τὴν χώραν 

«κατασκευαῖς. Πολυτελε- 
στέρας τὰς οἰκή σεις καὶ τὰς 
κατασκευὰς τὰς ἐπὶ τῶν ἀγρῶν 
οἴϊπι ἔπιϊθϑθ οοπηηθιηογαὺ ΘἰΪ8 
βοῦν, ΑΥΘΟΡ. 8. ὅ2. Μιβ58πὶ αἰἰ- 
ΠΝ κατασκευήν ἴῃ ἀὐθ 6 6888 

: 

δυαὶνιηλι5 ὁ. 14, 564 1ὰ ποὴ ροίαϊς 
βίηβ ἀθίνϊτηθπίο ἤθτὶ. Παίϊν 5 οὐ πὶ 
καλά εἰππραμι Κυαθρ. οἱ ΟΙ458.; 
οὐπὶ ἀπολωλεκότες Βορμμι., ουἱ 
ῬγορΡίου ΘΟ] οοα ΟΠ 6 ΠῚ Π05 ἴανο-, 
πλῖι5. 68 κατασλ ευαῖς οἵ, δά. 
110,2. -- τὸ δὲ μέγιστον. 
Οἵ, ἀάη. 1 149, 1. 

8. 8. οὐ μέντοι. . γε. δὲ 
ρῬϑυιίσαϊδα υὐ ἀρίαθ βἰης, Ὧιδο πῖθπὶ- 
θυαπὶ ποη πλΐϊππβ αυδπὶ Πα ἐδέᾳ 
δὲνκιες ἐλυποῦντο ΒΌΡΘΥΙουῖθ 5 
δημοσίᾳ μὲν .... ἀνεπείϑοντο 
σΟὨ ΡΥ ΠῚ 6558 ΘΧἰ ΒΕ Π]8 ΠΔΠ1ΠῚ 6δ, 
-- ἐξημέωσαν χρήμασιν. 
Οἱ, Μαίῃ. αν. 8. 400, ὅ. Βαϊίηι. 
8. 182 δάη. 17. Ἱπυιι(δεῖας ἀἰοοπαὶ 
ΘΘΠῈ85 δδὺ ἐζημίωσαν χρήματα, 
46 40 νἱά. ϑίορΙι. Τ]ι65. Ὦς Ρε- 
1 ἩΡΊΤαΙ, ι..0. ὧν ἀριϑμὸν 
οἷ τὸν ἐλάχιστον πεντεκαίδεκα 
τάλαντα, πεντήκοντα δ᾽ οἷ τὸν 
πλεῖστον γράφουσι. [Οἱ, Ὁε- 
πιοβίἢ. ο. Αὐΐβεου. ΠῚ ὃ. 6]. Ῥιοά, 
5ῖο. 1, ΧΙ ῥ. δ0ὃ ἴο. ἢ οοἰοσίηία 
Δ] οηία βου! ρδι0.“ Δ ΟΤΤΙ,. Ῥδοι- 
Ἰαΐιι5 νά θίαν ἀοοιβαίιβ 6586, Οἵ. 
ΡΙαί. ον. Ρ. 510 ο. 11. Αποίον 
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ὕστερον δ᾽ αὖϑις οὐ πολλῷ, ὅπερ 
φιλεῖ ὅμιλος ποιεῖν, στρατηγὸν εἴλοντο, καὶ πᾶν- 
τὰ τὰ ,»πράγματα ἐπέτρεψαν, ὧν μὲν περὶ τὰ οἰκεῖα 
ἕχαστος ἤλγει ἀμβλύτεροι ἤδη ὄντες, ὧν δὲ ἡ 
ξύμπασα πόλις προσεδεῖτο πλείστου ἄξιον νομίξζον-- 
τες εἶναι. ὅσον τὲ γὰρ χρόνον προὔστηῃ τῆς πόλεως 
ἐν τῇ εἰρήνῃ, μετρίως ἐξηγεῖτο καὶ ἀσφαλῶς διεφύ- 
λαξεν αὐτήν, καὶ ἐγένετο ἐπ᾿ ἐκείνου μεγίστη ἐπεί 
τε ὁ πόλεμος κατέστη, ὁ δὲ φαίνεται καὶ ἐν τούτῳ 

8. ὅ. ὁ δέ. Αὐσ, Ρα]. Π|. Βερ. Τυυράᾷ. πὶ. ὅδε, ἴῃ ἤρο. σαηὶ 
νρο ἃ ἜΣ Πᾶπο ψΟΟΘΠ, ΠῸῚ Ροϑβύ κατέστη. ΑἹ ὅδε [8 ΠῚ ΝῚ Ρτο- 
τϑίῃ ἀπάτῃ δ ἀροδοβίῃ Ἰοίδύππι αἰπιίαπι νἱἶπὶ Βαρογοί, εἰ ὃ πόλεμος 
ἀρυὰ Τῆπιθ, 588ρε ἀθ Ῥεϊοροπηθβίαοο θ6110 ἀἰοϊθιιν (οἴ. δάπῃ. 51, 58), 

Ἷ 

᾿ 
Σ 

Γ 
᾿. 

ς 

᾿ 

- ΕἘχίγα ΟΥ̓ ΠΟΙ, 

δέ δὐΐοηη ραυῖίου θθη6 58. ἢδθοί. 

ΟΠ ἀοπηδίϊομΐ5. βοοσηἄπτη γΘΥὈἃ 
απδράδπι Αὐ βιϊαϊβ νου φοίθϑί 
δον 8ὶ νας ῬΙΠΙ 1. ἃ. 6. 88 
οχίν, διίηθ Ῥουὶοϊο5. οὐδ ᾿ΠΊΡ 6 Υ]Ὸ 
Ῥυϊνδέιβ, ἀθ θὸ νἱα. του. Ηϊβί. ΥἹ 
Ῥ. 226 (ΤΠ Ρ». 4498 τῃτϑγρυ.). 

8.4. ὅπερ φιλεὶ ὄμιλος 
ποιεῖν. Οἵ. ΤΥ 28 οἷον ὄχλος 
φιλεὶ ποιεῖν, ΝΠΙ1 ὅπερ φιλεῖ 
δῆμος ποιεῖν. ἴτ 651 π|05 ν α]- 
οἱ οὐ να] 0 ἀΐοοτα 5ο]οὲ Τδο. 
{Π|5ι,1 7. 69). ̓ - στρατηγόν. 

σὲ 561]. Ργδϑῖ, 
δὰ Β0ρ}. Αην. -- πάντα ... 
ἐπέτρεψαν. »ΟΥ. ΝΠ 82 καὶ 
τὰ πράγματα πάντα ἀνετέϑε- 
σαν. Ἐϊαβηηοαϊ ρυδθίον αὐτοκρά- 
τῶρ οὐαί.“ ΚΕΌΕΟ, -- ὧν, 6ε- 
πἰήναβ απ οαπὶ δαϊ. ἀμυβλύτερος 
᾿πησϑηᾶι5 (οἴ, Μίαι]ι. αν, 8. 839 
δὲ 8710 ". Βαυΐίτη. 8. 192 δάη. 27 
εἱ τῆς γνώμης ἀμβλύνεσϑαι, κ5ἱ 
ἢδθο ἱπησθηᾶδ Βιηΐ, ὁ. 81), εἰ τὸ- 
βοΙγθπᾶιϑ ἴῃ νυν. ἐκείνων, ἅ, αποὰ 
ἃ οοἰιδογοαῦ οὐπὶ ἤλγει (εἴ, Βυίεπι. 
8. 151 δάη. 8); διϊ ΒΌΒΡΘΗΒΙ15 6βὺ 
εχ ἤλγει (εἴ. Μία. Θν. ὃ. 868 ἃ. 
Βυΐίμι. 8. 158, 4 ς ἢ), οὐ ροβίθα 
τούτων γεὶ ταῦτα 5Ξιθαπα! ΘΠ ἀπ}. 
ΕΠ πο5 πη] αἰ πλ1ι5, ρυϊσητπὶ απο 
ἀλγεῖν οὐτη σϑηϊι, ἃρυὰ 50105 
Ροροία5 ττασίοοθ γΘρουϊαν, οοηΐνα 
Δθοι5. ἃ ἀρπὰ ΟΥΠ65. ΒΟΥ ΡΊΟΥ ΘΒ 

ΟἹ απ" ΓΤ ΕΠ 6. ἹΞ Πατῖ, 
ἀς Ῥαγὶ, 1 ρ. 188. ΕὐϊΖβοι. δὰ Τιποὶ. ρΡ. 46. Μαρὶς Τοπίοἰαμὶ αὐ 

οαΠ 60 ΟοΟὨϊ ΠΟ γθοίρ Ῥοϊεβί; 

{ὰπὶ 0 νϑῖρᾷ τῆς γνώμης ἀμ- 
βλύνεσϑαι ε. 81. ΔἸτοτὶ ἰατηθη. 
Ρα Πα απ ἔανϑι. αἰ θυ τ] ΘΠ Υὶ 
ΟΠ ον διῖο, ἴῃ 4πὸ ταῦτα δ8ι- 
αἸϊοηάασα, Αἰᾳπο ἰοοσῦτῃ ΠῚ 817 (αὶ 
νι. δπ.} ποηηῖ}}} αἰ ἔουυο οἱ μἰο 
[οτίαβϑθ πέρι Ιοσϑηάυτη 6558 δα- 
ηοίαί Καποο. 

8. ὅ. ἐν τῇ εἰρήνῃ, ἴὰπ ρᾶ- 
06. Ρ8οῖὶδβ' ὑθι Ῥοτα. Οὗ ἼΠῸ 9: 
19. Ηδρθὸ 4αθ1η σοηίγᾶυὶα βἰπε γο - 
018 ἐπεί τε ὃ πόλεμος κατέστη, 
αἴχαθ ρυϊποίραίια ΡΘυΪο 115 ἴῃ Ῥ οἷ 
οὐ Ὀ6}}} ἐθπηροτα ἀἰβοθυ παι, ΠΟῚ 
Ραΐδτπηιι5 ΘΟΠη πιὰ ἃ Κύιθο. τϑοίρ 
δπίθ ἐν τῇ εἰρ. 6558 ροβίτιπι. Τά 6πη 
ποη ἄἀθ 5010 [οΠΊροῦ τῶν τρεαπον- 
τουτίδων σπονδῶν ἴῃ ρϑοῖβ νο- 
σα] οοο᾽ θη }}) 6556. οοηἰγᾶ 
ΒΙοοηηῖ. τθοίθ ἀσοιῖ. ἘΞ ὠετρέ- 
ως. Τοῦτο δ᾽ ἐστὶν ἐναντίον 
τοῦ βιαίως καὶ πλεονεκτικῶς."“ 
Αὐ᾽βεα, ΠΡ. 120. -- ἀσφαλῶς 
Ρτονι ἀδπέρϑυ, οαπίθ, ἰπΊορΓα- 
(αίαν ΒΙοουηΐ, (οἵ, δάη, 1 69, 5), 
οοηϑβίαπέρι δἰ]. - διεφύλα- 
ξεν. Δἰίοηάο δουϊβέαππι ἀ6 ἀϊαίατ πᾶ 
γ6 Ῥοβίτι 1, ουῖιι5 οδοξα ΒΟΥ ΡΊΟΥ 
ἘοπριροῖσιΝ Οὐ, ἀοίίδοι. ἄν, 8. 
191,2. δάῃ. 1. Τπηρ ον Γθούππι ἐϑτηθη. 
Ροβυϊέ ἴῃ ἰπιϊἐδιϊοη 8 ῬΡΌΘΟΡ. ὙἹά, 
Ἀρρομᾷ. - ὁ πόλεμος ..»- 
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προγνοὺς τὴν δυναμιν. 
μῆνας" καὶ ἐπειδὴ ἀπέϑανεν, ἐπὶ πλέον ἔτι ἐγνώ- 
σϑη ἡ πρόνοια αὐτοῦ ἐς τὸν πόλεμον. ὁ μὲν γὰρ 
ἡσυχάζοντάς τε καὶ τὸ ναυτικὸν ϑεραπεύοντας, χαὶ 
ἀρχὴν μὴ ἐπικτωμένους ἐν τῷ πολέμῳ, μηδὲ τῇ πό- 
λει κινδυνεύοντας ἔφη περιέσεσϑαι" οἵ δὲ ταῦτά 
τε πάντα ἐς τοὐναντίον ἔπραξαν, καὶ ἄλλα ἔξω τοῦ 
πολέμου δοχοῦντα εἶναι κατὰ τὰς ἰδίας φιλοτιμίας 
χαὶ ἴδια κέρδη κακῶς ἔς τὲ σφᾶς αὐτοὺς καὶ τοὺς 

ξυμμάχους ἐπολίτευσαν, ἃ κατορϑούμενα μὲν τοῖς 
ἰδιώταις τιμὴ καὶ ὠφελία μᾶλλον ἣν, σφαλέντα 
δὲ τῇ πόλει ἐς τὸν πόλεμον βλάβη καϑίστατο. 
αἴτιον ὁ᾽ ἢν, ὅτι ἐχεῖνος μὲν δυνατὸς ὧν τῷ τε 
Στ ὐββοε χαὶ τῇ γνώμῃ, χρημάτων τὲ διαφανῶς 

ΑΔσασι πὰπο πϑῖτ ἈΡΡΕ αὐ Κυιιθο., 5ϑα [δίθῦν θα οὐϊαυη ἃ. γθοθη- 
του α5, νϑὶαῦ 40 ΑΥὙγίδη0, 6858 γδν ΟΟδί ΠΤ, 

8. 6. ἕξ μῆνας. 
ᾳαοπᾶδιη. Οἱ. 58. 1 109, 4. 
Ῥ- "Ὸ 

γεη. Ἐν 1τ. ΒΕΚΙΚ. μῆνας ξξ, Ρ6. ΟΠ ΔΒΥ Δ 
ψυϊρσαίαιη ἃρποϑβοϊν οἰϊαπὶ Αὐἱβιϊα. ΤΠ 

αὐτοῦ ἐς 55. Δυρ, ΟἹ. δὰ, Ρα]. 10. αι, Ὑ, Β6ρ. αν. Τιρά. 
Αὐἱϑεᾷ. ψαϊσο εὐ ΒΈκκ. αὐτοῦ ἡ ἐς. 
δι 58. 51; Ὡ: 

ὁ δέ. ΟΥ. 54. --- τὴν δύναμιν. 
Τῆς πόλεως ΡΙουίαιιο Υ ΟἸ αὶ 6556 
δύναμιν, ΟἸα58. τοῦ πολέμου, 
ἀποά εἰ γευθὸ προγνούς εὐ ῥγοχὶ- 
γὴ 5 ἡ πρόν. αὖτ. ἐς τὸν πόλ. 
ΟΠ ΘηἸθη 5 νἱἀδίιν. 

8.6. ἐπειδὴ ἀπέϑανεν. 
δ πτουίρ οἷπβ οὗ ΡΙας. ῬΘυΊο], ο. 38. 
Ἀ6]1. αν. Ηϊβι. ΙΝ 29. ΒΟΠΟΘπΟΚ. 
ἅθ ΡῬαβι. Ρ. 8ὅ54ᾳ. -- πρόνοια 

ΕΥΣ ὃν. δὰ 62, ὅ οἱ θ4, 6, 

8. 7. τὸ ναυτικὸν ϑερα- 
πεύοντας (ἔο ν 6065). θ 6 τ 
Οἷς. 1.148, ὅ. 118,2. -- ἀρχὴν 
μὴ ἐπικτωμένους. ΟΥ 1144, 
1,-- τῇ πόλει κινδυνεύον- 
τας, ἌγΡ6 ρου οἰ π 65, ἷ. 6. 
ΤΘΙΡ Πα τ ἴῃ ἀἰβου θη 
νοοᾷπίθβ. ὅ51ὸ ΓυγβὰΒ ὙΙ 9, 47. 
ΟἿὉχ ἴο ΒΙοοτηῖ, οἱ ἂς 1,αἱ. ρευῖ- 
ΟἸττανὶ δ᾽ϊαὰα τ ἱπίογρυ, [υἷν. 
ΧΧΧΎΠΙ 98. --- ἄλλα... εἷ- 

Αὐτοαλιη ᾿ΓοΥαυὶ ΠΟ ἤροδ555 

ναι, αἰϊᾶ, 4αι86 δᾶ Ποῦ Ὀ6]- 
Ιὰ τὰ Ῥουίϊηθτα ποὺ νἀ οΌδη - 
ταν, Ρνδϑίε. Ἔχ ρϑαϊοηθπὶ Βῖςα- 
Ἰάτη, ἀτιὰ 8 ἴᾶπι ν }}}}5 ταῦτα πάν- 
τὰ ΘΟΙΏΡΥΘΠΘἢ ΘΕ} 115 τὸ ἀρχὴν 
ἐπικτᾶσϑαι οοπεϊποίαν, δα οχρο- 
αἰιοπ πὶ ἰῃ Ογθίδ πὶ ΤΕΡΟΝ 11 88, 
᾿ηροίαπι ἴῃ ΜΕ6]105 ἔδοίαπηι 1. 
ΘΧΤΡ,, 5.1 }}18 τοβρὶοὶ τθοῖθ οθηβοῖ 
Ατῃ, --- ἐπολέίτευσαν. ΟἿ, αἄη. 
57, 2. 

8, 8. ἐκεῖνος μέν οεἰ, 8ε- 
ααἰΐαν ᾿πάϊοϊπαηι ἂἀθ Ῥουῖοα μοπουὶ- 
ἢ σΘ ἢ 5 5᾽ ΠηΠῈ, 4 ΟΟτ ΠῚ οΟηΐου τοι. 
Ηϊβί, ΨΙ ρ. 2399 5ᾳ4. (ΠΠ ρ. 446 
544. ἰηίουρυ.). Αἰΐϊὰ ἂθ δὸ ἱπαᾶ!- 
οἷα οοἸ]οοῖῦ Καίζοη.,, Ῥϑυ οἴοβ. αἷβ 
ΠΝ ΡῬ. 109 --- 200. 
χρημάτων... ἀδωρότα- 
τος. Μοοιῖβ: ἀδωρότατος, ὁ μὴ 
λαμβάνων δῶρα [ἀδωροδόκη- 
τος], ̓ ἀττικῶς.ΟἹὮἁ, Βοϊιαοῦ, ̓ π ΒΊορἢ. 

ἐπεβίω δὲ δύο ἔτη καὶ ἕξ 6 

8 
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ἀδωρότατος γενόμενος, κατεῖχε τὸ πλῆϑος ἐλε ευ- 

ϑέρως, καὶ οὐκ ἤγετο μᾶλλον ὑπ᾽ αὐτοῦ ῇ αὐτὸς 
ἦγεν; διὰ τὸ μὴ κτώμενος ἐξ οὐ προσηκόντων τὴν 
δύναμιν πρὸς ἡδονήν τι λέγειν, ἀλλ᾽ «ἔχων ἐπ᾽ ἀξιώ- 

9 δει καὶ πρὸς ὀργήν τι ἀντειπεῖν. ὁπότε γοῦν αἷ- 

“ σϑοιτό τι αὐτοὺς παρὰ καιρὸν, ὕβρει, ϑαρσοῦν- 

τας. λέγων χατέπλησσεν ἐπὶ τὸ φοβεῖσθαι; καὶ 

δεδιότας αὖ ἀλόγως ἀντικαϑίστη πάλιν ἐπὶ τὸ 

.ῃ» Ὁ - 

ὌΠ σαν αν» 

Ὕ Ψ. ΨΡΥΝ 9  ἩΚο 

ὝΨ., ψνς 

 φψονν 

δῶὩὩδνώ 

ϑαρσεῖν. 

δὲ ὑπὸ τοῦ πρώτου ἀνδρὸς ἀρχή. 
ἴσοι αὐτοὶ μᾶλλόν πρὸς 

ΤΗ65. θὲ δάάϊίο οϑηϊίίνο νἱᾶ. 
Μϑιι. ὅν. 8. 889. Βυϊίπι. 8. 152 
δᾶπ. 97, ἀ6 τὸ 60,5 δάη. --- ἐλευ- 
ϑέρως. ϑι᾽γαΠϊίον ἃο ὁ, 81 ἰηΐον- 
Ργθίϑηίαν Π1 θυ δ} 1061, ἷ. 6. ν.60 

πηοᾶο, ἀπὶ Οτιπῃ β᾽ σα] ουιιηῖ 1106 ὺ- 
ἰᾶΐθ οἵ ᾿πο ΘΠ ΠΟΤ ΠῚ “αἀϊρυϊιαίο οο0η- 
σταογοί. ἽΒΠΟΟΜΕ. Κταδαοι ἰ8- 
τη ψαϊΐ 6556 10 6 Υ 6. ἷ. 6. ἴἴὰ αὐ 
ῬΟΡῸΪ νοϊαπίδιὶ ποη ρυαυῆοδνο- 
τὰν, ΤῸ ΘΡ ΔΙ 06} Θηΐπὶ ΡΙΟΡΙΪΘ 
εδί ἐλευϑερίως. --- ἤγετο. 
γε. ἘΠα54θπὶ νου] δοιίναμι οἵ 
Ῥϑββίν πηι ᾿ΐθιι οοπίγα ροβιία ν]α6- 
δίπηιιϑ ΓΝ 29, 2. Οὗ τ0ῖὶ δάη. οἱ 
ῖο Κνυθο. ΤιΙΡα πὶ ἔθτο 56πὶ- 
Ρ6᾽ γθραπίατν ἃ τη αἰ τὰ αἴ ἢ 6 
τη οὶβ αἰ ἢ ΓΚ 6 βαπί αἸοῦι 
65: ἴήν. 11 71. --- ἐξ. Οἱ, Μαμ}). 
αν. 8.874 ρΡ. 1888 εἱ Ἢ οὐ Κυιθρ.. 
αν. 8. ΟἿ, 9 8ἅη. 3. -- πρὸς 
ἡδονήν τι λέγειν. Τὶ Ὁ Αὐἱ- 
βίϊάθ ΠΡ. 121 ΟΠ 5511} τι015 ἴπ- 
οἰ διε Π1α,, ἀαασα Ρ] ΘΓ αγηα 16 ΠῸῚ 
δαϊοϊδίαν δα Ποὺ αἀἰοθηαϊ σθητ8, 
Οἵ, ΒΙοοιηΐ, εὐ Κντιθο. 468 Ὑθυνῖϑ 
πρὸς ἡδονήν. Αὐ τοὶ ροβί ὁρ- 
γήν Ροβῖίτο θ6η6 γΘΒΡΟμο. ΟἹ, 
δἰΐατι 87, 2, -- ἔχων ἐπ ̓ ἀξιώ- 
σει. Ἔχων δύναμιν πρὸς ἀξίᾳ 
᾿πέογργοίδηίαῦ ΒΘ. οἱ (ἀοτ!. 
.»  05515 εἰϊδπη γϑυίθυα [4 τὶ ἃ πὰ Ρ 05- 
560] ρτορίου. δυοίον ἐαίθῃ 
οὐ ἀϊρηδίϊοη τ (1ἴπ 4 ἃ ἃ 6- 
τοί, ἰ. 6. γἰν ον 61).“ ΒΑῦ. Ηἰ 
ἰϑίέαν ᾿πἢπιίναμι ἀντειπεῖν ρμὰ- 
ἴδηι ΒΌΒΡΘΗΒΙΤη 6Χ διὰ τό. Αἱ 
Κτυορ. ἀλλ᾽ ἔχων νυἱ: οσοπιτανὶα 

ἐγίγνετό τὲ λόγῳ μὲν δημοκρατία, ἔργῳ 
οὗ δὲ ὕστερον 

ἀλλήλους ὄντες καὶ ὁρε- 

6558 1ΠΠ15 διὰ τὸ... λέγειν. 868 
ἰΐὰ ταϊ που θὰ ἴογθ Ππϊπ18. ΘΟΠΊΡ 6- 
ΠΟ η51 ΟΠ 15. ΘΟΠΡΤ ΘΗ 8ΠῚ ῬΡιΓατα 
γΘΒρομαοί Βοεῆπι. θ8 ν. ἀξέωσις 
οἵ. άπ, 84, 6. --- πρὸς ὀργήν. 
Ηδθς ρ]θγυτηαια ναϊθηΐ ἰνἃ ΟΠ - 
46, σα τ. Οἵ, ΠΠ 48. ΝΠΠ 21. 
Μαίῃ. αν. 8. ὅ91 ε Ρ. 1591 εἱ 
ΒΙοοπιῇ. Ηἴο αὐϊά θη «πυτὴ ὁοπίτα- 
τᾶ 5[η γθῦα πρὸς ἡδονήν, πρὸς 
ὀργήν ἰἴΐὰ, αἰ οχοϊίατοί 60- 
ΤῸ ΠῚ τὰ ἀἰβ πϑιίοῃ πὶ, βιρηῆ- 
ον νη. να, Ατὐ Βοο νἱ ΠΟ 5Ό 1 
6556 ΓΒρομαοι Κυπθρ, 

8.9. κατέπλησσεν ἐπὶ τὸ 
φοβεῖσϑαι. Δα νϑυθαμ: 605 
(Θ ον απ ΘΟὨ ἢ ἃ 6 ἢ ἐΪ 81) Ὁ 67 - 
ο6Ι]1 ρὲ (ΔΕ Πρ 60 840) α54π6 
ἃ ἃ πηρέπην, πάτο ΑΙΠ ΘΠ 86 οἷπβ 
ἘΘΥΓΟΥΤΘΙ ἐΐτη τ 1 5.56 αἸσαΠ θα 
ἃ Οἷς. Βεαΐ. ο. 11 8. 44, --- ἀν- 
τικαϑίστη᾽. «ἅαρσ ξεῖν. 
ως ἀναγαγεῖν τοῖς λόγοις 
καὶ μεστὸν ἑλπέδων ποιῆσαι 
ἩΠαδένδι Α τ βεϊα. ΠΡ. 119. --- γ ἔ- 
γνετό τε... ἀρχή. θεὲ Ἔ 
ΡῬυδοίον 97, 1 οἵ, ῬΙαι, Ῥονῖοὶ. «2. 9 
θὲ ΟΡ. πον]. ΙΧ Ρ. 200. -- ὑπὸ 

.ἀνδρὸς ἀρχή. Ὑπό ἀρυᾶ 
5. 5ἐδη τ νὰ} γΘ. 816 ΟΊ ΓΤ 65 
αἰ ρα ραββίναπμι, Οἵ, δάη, 1 141. 
7 Καθῃη,. δα Χρη. σοι, 111. 84. 
5.4110. δὰ ΡΙαιί. Ρο!. ᾿. 291 Ὁ. 

8.10. οἵ δὲ ὕστερον οδί. 
Ῥυοχίμηᾶ ἴσοι . .. ὀρεγόμενοι 
ΟἸδ55. ποὴ σα Θηπποἰ δύο 8 ΠῚ οδτι- 
58 |6ῃ1, 56 οὶ ἃγίϊοα!ο ᾿ππροπάα 
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γόμενοι τοῦ πρῶτος ἕκαστος γίγνεσϑαι ἐτράποντο 
χαϑ' ἡδονὰς τῷ δήμῳ καὶ τὰ πράγματα ἐνδι-- 
δόναι. ἐξ ὧν ἄλλα τε πολλὰ ὡς ἐν μεγάλῃ πό- 
λει καὶ ἀρχὴν ἐχούσῃ ἡμαρτήϑη καὶ ὁ ἧς, Σικε- 
λίαν πλοῦς, ὃς οὐ τοσοῦτον γνώμης ἁμάρτημα 
ἣν πρὸς οὺς ἐπήεσαν, ὅσον οἵ ἐκπέμψαντες οὐ 
τὰ πρόσφορα τοῖς οἰχομένοις ἐπιγιγνώσκοντες, 

ὃ: 

8. 10. ἡδονάς. Μοβαι. ἡδονήν, ααοα ρτδοΐονὶ Ὀϊά. 58ὰ οἵ, δάπ. 
καὶ τὰ πράγματα. 

εἴ, δάη, 

οἱ Βαβι ν 6 ἀἰοία 6556, φυΐὰ 41- 
εν δα οἵ ὕστερον ἄττα 6ΠΠρ5ὶ τῆς 
πόλεως προστάντες ΟΡ5. δδ55θῖ. 
ϑ6α ᾳαῦτῃ {Π|8 ἴσοι... . ὄντες 58- 
Ῥενιουῖθαβ, “δυνατὸς ὧν τοβροι- 
ἄδαμι, οἵ ὕστερον, αἱ δΔηίοα ἐκεῖ- 
νος, Υἱάθηλαν ΡῈ. 58 δἃροϊρ᾽θηάᾶ 
6588, αὖ Βῖπί ΡΟΒἔΘΓ ΟΥ̓ 65, 4008 
ε586 πολιτεύοντας 6Χ 8. ἴ ἀρρᾶ- 
χει. --- ἐτράποντο ... ἐνδι- 
δόναι, ἐο ΘΟ νεΕΥ δὶ βαμί, 
πὸ ῬΟΡα]Ο, 4 τ 6 πιὰ ἃ πὶ ὁ ἃ α πὶ 
εἱ ραοογεί, δὐϊ τὴ (νοὶ ἃ ἃ 60) 
ΥΟΒΡΌὈΙΪοα5 (δα ϊῃὶ5ύγδη - 
ἃ 85) ρουτηἱ τον πί, Καί δἰσηϊ- 
ἤοαγθ ΠΟ 50] τὰ οὐ 0} 65 
605 νοΪ απ ύὰ εἶ ΡῸΡ.ΠῚ ἃ 660 ηἢ- 
τηοάατο νοοῖ 1558 Ῥαϊδι Ἄγῃ, 
γερὰ τὰ πράγματα ἐνδιδόναι 
οἴϊατα Ν' Θ2 δἰ }101 Ἰοϑιηύιν, 6 ἰπ- 
Βηϊεῖνο οἵ. 60, εἰδὶ πο ΘΧΘΠΊρΡ] ΠῚ 
ποι ἈΪΠ1] ἀἴονι. ῬΙῸν 5 ἡδοναί 
1τὰ ῬΡοβιοὶ ἀπο 4118 δχθηιρὶα ἰηνθ- 
ὩΪ65 ἴῃ ὅτοριι. ΤῊ65. ΤΥ̓ ῥ. 98. 

8.11. ὁ ἐς Σικελίαν πλοῦς. 
Θὰ] διὰ! ἡμαρτήϑη, 
᾿π5ο θη ἑι5Β αὐἰάθπὶ ἀϊοίαπι εϑί, 
«απ ἰηάθ, αἰο 5606 πολλὰ 
ἁμαρτάνειν οἱ 5112}Π1ἃ Ἰορα μίαν 
(οἵ. δἀῃ. Ι, 38, 6), γδοία βουὶθὶ 
ὁ πλοῦς ἁμαρτάνεται ποῦ πιᾶ- 
ΕἾ5 90116.88, 4υδη) ψϑι1Π6 ΡΥΟΡίον 
υδιἰδίᾶ5 Ἰοοιίΐοποβ πιὰ] ἃ φϑο- 
οδπίαν, ρίαν ρΡοοοδη ταν , 
4υϊδαθαπι ἀἴσεγ ἁιιάθαι ΘΧρο- 
ἀἰϊιῖο ροοοαίαν, Αὐ ΤΈΡΘΥΪΠλ18 
οἰ ΠΠ ΟἿ ἀμαρταισιϑεα, ἔρ- 
γα, Ῥιίαι. Ρτοίδρ. Ρ. 861Ε ἡ ἐξα- 
μαρτανομένη πρᾶξις, Αὐἰβίοι. 

αιοὰ 

Καί οἵα. τὰ. Αγ. Ομν.. ἤδη. Αὐϑα, δε 

Ἐπ. 2, ὅ ἡ ὑπερβολὴ ἁμαρτά- 
νεται. Ἐχ 44] 105. ΘΧΘΙηρ}15 νὶ- 
ἀδύαν Ἰἢ 6} 10} ΠΟΙ 6558, αποάί ΟΙαΒ5. 
ἀββθνθιαῖ, ραββίντιπι δοινὶ ἅμαρ- 
τάνειν τινός, 568 δοίϊνὶ ἁμαρτά- 
νειν τι, ἷ. 6. περί τι, ἔς τι. --- 
οὐ τοσοῦτον εεἰ. δ τὸ νἱᾶ. 
64, τηδὶ. Ρυο]. 2 Ῥ. 121. Οἱ, ΠουιΖ- 
θεν β:. ΑἸεῖ. Ρ. 167 544. -- γνώ- 
ΠΣ ΠΣ δ ὁ ἐπήεσαν, ἰαάτοῖῖ 
ΘΥΓΡ οὐ ὁγταιᾶοῖϊ 8), Θοηΐτἃ 
405 ΡΥΟΓ οἰβοθδη ταν. Αἰΐθ 
νυν. πρὸς οὖς 5αυρδυᾷὶ τούτων, 
οἵ, δάῃ. 1.40, 4, εὐ ἄς ἐπιέναι 
πρός τινὰ Ὑ18.: δάμη. 1 86, ὅ..-- 
οἵ ἐκπέμψαντες] ,49η- 
ναΐων οἵ προὔχοντες. “Ὁ ϑρῃο. 
-- οὐ τὰ πρόσφορα οεἰ. Νοὶ 
1118 (Βα! αἰᾶτῖ8) ρυοΐθοῦὶ 5 
(ρΡ ο5168) ἀθόθυη Θἢ 68. Ανηο]- 
ἄἀππι ᾿πτουρυ ίδία πη 6558 ἢ ΟἿ ΠΕ - 
οοβϑᾶνγία βιυθ 5᾽ αἴϊα ἀθοθυπθη- 
[6857 5ε4 πᾶπο ΘΧρ᾽ηδίϊοη θη Π6Ο 
γΘΥ 5. 6558 ΘΟ ΒΘ μΙ θϑτη ΠΘ0 ΓΟΪ, 
ἀαυτα ΑἸΠΘμΐ θη Β65. αὔϊαιι Ροϑία- 
Ιαία δυχὶϊϊα Νίοϊδο ἴῃ 51 ΟΠ ϊαπὶ τηὶ- 
βουϊηῖ, ἄοοοὶ ατοῖ. ΠΙβύ. ΝῚ Ρ.801 
(ΕΥ̓ φ. 114 ἰμίθνρυ.), ααἱ ἀθ ΑἸοὶ- 
θἱαᾶο τον οοδίο οἱ βι 10 8 ἀθογε- 
τἰβ ἴαθοὶ οορίιανϊ. --- τοῖς οἶχο- 
μένοις, Ρτοξδοι5 Οἵ. Μαΐῃ. 
αν. 8. ὅ04 1 2. Βαυιίπι: 8. 187 δάῃ, 
8,1188, ΠΙ 81. -- ἐπιγιγνώ- 
σκοντες. Ῥιδοροβίο ἐπί Πἷο 
νι ἀδῖαν ναϊοσθ ΡΟ 5 θἃ. ΑΙΠΟΡ 5! 
10. --- ἀλλά. Μειις Τεροίθ ἐπι- 
γιγνώσκοντες γε] ροιΐαβ ἰη48 γι- 
γνώσκποντες. Οἵ. ἀάη. 11,2. Κυιιο- 
56. τἰδτηθα, αθπὶ ΟΘ]1η,. οἱ ΟἸα55. 
Βοαιπηΐαν, γαγϊδίθση ΒΘ] ΟΠ ΘΠ; 
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τῷ 

νων. να αν .. μὲ «ὐνμ δμδινδα, δυνυα νων, 

αν "τὰ τ. 

Ἂν» ὐξνυ γουος ἀννἍ, 

Ψψυς ψχψν  χυσνννον 

ΨΥ 

ὄν ον 

Ἔ.Ὺν Ψ! 

ἘΈΡΘΑΙ͂Ν Κ᾽ σῷ 

᾿“. 
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ἀλλὰ κατὰ τὰς ἰδίας διαβολὰς περὶ τῆς τοῦ δήμου 
προστασίας, τά τὲ ἐν τῷ στρατοπέδῳ ἀμβλύτερα 
ἐποίουν καὶ τὰ περὶ τὴν πόλιν πρῶτον ἐν ἀλλή- 
λοις ἐταράχϑησαν. σφαλέντες ὃ ̓ ἐν Σικελίᾳ ἄλλῃ 
τε παρασκευῇ καὶ τοῦ ναυτικοῦ τῷ πλείονι μορίῳ, 
χαὶ κατὰ τὴν πόλιν ἤδη ἐν στάσει ὄντες, ὅμως 
ἡ τρία ἐ μὲν ἔτη ἀντεῖχον τοῖς τε πρότερον ὑπάρ- 
χουσι πολεμίοις καὶ τοῖς ἀπὸ Σικελίας μετ᾽ αὖ- 
τῶν. καὶ τῶν ξυμμάχων ἔτι τοῖς πλείοσιν ἀφε- 

’ ’, 

στηκόσι. Κυρῳῷ τε 

11. διαβολάς ΒΕΚΚΕ. 

φοράς. ΟΥ̓, δάη. 

6556 οεηϑβϑί οοπίθγθηβ τ. 589, 2, 
ὃ. Ιάοπι ἀοῖπάδ τγβὰβ ἐδέᾳ σομ11- 
εἷἐ. Οἵ, ο. 60. -- δεαβολάς, 
οαἰϊπτῃ πᾶ 5, ΟοΥἰστη πα ίϊ η 68 
τη αΐιι85. Αρὶταῦ δαΐίθπη 46 115 
᾿βτοσαμη ΠΟΙ ΠῸπὶ ΟΠ ΘΠ. ΟὨΪθ118, 

ἀαῖθαβ, υὐ ΑἸοϊθία 65. ε 5101} τὸ- 
γοοδΡοίαν, εἴδοίαπη εβί. --- τὰ 
περὶ τὴν πόλιν. Ἐβί δοοιβα- 
εἶν ρεπᾶθηβ οχ ρᾶβ5. ἐταρά- 
χϑησαν. ---πρῶτον. Βεβρίοιταν 
δα ταπια!]τ5 οαπὶ Ηουτηοοορίαἃ- 
ΤᾺΠΊ ἰἰϊ6 οΘοπ᾽αποίο5, 4αὶ Ορροπαη- 
τὰν 115, ααἱ 8. 12 οχίν, βιρπὶἤοδπ- 
τπ΄, Π611115 οἵ. ὟΙ 58. 

8.12. σφαλέντες ... πα- 
ρασκευῇ. ΘιτΝΠ τον ουτῃ ἀδί. ὙἹ 
10 σφαλέντων ἀξιόχρεῳ δυνά- 
μι. ΑἸΙον ΤΙ 87, ὃ. -- τοὔ νασ- 
τικοῦ. Νοη δὰ 5011πΠὶ δϑί οἰ αβϑὶβ, 
ἀπδθ ἴπ ΘΙΟΙΠατὴ τηϊββα οβδί, θα 
τπιπὶν ευβᾶθ οορίδ 6 πᾶν ]65 ΑἸΠθηΐθῃ- 
βἴυτη, --- κατὰ τὴν ... στά- 
σει ὄντες. Οἵ. ὙΠ] 48 544. 68 
864..--- τρία. "τῆς ὲ ἴδ 
ΠΌΙΊΘΤΙΙ5. ἰπϑι8 511, Ποη ἃ οἰαάθ 
Θ1ΟΙΠΙΘ 51 (πι. ϑερί. ἃ. 418), 5εα 
ΔῸ 60 ἰθιῆροῦα, 400 ἴῃ ἅγ06 5661- 
το ἱποορίββοι (ρυῖπηϊβ τη θη βῖθ 5 
ἃ. 411), γε] 80 οο, 4ὰο Ρεϊοροη- 
πϑϑὶ} εὐ ΚΟ ΠΘη 565 ΘΟΙΏΠ ΗΘ 
Ατμθηΐϊθηβε5 ἃρϑτυθᾶϊ σοαρίββεηϊ, 
ῖ,. 6. δοίαμηηο ἃ. 412 δχθαηίο, τι5- 
ααιράυτῃ ὕγτιβ, ἴὰ απο γοῖα 4,408 
ΔΟΟΪά 1558 ΘΧἰβυπηδηά υτη 65βεί, δγ- 

ὕστερον 

6Χ ἰργὶ5. Τη58. 
ἸΙου δα οτπῃῖθα5, ρτυδοίθυα ᾶπιὶ ἀπο ἀα (8488. Ἰδορίυτ. 

βασιλέως παιδὶ 

ἸΙοπρο Ῥ]αυῖτηἶβ οἱ τηθ- 
γαϊρο δια- 

465 νϑηϊββϑί, [θη ρ οὐ σΟΥηρ αἰδηἃ 
6588 Κυπθσον δα ΟἸ᾿πι. Εαβί. Ηε]]. 
Ρ. 84 ὀρηϑιίῖε, Ουἱ πο085, 51 γϑῦθῖβ5 
τρία μὲν ἔτη ἀντεῖχον τοῖς 

ἀφ εστηπκόσι φοπίγαγια 
εβϑεηί πᾶθο; Κύρῳ τε ὕστερον, 
ΒΟΥΙΡῚ ὕστερόν τε (ϑειι ροῖϊι5 
ὕστερον δὲ) Κύρῳ πδοε586 ἐαί5- 
56 Τοϑρομπάϊηθβ. '8α 5ϑηΐθη 8 ΠῚ 
ΒΌΔΠΙ {ποτὶ Κυπθσοῦ. βίθα αἴξ ἴὰ 
Οοχητηθηῖ. ἃηίϊᾳ. βύθα!β ἃ. 1840 
Ρ. 489 5644. εὐ ἴῃ δίπα. Πἰβι. ΠῚ ᾿. 
1δ0544. θ6π6 τππρασπαίιβ 80 ἤδα- - 
«Κῖο ,,}) 6 ΤΠαοΥ ΑἸ 415 οχίγουηϊ Ὀ6}}1 
ῬοΙορ. δΔηπουαηι ΘΟΠΙρ ἰδ ί ο πθ΄’ οἵ 
4Ὁ Αϑπη. ΜΘ Π|6γο ,.})} 6 ΧΘΒΌΡ ΠΟΙ. 
μἰβίον. αν. ρᾶγίθ ρυϊογθ Ρ, 2854: 
ῬγΟΥΒ5 ἴδυυὶ πῸπ ροίοβδύ Αὐποίαϊ 
ορἱπίο, αὶ 1105 {{65 ΔΠΠ0Ὸ3 80 δᾶ- 
γϑηία ΟΥὺὶ ἴῃ Α18ΠῚ τηϑυ πη 8 ἢν 
νοῦ ἃ. 407. δα ΑἰΠθηα5 υγβᾶπαγο 
τνδα ἃ 5 σου ἃ. 404. Ππ εν γα]ῖ, 
ΒΜ Π τον, αὐνιάδταν, δίθνουβὶ Οουὰ- 
τηθηΐ. ἂς Χϑηορῃ. δ!]θη. Ρ. 81. 
Δέκα ρτὸ νιιΐρ. τρέα Ιεσϑηᾶιμ 
6586 σοῃΐθοῖ ἤδδοκ., οαἰὰβ οομὶθ- 
οἴατα Ῥϑαϊα απ. θη Πντηδίαν. [000 
Ι5οοῦ, Ραπδίῃ, ὃ. 87. Αϑϑϑῃιτγ 
ΟἸ455.. 4αἰν φα πὶ ἀαιῖν15 ἀν 55] 1ὴ 6 
ἴπποῦῖβ, ΟΌΪ τέ, αὐ 4Ἰ10], του] τη οῖη- 
Ὀγὶ ἱπαϊοϊατη 5ἰῖ, πο ν᾽ ἀθαῃίαν αἸ- 
γοῦβᾶ ἰε Πρ οΥἶ5 βρϑιϊα ἀθβί πανὶ 
Ροββ8, δέκα τεοορίι. Ὀκτώ ταὰ- 
γαὶυ ΜῈΕΙ!. 1, ἃ. Ρ. 34. --- βασι- 
λέως παιδί] »βασιλέως λέγει 
τοὐσ]αρείου, υἵοῦ ἀρταξέρξου."“" 
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προσγενομένῳ, ὃς παρεῖχε χρήματα Πελοποννησίοις, 
ἐς τὸ ναυτικόν" καὶ οὐ πρότερον ἐνέδοσαν ἢ αὖ- 
τοὶ ἐν σφίσι κατὰ τὰς ἰδίας διαφορὰς περιπεσόν- 
τὲς ἐσφάλησαν. τοσοῦτον τῷ Περικλεῖ ἐπερίσσευσε 18 
τότε, ἀφ᾽ ὧν αὐτὸς προέγνω καὶ πάνυ ἂν ῥᾳδίως 
περιγενέσϑαι τῶν Πελοποννησίων αὐτῶν τῷ πολέμῳ. 

εἰσὶ δὲ 

06. Οἱ δὲ Λακεδαιμόνιοι καὶ οἵ ξύμμαχοι τοῦ 
αὐτοῦ ϑέρους ἐστράτευσαν ναυσὶν ἑχατὸν ἐς Ζά- 
κυνϑὸν τὴν νῆσον, ἢ κεῖται ἀντιπέρας Ἤ. λιδος" 

᾿ἀχαιῶν τῶν ἐκ Πελοποννήσου ἄποιχοι, 
καὶ ᾿Αϑηναίοις ξυνεμάχουν. ἐπέπλεον δὲ Ζ4ακε δαι- 

μονίων χίλιοι ὁπλῖται καὶ Κνῆμος Σπαρτιάτης ναῦ- 
αρχος. ἀποβάντες δὲ ἐς τὴν γῆν ἐδήωσαν τὰ πολλά. 
καὶ ἐπειδὴ οὐ ξυνεχώρουν. ἀπέπλευσαν ἐπ᾽ οἴκου. 

ΞΘΠΟΙ]. --- προσγενομ ἕν. 
ΒΌΡ)Ι. Ρύοη. ἐκεένοις.--τος παρ- 
εἶχ ξ οθι. ο Χρῃ, ΗΘ]. ΠΕ 11 564. 
- καὶ οὐ πρότερον ἐνέδο- 
σαν- ,Ὀ» στὴ βου ρίον βἰὺ ἰΐὰ ἐχ- 
Οὐδ: 
δὶ οἰδὰθ ρϑυύουϊδὶ ροὺ ἀϊὰα- 
ἀπ ἀτὴ ᾧτΐ αἰ 6 πὶ {6 τὰ Ρ τι5 θ6}}1 
οΟὐἀατανογαηί, φρουροῖς ΠΟΥα 
ἸΠΙΠΊΘΠΊΟΥ: ΠΘαῸΘ ΡΥΪὰ5 580 - 
σα ΘΓ ἢ ᾧ σού. ΡΓῸ 564 81 6 ἢ 
ἰδ πάσῃ ἃ θ61|10 ἀδβύϊογαη ἴ; 
4πδπα π81ῃ ΠΟῊ “ῬΥΪ 15. 4 πιἃ Τὶ 
οοί.“ς ΗΑΑΟΚ, 1. ἃ. Ρ. 3. -- ἐν 
σφίσι... ἐσφάλησαν. Οἱ, 
ΟΡ, Αἰ. ν. 1109 οα. ΝνΥυμπά. οἱ 
βυρνὰ δάη. θ4, 2 δίαᾳιο δὰ περι- 
πεσόντες ἘΠ] αααὶ αὐταῖς. ΝΙ5ὶ 
ἐν σφίσι περιπίπτειν, τἱ ἑαυτῷ 
σέεριπ., 5᾽ϑηϊΠηοαῦ ἴῃ 56 0508 
Τὴ ΘΌΡΥΘΥ ΘΟ, 508 ΤΡ 50. ὰ1ὴ 61] - 
Ῥὰ ἴῃ πὴ]. ἴῃ οἰ Θ᾽ 6. [ἃ ἴη- 
ἱθρΡρυθίαίιιβ οδϑὺ ϑοινγοὶθ. ΟἿ, 
ΘΊ ΡΠ, ΤΉ 65. νι περιπ. οὐ ΠΟΤΌΝ 
Ρ. 29, αυἱ ἐχ ἐν σφίσιν ργῸ 
σφίσιν αὐτοῖς ροβὶίο 5βίμια] διι- 
αἴἰὸ σφέσιν. Οδίονγαη ὧἀθ σφίσιν 
νὰ, Αὐηᾶί, ἀθ ῬγΌη, γϑῆ Τρ. 84 
οὐ Ἰηῖο Κραθρ. Πθγο οἵ, ΡΙαι. Μομοχ. 
Ρ. 348 ἢ τῇ δὲ ἡμετέρᾳ αὐτῶν 
διαφορᾷ ἐκρατήϑημεν, οὐχ ὑπὸ 
τῶν ἄλλων, οὔθ. 
δαίοπι ἀἰβοοναϊδα οἱ ΡτοαϊοποΒ, 

Αἰποπίθη 565 5ΙΟῚ 6 η-᾿ 

ΒΙρπηΠοδηίαν. 

αὐᾶθ ΘΧΟΡΘΠΊΪ8Β (ΘΠ ΡΟΥ 115. Ὀ6}}1 
ῬοΙορ. Γπθυαηΐ, 

8.18, τοσοῦτον ... πϑξριε- 
γενέσϑαι. Ταηΐατῃ 5ῈΡ 6Γἃ - 
θαύ (βαρ ροῖθδί) Ρϑνγιοὶὶ 6ο- 
γι Π, 4 ΠΟΥ απ ΟΡ ἴδοῖ} } }πὶ8 
586. νἱούπτιιπι φυδονυϊαὶί, Οἷ. 
ἴοβ. ἃ. 1. ΧΙΧῚ, 18 τοσόνδε 
ἐπερίσσευσεν αὐτοῖς εὐνοίας. 
Αὐτός 51] σου ΒΔ ἢ τη 680, δα Ῥουὶ- 
Οἷθπὶ ἰρϑαπι ΡΟΡῚΪ ἀσοθπι, ααϊ 
γποη θη ὐπιτ Ὀ6}}1 π]δ ΧΊ ΠῚ ἴβοῖο- 
"αι, τϑίθυυϊ ἄθρει. Αὐτούς ἰἀπιοῃ 
ἘΌΝ: ΟἸαββ. 6 ἴηῆη. οἵ. Μδίι}. 

ὃ. ὅ49 δάη. 2. --- Πελο- 
Ὁ. δἸριλτορς αὐτῶν, Ῥεϊο- 
Ῥομπηθβίοβ ἴρ508, 5ῖν6 50[05 
(51 1158. Β᾽ ΟΠ θη 865. δία βοοὶϊ, ααἱ 
ἀοϊοοογαπί, ἀθπίαθπο Ογυιβ 586 ΠΟῚ 
δαϊα η Χ 556 }1). ᾿ 
ΟΡ. 006. 3.1. εἰσὶ δὲ (οἵ 

Ζακύνϑιοι, οἵ. άῃ, 1180, 1) 
᾿χαιῶν ενν ἄποιποι. Ὅϊ5- 
Βοητ Ρδιβ, ΠῚ 94, 3, -- τῶν 
ἐκ Πελοποννήσου. Ι. 6. τῶν 
Πελοποννησιακῶν. Οἵ, Μδιμι, αν, 
8. ὅ74 Ρ. 1.9 2 56. 

8.2. Κνῆμος .. . ναύαρ- 
χος. ἴ)6 Οποπιο οἵ, Τηα. ἤοπλ., ἀΘ 
πα Ὸ 5 Τὰ οι ἀδουη ΟΠ ΟΥ̓ ἀᾶπ, 
80, 3. -- ξυνεχώρου") οἶνε- 
δου οἵ .Ζακύνϑιοι. “4 800]. 
Οὗ. δά. ὅ9, 2. 
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θ1. Καὶ τοῦ αὐτοῦ ϑέρους τελευτῶντος ἐπ ε το, τ "ΑΝ 
στεὺς Κορίνθιος, καὶ Δακεδαιμονίων πρέσβεις ΠΕ βασιλέα 

᾿Δνήριστος καὶ Νικόλαος καὶ Στρατόδημος, καὶ ποθεν οΙετν τ 
Τεγεάτης Τιμαγόρας, καὶ ᾿ἀργεῖος ἐδίς Πόλλις, κου ξυλλη- 
πορευόμενοι ἐς τὴν ᾿“σίαν ὡς βασιλέα, εἴ ἀν δορε 
πείσειαν αὐτὸν χρήματά τὲ παρέχειν καὶ ξυμπο- παραδοϑέν- 

λεμεῖν, ἀφικνοῦνται ὡς Σιτάλκην πρῶτον ρόδο ἐπεϑι 
Τήρεω ἐς Θράκην, βουλόμενοι πεῖσαί τε αὐτόν, 
εἰ δύναιντο, μεταστάντα τῆς ᾿᾿ϑηναίων ξυμμα- 
χίας στρατεῦσαι ἐπὶ τὴν Ποτίδαιαν, οὐ ἣν στρά- 
τευμα τῶν ᾿᾿ϑηναίων πολιορκοῦν, καί, περ ὧρ- 
μήντο, δι᾽ ἐκείνου πορευϑῆναι πέραν τοῦ Ἑλλησ- 
πόντου ὡς Φαρνάκην τὸν Φαρναβάζου, ὃς αὖ- 
τοὺς ἔμελλεν ὡς βασιλέα ἀναπέμψειν. παρατυ- 
χόντες δὲ ᾿“ϑηναίων πρέσβεις “Ἱέαρχος Καλλιμά- 
χου καὶ ᾿ἀμεινιάδης Φιλήμονος παρὰ τῷ Συτώλαῃ 
πείϑουσι τὸν “Σάδοκον τὸν γεγενημένον ᾿Αϑηναῖον, 
Σιτάλκου υἱἵόν, τοὺς ἄνδρας ἐγχειρίσαι σφίσιν, 
ὅπως μὴ δ βΟν ΤΕΣ ὡς βασιλέα τὴν ἐκείνου πό- 

Οᾶρ. 67. 8.1. νήριστος. 
Ὁ ϑΡΟνΓΠἶδ 6 ἢ! 5 βθοιπάππηι Ηθνο- 
ἀοῦ. ὙΠ 187, αὐἱ Παηο ἢ 5ἐοΥ 
δἰο οι, ΝΘ] ιι5. ἔαὶν ΒῺ]15. ΠΠ1π5.“ 
ΘΟΤἿΤΙ,. Οδἀποοδίογυπι ΔΠαπδπᾶο 
5158 Τῇ 550 ὙΠ ἤΠ105 ὑππο ἀ οἰ θοίοβ 
6556. ΠΟῚ ΤΪΡ Δ ἀθθονθ οχ ϑίϊ- 
ΤῊΔΥΪ ΘΧρίϊοαὶ τοί. Ηΐϊβί. ΝΙ τ. 
240 (ΠΙ Ρ. 454 Ἰπίεγρυ. ἘἘππ ἐδίᾳ] 
»ἄνευ τοῦ κοινοῦ" οἵ γὰρ Ἶ9- 
γεῖοι φίλοι σαν ᾿4ϑηναίοις. ἐ 
56Π0}. Οὐν ἢἴο 510 ΠΟΠΊΪΠ6 οἱ δἷπθ 
οἰν τ 15 ἀποίουϊύαῖθ ἀπα Ῥνοδοίι5 
510, 4Ὧ(θ 60 νᾶυΐὰ Θοηϊοὶ ροβδαηις 
Ῥοϑὺύ ΒΙοογηΐ. 505} 1οδέιν Πθυ)8ι. 80 
ΟΡεΕἰπιδίλιτη ΓΔ οὐ ΟΠ 6. Θ᾽" ΠῚ} ΠῚ 55Ὲ1Ὲ 
6556. ον 650}. ἀθν αἰ. ΡΟ], 
ϑρϑνῖ. “Ὁ. 88. -- Σιτάλπην 

-τὸν Τήρεω. ΟΓ, ο. 99 10]- 
ἀπὸ δάη. -- μεταστάντα. ΟἿ 
Κυπορ, ἂς Ὁϊα]. . 41 αἅμ, 8. --- 
στρατεῦσαι ἐπὶ τὴν Πο- 
τίδαιαν. Νόοι, αὐ Ρ]ογισπαπο, 
ἀάνοῦθαβ Ρούϊᾷαραπι, 56 
Ῥούίἀδ ἃ ΠΊ (γ 6 Υ 515), δὰ ΘΆ ΠῚ 
οὈϑιαΐοηα ᾿ἰθουδηάδι, --- οὗ. 

ΤΒαοΥ 418 Κο]. 1, 2, Εάὰ. 11. 

πολιορκοῦν. Οἱ, Ιθ4. Π ὅ8. 
-- πορευϑῆναι πέραν. 51- 
γον διαπλεῖν πέραν ΤΊ 5: 
-- Φαρνάκην τὸν Φαρνα.- 
βάξου. Οἵ. ἄπ. 1 129, 1. ῬΆβου- 
Π||α15. ρυδοίθοίαναθ, ἂ6 αὰ8 νἱα, 
1014,, βαίγαρα ουὐδί. 

ἔθ: Ὁ» παρατυχόντες. {|511{8- 
ἀπ5 παρόντες. Ο, ΟἸα55. --- 4 ἕ- 
αρχος Καλλιμάχου. Ὁε 8ι{- 
ΟᾺ]0 ΟΠΊΪ550 οὗ, δάη, λον ΟἹ. -- 
τὸν Σάδοκον τόν. Αἀτίοαυϊ! 
ἴἃ. Δη16 ΠΟΙΊΘη ῬΥΟΡΥΪ ΠῚ ΔρΡοϑβὶ- 

Τ0η 6. Ἰηδύ που ΡΟΒ111 ΘΧΘΠΊρΙα 
Ἰοσππίυν 98.1. 94. 8. ΤΥ 66᾽ 4. 
ΟΥ͂, ΧΡ ο, Ὑ 48. ΥΙΒΙ. ὙΠΙ 
50. 16. Οἱ, δάη. δᾶ Χρη. Απὰῦ. 
ΥΙ4, 18 οἱ ΒιΙτιηι. δά Τοῦτο, ρ. 
119: Ἄειι Ῥδαΐϊο ΠΟΥ Πανὶ Ηε- 
τοὐοί. 1. ἃ, --- τὸν γεγενημέ- 
νον ᾿ϑηναῖον. Οἵ. 29, ὅ. -- 
τὴν ἐκείνου... τὸ μέρος, 
Θδ ἢ ἊΡ}} 6 ἢ, 486 ἱρ5ἷτι5 
ῬΓΟ ταί ρβαυίο 6586. [ἃ Πδδο 
ν᾽ ἀθη ταν 1Π 16 }} 16 η 48 δἴπηι! ἀπά !ιο 

10 



146 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟῪ ΞΎΤΤΡΑΦΗΣ Β, ἐξ. 

λιν τὸ μέρος βλάψωσιν. ὁ δὲ πεισϑεὶς πορενο- 8 
μένους αὐτοὺς διὰ τῆς Θρᾷκης ἐπὶ τὸ πλοῖον, 

ᾧ ἔμελλον τὸν Ἑλλήσποντον περαιώσειν, πρὶν 

ἐσβαίνειν ξυλλαμβάνει, ἄλλους ξυμπέμψας μετὰ 

τοῦ Δεάρχου καὶ ᾿Αμεινιάδου, καὶ ἐκέλευσεν ἐκεί-- 

νοις παραδοῦναι" οἵ δὲ λαβόντες ἐκόμισαν ἐς τὰς 

᾿᾿ϑήνας. ἀφικομένων δὲ αὐτῶν δείσαντες οἵ ᾽4ϑη- 4 

ναῖοι τὸν ᾿Αριστέα, μὴ αὖϑις σφᾶς ἔτι πλείω 

χακουρ»}ὴ διαφυγών, ὅτι καὶ πρὸ τούτων τὰ τῆς 

Ποτιδαίας καὶ τῶν ἐπὶ Θράκης πάντ᾽ ἐφαίνετο͵ 

πράξας, ἀκρίτους καὶ βουλομένους ἔστιν ἃ εἰπεῖν 

αὐθημερὸν ἀπέκτειναν πάντας χαὶ ἐς φάραγγας 

ἐσέβαλον, δικαιοῦντες τοῖς αὐτοῖς ἀμύνεσθαι, οἷσ- 

πὲρ καὶ οἱ Λακεδαιμόνιοι ὑπῆρξαν, τοὺς ἐμπό- 

οὖσαν. Οἱ, δάπ, ΠΙ ΤΟ. 112 ἃ]. οἷ 
ἀδ νν. τὸ μέρος δἄπ,1 74, 8, ἀε- 
ηἶαὰθ ἂθ βθηϊίθηνἃ Αὐϊδιοριιαπ. 
Δόμάνη ν. 145, ΑΙ τὸ μέρος ἴῃ - 
τουρυθίδαίον αὐ αὐ τιπὶ ἴῃ 515 
οϑϑοΐ, ΟΙαββ. ά6ο, απο ῬΡΟΡίον 
αἰνουβιιαίθηὶ ποιηϊη πη ΒῈΡΘΙΟ- 
Τα ἰουνὶ νἱχ ροίοδί, αἀδηπτὴ 
ἸῺ 1050 6556, 

Ἔν πορευομένους ὲ 
δι τῆς Θρῴᾷκης. »Πονοθοί. 
Ι, . ἥλωσαν κατὰ “βισάνθην 
ΟἿΣ ἐν Ἑλλησπόντῳ." « ἋΟΤΤΙ.. 
-- περαιώσειν. [π5ο]Θηΐο οἱ 
Ποῦ ἀπὸ ἴοοο ἀρὰ Το. δοίϊν πὶ 
Ὠπϊὰ5. νου ᾿ᾶὸ νἱὶ ροβὶ απ οϑί. 
ΟἿ Τποτη. Μδρ. οὐ οἷπιβ ἰΠ ὑουΡυ. 
ἱςορὶθτηιβ θϑὺ 585 δον! ΓΝ 121, 
410 ΘΧΘΏΙΡΙΟ ΟΟΙ ρα αΐο, ἀα}} 10 το- 
ταπι δ ποὐοΥ ἐδ θ πὶ τηΐπτιβ νυθαίαυ. 
ῖὸ ὃ (αὐ Τπιρᾷ. ΑἸά. οα, Β45.) 
ἔμελλε ἊΝ “περαιώσειν (αὐ- 
τούς, αιοᾶ Δηίοοο551}) θη ἀγα 
οοηῃϊϊοϊαί, Τη να ηβὑἶνα ἰαῆθη πὲ- 
ραιοῦν ἀριὰ ῬοΪν}». εὐ 1108. το- 
ὁρηιίονο5. Ἰοοὶ ἀοπιοηβίγαπι Πουηὶ- 
Π05 ἀροιί, --- ξυμπέμψας μὲ- 
τά. ϑ8ῖς Ἰίογαπι 8. 4 μετ᾽ .49η- 
ναίων ξυμπολεμοῦντας. ὅϑ΄ἴη)]- 
ἃ φυαρήαπι οΟἸ]ρὶν ΑΡν δον. δὰ 
ΥΠΠ.94. Οὗ 1 28, 90 8]. εἰ 54. 
ΥΙ 108. Ῥεἰβοῖ.}, ΧΥΠΙ ὁ..38 8. 

1609. Μαείζῃ. δὰ Το, ἸμθοοΥν, ὃ. 
131. 

8.4. δείσαντες ... τὸν 
᾿Δριστέα, μή οει. Οἱ, απ. 21, 
1. -- τὰ τῆς Ποτιδαΐίας σρί, 
Οὗ 160. Κναορ. τὰ περὶ τῆς ἀ6- 
βάθρα, βο4 τὰ τῆς Ποτιδαίας 
6586 τὰ Ποτιδαιατικαά τοβροπᾶοὶ 
ΟἸΙαββ. θεϊπάθ ἀυστπὶ ριίαί 
Κναθρ., απο δη16 τῶν ποπ 51. 
ἰιογαύππι τα. ---- ἔστιν ᾶ. Οἵ. 
αᾶη. 1 12 οχίν. -- ἐς φάφαγ- 
γας, Ουοά φιοριῖὶο βάραϑρον 
56 ὄρυγμα (οἵ. Δ Δοῆδιη. Απίαα. 
αν. 1 ρ. 304) ποπιϊπαίαν, ΠΟῊ 
106 }Π}9] 6χ ΟΠΊΪ550. ἃυύϊοα!ο οὐ Ρο- 
5110 ΡΙανδ]] το 410 φάραγγα 
αν. Εἰ. τὰ. .« Ομυ) οοϑηοϑοὶ- 
τὰν. -α τοῖς Ἀν  ΥΑΣ Ὑγ λον 
σϑαι, οδάοθπι ροθηδ αἱϊ]- 
0618, ἰάδιι ἱπίθυσο, [π|6}}, αὖ- 
τούς. οἱ οἴ. αἀη.1 42, 1 οἱ ἰηίογρῦ. 

Θορι. Δ, ν. 648, Μαὶθ ἰπίον- 
Ρτοίδύι5 6δὲ Ηδᾶ8. --- οἵἷσπερ.. 
ὑπῆρξαν. ϑίπιι! δυάὶ ἀμυνό- 

μένου αὐτούς. Ῥοιοβὺ ἰδηιθα 

οὐΐατα αἰιγδοίίο οχ᾿βιϊπιδνῖ, απο- 
εἶδπι ἀΐοονο ᾿ἰσεὶ ὑπάρχειν τι 
(Κταρς. αν. 8. 47, 18. δάῃ. 8), οἱ 
ΟἸα55. δἄδθο αἰϊνυδοιϊοποπι ἀδιϊνὶ 
ΡΓῸ Θοηϊῖνο ὁ ΟἸ]οσδι] οθηϑοὺ 6858, 
ἀπο Υἱχ Ῥυοθοίαν, --- τοῦ ς ἐμ- 
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τ " ἔ) ᾿, Π - ὔ 

ρους, οὖς ἔλαβον ᾿Αϑηναίων καὶ τῶν ξυμμάχων 
ἐν ὁλκάσι περὶ Πελοπόννησον. πλέοντας, ἀπο- 
χτείναντες καὶ ἐς φάραγγας ἐσβαλόντες. πάντας 
γὰρ δὴ κατ᾽ ἀρχὰς τοῦ πολέμου οἵ Δακεδαιμόνιοι, 
ὅσους λάβοιεν ἕν τῇ ϑαλάσσῃ. ὡς πολεμίους διέ- 
φϑειρον, καὶ τοὺς μετὰ ᾿4ϑηναίων ξυμπολεμοῦν- 
τὰς καὶ τοὺς μηδὲ μεϑν ἑτέρων. 

θ08. Κατὰ δὲ τοὺς αὐτοὺς χρόνους, τοῦ ϑέ- στρατεία 'Δμ- 
φους τελευτῶντος, καὶ ᾿Δμπρακιῶται αὐτοί τε καὶ αὶ 

πρακιωτῶν 
πὶ ἴώργος τὸ 

τῶν βαρβάρων πολλοὺς ἀναστήσαντες ἐστράτευ- “ἀμφιλοχικόν. 
σαν ἐπὶ 4ργος τὸ ᾿ἀμφιλοχικὸν καὶ τὴν ἄλλη 

ἔχϑρα δὲ πρὸς τοὺς ᾿᾿ργείους ἀπὸ ᾿ἀμφιλοχίαν. 
τοῦδε αὐτοῖς ἤρξατο πρῶτον γενέσϑαι. ἴργος τὸ 
᾿Αμφιλοχικὸν χαὶ- ᾿ἀμφιλοχίαν τὴν ἄλλην ἔχτισε 
μετὰ τὰ Τρωικὰ οἴκαδε ἀναχωρήσας καὶ οὐκ ἀρε- 
σκόμενος τῇ ἐν ἄργει καταστάσει ᾿Δμφίλοχος ὁ 

πόρους... ἄποκτείναν- 
τες. Ὅς οοἸ]οσαίϊοπθ ν Υ ΟΥΌΤῚ 
οἵ. αἄη. 48, 1. Ὅς τὸ οἵ. Ης- 
γοἀοί, 1, 6. οὐ 101 ἱπίουρυ., β6ᾶ 
οομίγα Π05. οἰΐατη Μπ6}}. ον, 1 
Ῥ. 4817. Εαπάριη αἰγοοϊἑαίθμῃ ΠΠ 
82 δηϊπηδανογίθηιιβ. Οἵ. “ΝΊ 6. 
Ηϊϑ5ι. δηΐ. ΠΡ. 71. Μιάθηταν διι- 
ἰθπὶ ἢ Τηθυοδίουοβ οαρὺϊ 6558 ἃ 
Ῥιδθαοπῖθαβ ῬοΙΟρΟΠπποβιϊβ. Οἵ. 
ο. 09. (δρίϊνοβ οἰΐατπι 1 30 Ἰῃίογ- 
ἴεοίοβ νἱάϊπηιιβ, --- μηδὲ μεϑ' 
ἑτέρων. ϑῖο ἰϊογαπη 72, 1. ΓΚ 
48 4]. Οὗ. «α Χροη. ὅγε. τ 1,, 22 
εἰ αὰο08 «ἃ 72, 1 ἴῃ ρα, τηδ]. οἰτα- 
γίηγι5, σιιθρ, δα ἢ. 1... 4] δραὰᾶ 
γϑοθῃίϊουοβ ἀθηλατση, νοὶ Αὐίϑιοι., 
ρτηθροβίοποπι νἱάθυὶ ἀπίθ οὐδέ 
ΘΟ οοατὶ ἀοοοί, Βαίίπι, αν. 8. 147. 
δύῃ, 9. ἃ: ἈΠᾶς αι ἴῃ οὐδείς. ΟἹ, 
ἐν οὐδενί 13, 8 εἱ Ἰθὶ Κυπες. Ὅε 
μή Ροβὶ ὅσον ΡοΒίϊο νἱὰ. δάῃΌ. 
110, 2 

ὕαρ. 08. 8. :. τῶν “βαρβά- 
ρων. Οἵ 8. 9. --- ξἠἘναστή- 
σαντες, ἀαππ οχοϊν᾽ 58θπί, 
αα Ἔχρϑάϊεϊοπ πὶ δνοορδβ- 
56ηὶ. δϑὸ ΘΟ ΠΝ 7. 
90. -- Ἄργος τὸ ἀμφιλοχι- 

᾿μφέλοχος. 

κόν. --- δ ᾿παϊπ8 βία ἴα ο0η- 
ὑγόνοῦβο οἵ. Κτιβ. Ηδὶ!, Π. 2 νη. 
821. Τι6αΚ. ατδθο. βερί. [Ν ρ. 288 
56ᾳ. Βιιβὶ. ἄγϑθο. 1 ρ. 38. Οἱ. 
8. 8 οἱ Π| 108, 

8.3. ἤρξατο πρῶτον. Οἵ. 
δᾷη. 86,1 

8.8. Ἄργος ... ἔκτισε... 
Ὁ Ναρ 8. δαοίο- 

γα) ΟἰΒΒΘΠ5118 ΒΌΡΟΙ ΟΟΠΑΙΓΟΥΘ 
ΑΥΡῚ ΑΠΡΠ]. Μιᾶς 08}. φ. 
826, ΑἸπρΒ] ]οομτπι ὁχ ΡΟ Π 5 
ΟΥ̓ΔΟ]Ο ΑΥΡῸΒ ΘΟΠἸἀΪβθθ 80 011 
ἈΡοΙοάονιβ ΠῚ 7, δεὰ ΑἸρΠ1}0-" 
ΘΠ. ΠῸμ ΑἸΩΡΠἰαναὶ ἈΠ] ΠῚ, τ 
[ροβὲ ἤοπι. θα. ΧΥΝ 2349] Τὸν - 
ἀϊάθβ, ϑογηηὰθβ ΟἸἰα5, δἰϊϊααο, 
504 οἷιβ δθχ ΑἸοηδθοπ 6. ΠΘΡΟίθπὶ 
ἔαοῖϊι. “Κ ΠΟΘ. γιά. δατα Ῥαυβ. 
118 εἰ Πογοάοι, Π|91, ἈΑρο!ο- 
ἀοτιιβ ΕΡ]Ποὐ τη δθοαίαβ δϑί, αἱ 
οΧχ ϑίταῦ. Χ ῥ. 462 αθιπάδ ραίεί. 
ΜΑΞΒ), Οἱ Βογα. Ορβοῦν. δὰ 
ἈΡοΙΠοά. Ρ. 360, απᾶθ ἃ]105 ποη- 
ὨᾺ1105 ἤπις ΑἸπρμαναὶ δΙϊαπὶ ἰπ 
ΡΑΙΆΡὨΥ δια εἰ ΟἸ]ΠἸοἴδ πὶ Ῥγοΐβοιοβ 
6556. αἰχῖθϑθ ἰπι6}Π|ρ 65. --- οὐκ 
ἀρεσκόμενος τῇ διὰ ὙΠΟΣ ΖΙΟΥΙΞ 
στάσει. ϑιτδῦ. δυσαρεστῶντοϊς 

ΟΣ 

ἱστορεῖται 
Ὡ, 

Ῥᾷᾶμα τὰ ταύ- 
Τῇ τῇ πόλει 
πρότερον 
ξυμβάντα. 
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᾿ἀμφιάρεω ἐν τῷ ᾿᾿μπρακικῷ κόλπῳ, ὁμώνυμον 
τῇ ἑαυτοῦ πατρίδι Ἄργος ὀνομάσας. καὶ ἣν ἡ 
πόλις αὕτη μεγίστη τῆς ᾿ἀμφιλοχίας καὶ τοὺς 
δυνατωτάτους εἶχεν οἰχήτορας. ὑπὸ ξυμφορῶν δὲ 
πολλαῖς γενεαῖς ὕστερον πιεξόμενοι ᾿“μπρακιώτας 
ὁμόρους ὄντας τῇ ᾿ἀμφιλοχικῇ ξυνοίκους ἐπη- 
γάγοντο, καὶ ἡλληνίσϑησαν τὴν νῦν γλῶσσαν τότε 
πρῶτον ἀπὸ τῶν ᾿Δμπρακιωτῶν ξυνοικησάντων᾽ 
οἱ δὲ ἄλλοι. ̓ ᾿μφίλοχοι βάρβαροί εἰσιν. ἐκβάλλου- 
σιν οὐν τοὺς ᾿ἀργείους οὗ ᾿“μπρακιῶται χρόνῳ καὶ 
αὐτοὶ ἴσχουσι τὴν πόλιν. οἵ δ᾽ ̓ ᾿μφίλοχοι, ἫΣ 
ψομένου τούτου, διδόασιν ἑαυτοὺς ᾿Ακαρνᾶσιν, καὶ 
προσπαρακαλέσαντες ἀμφότεροι ᾿4ϑηναίους, οἵ αὐ- 

ὅαρ. θ8. 8. ὅ. ἡλληνίσϑησαν ΒεκΙς. Οἷ. Τοῦ. δὰ Ῥνγη. Ρ. 
880. [Ιπ 1ἰυνῖ5. π|55. ἕλλην., ἀποὰ δχοῦβαγα ἔγιιβίγα οοηδίιβ δϑέ Β ας), 
ατ. πιᾶχ. ΠῚ ρ. 410 (6. ρυίῃ.). 

ἐν ΄46γ. δίᾳιο ΔΙ ΘνῸ Ιοοο οὐκ τηθυδηΐαν, ααἱ ἰρδὶ Ὀαγθατὶ ἀπ- 
ἀρεσκόμενος τοῖς ἐν, 40γ. »ξῦρε οαμίαν, Οἱ, 8. 9. εὖ ὁ. 80. 
γὰρ τὴν μητέρα ᾿Εριφύλην 8. 6. τοὺς ᾿Αργείους] 
ἀναιρεϑεῖσαν ὑπὸ ᾿Αλχμαίω- ... «τοὺς ᾿᾿μφιλοχικοῦς, τοὺς δε- 
νος τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ." ὅ6})0], ξαμένους.““ ὅεἸιο!. Οἵ, 8. 9 οἱ 
Οὗ, 102, ὅ οἱ 'υϊ δάη. ἢ) ν. ἀρέ- 1Π 10ῦ, 2, 
σκεσϑαι ΥΠ 60η: 1 129, κι]- 8. 1. οἵ δ᾽ ᾿μφέλοχοι]) οὗ 
ἐν τῷ ἀμπρακικῷ κόλπῳ. πάντες, διὰ τὴν μητρόπολιν. 
᾿Ἐπιϑαλασσία ἀϊοῖταν ΠῚ 108, αὶ Θ6μο]. ---διδόασεν ἑαυτούς, 
οἵ, αἄη. -- ὀνομάσας. «αὐ. πὸ- ἀθάπηΐ 56, -- Απαρνᾶσι. 
τ ἰ ἢ ἃ ἢ 85, Π0η α ἅπ| ἢ ΠΟΙΗΪ - 
μᾶνῖδβϑού, Οὗ, Καρμρί, ἀρυᾶ. 
Κυαοσ. 

8. 4. μεγέστη. Μίπονα που- 
π}}}ὰ ορρίάαϊα αϊπβ ΤΘρΊ ἢ 8 
οοσποβοδηίαν 6χ ΠῚ 10 864. 

δ. ὅ. ἐπηγάγοντο. ΤᾺ(6]], 
οἵ τῆς πόλεως οἰκήτορες. --- 
ἡλληνίσϑησαν τὴν νῦν 
γλῶσσαν. ἄἀταροδηι ᾿ἰ Πρ 8 ΠῚ, 
αὺυὰ πὰ Ἰοα απ Υ, (ρ1Ὸ 
Ῥαγθαγα, 4 ΡΥ 15 πὶ οὐδ 1,) 41- 
ἀϊοογαηῦ, 6 Ποὸφ τδυῖοῦθ τι8ὰ 
γοῦθὶ ἑλληνίξειν οἵ, ΤΠοτα. Μαρ, 
οἱ ΒΙοοπι!. -- βάρβαροΐ εἷ- 
σιν. ΟΥ Ιἰπριδηι, [Ογία856 θ6- 
Ιαβρὶ οι. ΟΝ Ανη, Μοὰο δυΐουι 
θ6 5. δ᾽ ποι! να. Πα Θη τιν, πο 0 
Ἐρ᾽γουβ (οἷ, Βδέναρ, Ρ. 826) δάπυ- 

Οὐαν τλυ]ῖο το η(  ΟΥἹ 115 ἰθΠ ρ0-- 
γἶθ5. ΑἸΩΡΠΙΠΟοἸα ἱπίθγά πὶ ῬΔΥΒ 
Ἀσδυηδηΐδθ οχἰ βία οβέ. --- 
προσπαρακαλέσαντες. Ιπ 
118, σιδθ βοασπαηίαν, αἰίθη δ ἀναν- 

ταπόδοτον Ρδυΐουϊα δὲ οἰεούμμῃι, 
απο ᾿ἰὰ δἀάϊια δϑί, τὖ 51 ἤδθο 
νοῦ Ἰορούθπίιν: προσπαρακχα- 
λέσαντες ᾿Αϑηναίους, πεμψάν- 
τῶν τούτων αὐτοῖς͵ Φορμέωνα, 
τοῦ Φορμέωνος δὲ ἀφικομένου, 
αἱροῦσιν. Οἱ" «ἀη. ΠῚ 84 οἱ 
Κυιθρ. αν. 8. 46, 14. δάῃ. 2. 
Ο απ δ [ογίαββο η6. ορὰβ αυϊ- 
ἄθπι δϑὺ Πἶ8. δι θα ΡῚ 1 5, ἀπ 
Ῥαγεϊοῖρία ἴῃ οαϑα 5.0 1 6 οὐ! αὐ οὉ- 
ἰδοιὶ οοἸ ]οοδία οὐ ρθη ν185. ἃ- 
Β0Τυ18. οἴανν ΠῚ δὅ οἱ ΥἹ 64 ρᾶτ- 
εἴοα!α δέ σορυϊανῖ ἀοοοδὶ Κδοτηρῇ, 
Ἠδηο ἰηλθη ἀηοΪ8 ἱποί δὶ: Κυιθρ᾽. 
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τοῖς Φορμίωνα τε στρατηγὸν ἔπεμψαν καὶ ναῦς 
τριάκοντα, ἀφικομένου, δὲ τοῦ Φορμίωνος αἱροῦσι 
κατὰ κράτος Ἴργος, καὶ τοὺς ᾿Δμπρακιώτας ἦνδρα- 
πόδισαν, χοινῇ τε ὦκησαν αὐτὸ ᾿ἀμφίλοχοι καὶ 
᾿᾿καρνᾶνες. μετὰ δὲ τοῦτο ἡ ξυμμαχία ἐγένετο 
πρῶτον ᾿Αϑηναίοις καὶ ᾿ἡκαρνᾶσιν. οἵ δὲ Ἄμπρα- 
κιῶται τὴν μὲν ἔχϑραν ἐς τοὺς ᾿ἠργείους ἀπὸ τοῦ 
ἀνδραποδισμοῦ σφῶν αὐτῶν πρῶτον ἐποιήσαντο, 
ὕστερον δὲ ἐν τῷ πολέμῳ τήνδε τὴν στρατείαν 
ποιοῦνται αὑτῶν τε καὶ Χαόνων καὶ ἄλλων τινῶν 
τῶν πλησιοχώρων βαρβάρων" ἐλϑόντες τὲ πρὸς 
τὸ Ἄργος τῆς μὲν χώρας ἐκράτουν, τὴν δὲ πόλιν 
ὡς οὐκ ἐδύναντο ἕλεῖϊν προσβαλόντες, ἀπεχώρησαν 
ἐπ᾽ οἴκου, καὶ διελύϑησαν κατὰ ἔϑνη. τοσαῦτα 
μὲν ἐν τῷ ϑέρει ἐγένετο. 

09. Τοῦ δ᾽ ἐπιγιγνομένου χειμῶνος ᾿ἀϑηναῖοι 
ναῦς ἔστειλαν εἴκοσι μὲν περὶ Πελοπόννησον καὶ 

Ὅδη, Οιοά τρορρὶΐ Οἰα585. 

Οἱ. 

ὥκησαν. Τιᾶῦν, Μοβᾷᾳι. ὦκισαν. 
νᾶ, δὰ 1 8 εὐ 98... ΚΑΌΒΟ, 

8. 9. αὐτῶν. αὐτῶν Ἰἰρτὶ οὐ βουὶροϊ οὐ δα! ἀπίθ 1Π1ρ08. 
αᾶη, 1 17 οἱ 84. ΠῚ 18, 1. 

ἘΑΙΠταγ Βορη], ϑγπί. Ρ. 470, οὐὲ'΄͵. τηδὶ. 1 ρ. 274. ΘνΔΚΘΏΡ. δὰ 1ν. 
ῬΙθμδτη π θρριι ΠΟ 10} 6 ΠῚ Ροβίτριά- 
κοντὰ τα] τούϊπαϊὶ ΒΌΚκ. Θβηϊ- 
4168 υἱ οἰῖτι προσεκαλέσαντο οοΥ- 
τοχδυιηΐ, ἰία Ο]858, παρ ον προσ- 
παρεκάλεσαν δίαπε ἴῃ ΒΌΡΡΙ6πι. 
Ῥ. 190, υαὐϊ θ6πε γεΐαίαί ΠΠ|γΊομ 
ΘΟΠΙ ΘΟ ΌΤΙ ᾿Αϑηναίοις, Ῥούϊα8 
προσπαρεκάλεσαν τε, οο το- 
οδρίο δοῃίτονθιβο 10 τέ, 46 απὸ 
αἰοίατηῃ οβϑί δὰ 1 9, {Ππᾶ ΘοΟπίΓα 688 
Ἰαρὲβ οὐδ ]οᾶβ, αα86 [ΔΟ ΠΟΥ Θτα 
βου ρύθτατῃ αἰ ἔβΟἸΠ] οὐ, τηδ ηϊ[6βίδηη 
ΘΟΥΓΘΟΙΪΟΠ ΘΠ ΟΥΘΠΙΠΊϑ (οἱ ν οοἱ οοΥ- 
γϑοίβθ Ροξίρουὶ ἴα σθηΐ. -- Φ ορ- 
μέωνα... ἔπεμψαν. 1ὰ Ρϑυ]ο 
δηΐδ ΒΘΙΠ ΠῚ ῬεοΙορ. [αοίυτη 6556 1ᾳγ8 
βυβρίοδίαν Πυκὰ85. (Οὗ, Ηδδοκ, 
ἘΔ}Π’ Βναπάβίβθιθγατη Η]βι, Ἄ60]. 
Ρ. 192 ἀρρᾶτγει εχ 8. 9. -- αἷ- 
οοῦσε ... ἠνδραπόδισαν. 
ἴ)0ε Ῥγδεβθηία Ὠϊβίουϊοο οἱ δουϊβίο 
᾿ἰὰ ἰάοπάοιη σορυϊαιὶβ νἱᾶ, δᾶ, 

ΠῚ 460,9. Ηρα. δα δ65. Β.Ο.1 41. 
8. 8. ἡ ξυμμαχία. Ουᾶ 

Ἀραγπάπαμι οἱ πλείους οοπίϊπο- 
πεν για, 9, 4 οἱ 101 δάῃ. 

: Ὁ. συ πολέμῳ, Οἵ, ἀἀη. 
Σ - αὑτῶν. (υοᾶ ατιϊοι- 

αὐ τήν πο δβὶ ἰἰθγαίιιβ, ἰηΠ6 οχ- 
ΡΠ οδὺ Κυιιθρ. . αυἱὰ Ῥίδπδ οὐσαν 
στρατείαν τηθηίς δαἀθηάυπι 511. 
Οἵ, εἴδη ρα. Π 18,1. -- Χαό- 
νων καὶ ἄλλων.. . βαρβά- 
ρῶν. ,» Ομ δοπἃβ Ῥδγθατοβ ἔπίββο 
6χ ἢ. 1. οὐ ο. 80, ἰΐο [81 οἱ] 6 
Βογίάπο Οἶο [448] οβίθηα!ὑ ῬᾺ]- 
τηθν.“Κ ὉΌΚ. 6 Ομδομῖθαβ Ἐρὶ- 
τοίϊβ νἱα. 80, ὅ. 81, 4 οἱ ἄτη. δᾶ 
ο. 80. Ψιοϊεὶ ΡΟΡαΪ, ααὶ β᾽ πὶ, ρα- 
γ16Υ 6χ ὁ. 80 ᾿πι6}Π Πρ ταν, θ6 νοῦ. 
πλησιόχωρος οἷ. Ῥυῖ. δᾶ ΤΥ 19, 

ΟΔρ. 69. 8. 1. Αϑηναῖοι 
οοἰ, δ τὸ οἵ. θιοά. ΧΗ 47. 
-- περὶ Πελοπόννησον, τς 

᾿4ϑηναῖοι ἐς 
τε Ναύπα- 
μτον ναῦς 



πέμπουσι καὶ 
ἐπὶ Καρίας 
καὶ “υκίας, 
ὅπου πλήσ- 

σονται. 

Ποτιδαίας 
ἅλωσις. 
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Φορμίωνα στρατηγόν, ὃς ὁρμώμενος ἐκ Ναυπά- 
κτου φυλακὴν εἶχε μήτ᾽ ἐχπλεῖν ἐκ Κορίνϑου καὶ 
τοῦ Κρισαίου κόλπου μηδένα, μήτ᾽ ἐσπλεῖν, ἕτέ- 
ρας δὲ ἕξ ἐπὶ Καρίας καὶ Δυκίας καὶ Μελήσαν- 
ὅρον στρατηγόν, ὅπως ταῦτα τε ἀργυρολογῶσι 
καὶ τὸ λῃστικὸν τῶν Πελοποννησίων μὴ ἐῶσιν 
αὐτόϑεν ὁρμώμενον βλάπτειν τὸν πλοῦν τῶν 
ὁλκάδων τῶν ἀπὸ Φασήλιδος καὶ Φοινίκης καὶ τῆς 
ἐκεῖϑεν ἠπείρου. ἀναβὰς δὲ στρατιᾷ ᾿4ϑηναίων τε 
τῶν ἀπὸ τὼν νεῶν καὶ τῶν ξυμμάχων ἐς τὴν “υκίαν 
ὁ Μελήσανδρος ἀποϑνήσκει καὶ τῆς στρατιᾶς μέρος 
τι διέφϑειρε νικηϑεὶς μάχῃ. 

τύ. Τοῦ δ᾽ “αὐτοῦ χειμῶνος οἵ Ποτιδαιᾶται 
ἐπειδὴ οὐκέτι ἐδύναντο πολιορκούμενοι ἀντέχειν, 
ἀλλ᾽ αἵ τὲ ἐς τὴν ᾿ἀττικὴν ἐσβολαὶ Πελοποννη- 
σίων οὐδὲν μᾶλλον ἀπανίστασαν τοὺς ᾿4ϑηναίους. 
ὃ τε σῖτος ἐπελελοίπει, καὶ ἄλλα τε πολλὰ ἐπε- 

4.Ὁς ᾧ ΤΕ, ΄ , 5 ὃ ; 
γεγένητο αὐτοῦι ἤδη βρώσεὼς πέρι ἀναγκαίας, καί 

αρ. 09. 8. 1. Μελήσανδρον. ὅδ85. Απρ. 6]. ψϑην 1. ϑοΠο], 
Αὐιβια. ρ. 67 Μελίσανδρον. 
Μελίσανδρος ἴπονῖε, ποη ἴδοι! ἀἰοσία οϑῦ, ελίσανδρον ΜΙΙΕβίατα, 
βουϊρίογθιη ἨοπΊθΓῸ νϑίμβί! οὐ ΘΠ, τηθπιοναί Αθδη, αν, Ηἰϊβϑί. ΧΙ 2." 
ὈΌΚ. Μοϊοβαηάνιιῃι ΔΡρ6}18ὲ Ῥαυβ. 1 29, θ, εὐ ποὺ ποῃθῃ βοίυτη ργο- 
θαπάμπηι 6556 ἀοιηθηβίγαι Ὠιημά, ἴῃ ϑίθρῃ. ΤηθΘβ, Οὗ οἰΐδπι ΒΙοοτηΐ. 

αὐ ῬοΙοροπηθβιηι οἰγουτηνθῃοτο- 
ἰαγ, Οὗ. θιοά. οἱ 38, ὃ δάη, οἱ ἀθ 

Ῥμοιτηΐομα ὅ8, 2. -- ὁρμώμε- 
νος. Οἷ, δά. 164, 2.--- ταῦτα. 
ἴῃ ΒΕκκ. Απθοά. Ρ. 159 6Χ ᾿πίθγρυ. 
αὐάυπίυγ, νεῦρα τὰ χωρία ρΡοϑὲ 
ἄργυρ. Αἱ νὶἱά. Μαι. αν. 8.489 
οὐ δῃ. Ν 21, 1. -- ἀργυρολο- 
γῶσι) »ἀργύριον ἀπαιτῶσι." 
Β0Π0]. Π)6 δοοιδαίϊνο δἀαϊίο νἱά. 
ΒΙοοπιῖ, οὐ Κυαθρ. ὅν. 8. 46, 6. 
ἄπ, 6. Νάνθβ πὸ [δοί θη δβ ἀρ- 
γυρολόγοι νοοδηΐαν Π| 19. ΤΥ 
50. --- τὸ λῃστικόν. ΟἹ 4 εἱ 
101 δάη. δ ἀθ τὸ ΠΙ 51, 2 οἱ ἰθὶ 
δάη. -- αὐτόϑεν. Ἐχ Οατία οἱ 
Τγοῖα, αΌϊ ἰπϑιαἰαυὶ ρἰγαίαθ Ρεὶο- 
ῬΟΠΠΘ51ϊ βοίθραης, Οὗ, ΝἼΠῚ 8ὅ οἱ 
Οϑἰδηα, Οὔβονν. ἔαβο. 2 Ρ. 9. 
Φασήλιδος. Νοία υτ08 Τωγοῖδο, 

ἴῃ παΐϊα5. οὐ ΡΠ Πα οοηῆηϊο 
5118. (οἵ. Βίυδῦ. ΧΙΝ8, 95. Τὰν. 
ΧΧΧΨΝΠΗ͂ 28), αυδτα ΡΑΡ ΠΥ 86 
᾿ΐο ἀὐεν αΐταν ἃ 5680]. -- τῆς 
ἐκεῖϑεν ἠπείρου. [π50]6ῃ- 
(ἰὰβ. πἰς ἐκεῖϑεν αὐδηῃ 1 62, 4, 
δὶ νἱα, δάη., 568 οἵ, Κταορ. θυ. 
8. ὅ0, 8 8άη. 11. Βισηϊβοδίαν γηᾶ- 
χίπηθ Ἀαρυρίαβ. Οἵ. ὙΠ] 88. 

8, 3. τῶν ἀπὸ τῶν «νεῶν. 
Οἵ, «ἀη. ΥἹΙ 28, 4. --- ἐς τὴν 
ΜΛυκέαν. Ἐτταὶ ᾿οίαν Ρααβ. 1 
29, 6. Οἱ. ΒΙοοπιῇ, 

ΟΡ. 70. Οἱ. Ὀιοά. 8ὅϊῖ.ο. ΧΗ 
4θ, --- 8. 1. οὐκέτι. ΟἿ ο. 58. 

βρώσεως πέρι ἀναγ- 
καΐίας. Ῥονί.: ργοὸ (φιορυ, ἱπ 
Βοχιθμαης Δ) νἰοία πὸ- 
οοββγίο. Ὑοοαθα! βρῶσις 5] 

-- 

2 

» Νοιίθη ἀποῖὶβ ῆελήσανδρος ἅἃπ΄ 
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τινὲς καὶ ἀλλήλων ἐγέγευντο, οὕτω δὴ λόγους 
προσφέρουσι περὶ ξυμβάσεως τοῖς στρατηγοῖς τῶν 
᾿᾿ϑηναίων τοῖς ἐπὶ σφίσι τεταγμένοις, Ξενοφῶντί 
τε τῷ Εὐριπίδου καὶ Εστιοδώρῳ τῷ ᾿Δριστοκλεί- 
δου καὶ Φανομάχῳ τῷ Καλλιμάχου. οἱ δὲ προσ- 
εδέξαντο, ὁρῶντες μὲν τῆς στρατιᾶς τὴν ταλαι- 
πωρίαν. ἐν χωρίῳ χειμερινῷῶ, ἀναλωκυίας τὲ ἤδη 
τῆς πόλεως δισχίλια τάλαντα ἐς πολιορκίαν. ἐπὶ 
τοῖσδε οὖν ξυνέβησαν, ἐξελϑεῖν αὐτοὺς καὶ παῖ- 
δας καὶ γυναῖκας καὶ τοὺς ἐπικούρους ξὺν ἑνὶ 
ἱματίῳ, γυναῖχας δὲ ξὺν δυοῖν, καὶ ἀργύριόν τι 

Οαρ. 10. 8. 2. 3 Ἥ» 
ἀναλωκυίας τε. Ργο τε ἴαυν. Ε΄. πι. δέ. Αἱ 

ΨΙ δὴν 1 14... 2 ει, δὺς ὅδ᾽ Ῥατὺ. Τ:,95. 

ἐς πολιορκέαν. ΟἿ. «ἀπ. 

δἰ προ. Υ 6 ΠῚ ααοαπε ἀδηηαν ΕἾ Πο- 
τηᾶ5 Μᾶρ. ἴῃ ν. βρώματα, ἴΔ4}}1- 
ἰὰ;}; Π8ΠΔῚ 60 6Χ Αἰ|615 ῥΥδοίου 
Τῆτο, ἀ81 δαηΐ ΧοΠΟρ].., ΒΟΡ}., 
Ευτὶρ. Οἱ, τορι. ΤΠ65. 56α νἱάο- 
τὰν δρᾶ Ὑποιιᾶτη βρώσεις [6- 
σϑηάιι πη, 46 ΠῚ Ρ] ΓΙ ΡΥϑΘΙΘΡ 
Ῥγοοορίαπι μᾶθθὲ ΡΙαἰάνο 5. ἰπ 
51τ 105 σου ὶβ Πουηθίγ, ο, 47 
ἴηῖξ,, δὲ ἀναγκαῖος 651 [6 π15, 
ἜΧΙΠΪ5, αὰ86 ποίϊο ῃἰς ἀπ 0 66 
νι ἀθίυῦ ρυδϑίθγθη 8, οἱ ρυϑοίαία 
δϑί ἃ {0118 τϑοθη ἰββίσηϊβ δαϊίο- 

τι δησ., σέεαθη Ὗ 1.8: ὅ..-Ξ. νΆ- 
λήλων ἐγέγευντο. Ηϊο ἀλ- 
λήλων Ροϑίψιπι 6558 ΡΓῸ ἑαυτῶν 
ταῖϊγι πῇ εϑί ἀθοθτα δα άδτη, οναπι- 
τῆ σαπι 'ῃ ΒΟΚκ, Απϑοά. Ῥ. 818, 
ῬΒΠΘΙΟμοη, ΡῬΠΔνΟΥ Πα ἴῃ ν. 
ἀλλήλων. τα ΠἸον ποππᾺ}}} ΠῚ 
81 δυγανογιηί, Τ|54 6 η] νου ]5 46 
νϑβοθηᾶα ΟΔΓΠ6 ΘΟΥΡΟΥΌΤ͵Ω τηπίπο- 
σαπὶ αὐτὰ Δ8]16πιο165. ῬΓΟΘΟΡ. --- 
οὕτω δή. Οἵ. τἄπη. 1 181. 
λόγους προσφέρουσι. οἴ. 
δάη, 1δ7, ὅ. -- Ξενοφῶντι 
τῷ Εὐριπίδου. ΟἿ. Ἰπίογρυ, 
Τ,γ8. Ρῦὸ Βοη. Αὐ᾽βίορῃ. 8. 14 οἱ 
ἰηΐγα ο. 79. 

8.2, προσεδέξαντο. διπιὶ 
δυὰὶ τοὺς λόγους. --- χειμερι- 
γνῷ, Ὠἰοτηδ}, ἔστ οἱ ἃ ο. --- δὲσ- 

χίλια τάλαντα. ΟΥ Βοροκῃ. 
Οδϑοοη. οἷν, Αἰῃ. 1 Ρ. 400, αυἱ 
Θοτηρᾶγαὺ Ἰβοογαίθηι περὶ “ντιδ. 
8. 1183 3400 ἰα]οπία παπιθῦϑῃ- 
δῖα, ὕηας 5υπηρύποβιββίτηα ἴδοι 
51 πᾶρο οὐϑβίαϊο, ἀοοθὶ Τπιο. 
Π|117. ϑουρίαγαθ ἀπουιπ Ρ65- 
5: ΠΟΥ ΠῚ ΠΟΥ απ χίλια πὸπ ἴδ- 
νοῦ ιοάογαμ 1. ἀ. ἀδοπιοηβίγδέ 
ΤΕ, --- ἐς πολιορκέαν. ὅπ 
νέοι! οΟ, 4π|ὶ ἃ Ρ] ΣΙ πηΐ5 οὐ ορεϊπιῖ5 
Ἰουῖβ αὐθϑί, ποη οἷα ἴθ Ροιίϊ- 
ἄδεδε οὐβίἀϊοποπι, 8684. ἴῃ 
οὐβίάθπ ἀὰ πὶ βῖνα χρήματα 
πολιορκητικά 51 5ηϊΠοϑί. 

8.83. ἐπὶ τοῖσδε, 5 οοπ ἀϊ- 
ἐ]οπῖθτ5. Οὗ, ΠῚ 114. ΨΠΠ 18 οἱ 
10] Τ)αἱκ. ΜΔΈΠ. αἵ. 8. 860 δ. Βατίπι, 
8. 141 ἴῃ ἐπί. --- τοὺς ἐπι- 
κούρου ς. Τοὺς ξένους συμ- 
ἄχους τοὺς λοιποὺς τῶν μετὰ 

“Αριστέως ἐκ τῆς ,“Κορίνϑου 
ἐκεῖσε ἀφικομένων᾽ ὅρα ἐν τῇ 
δ᾿ περ. .8΄.“Ὁ ΖΦΖΟΥΚΑ͂ΣΙ ΟΕ 
Δ οἰιβὴν. Απτῖαα, αν. ΓΡ. 211. -- 
ξὺν ἑνὶ ἱματέῳ, οατὰ 5ἷη- 
σὰ] 15 νοϑεϊ θη 185 (1ἶν. ΤΥ 
10). Ολγα  Π8}18 οϑύ ΠΕΠΊΘΓΙΒ. ὈΙΤῸ 
ἀἸβενι θατῖν ὁ, απο ππιπατδῖῃ ἀρπᾶ 
Ταῦ 95. ἀποαπ6. Ῥαϊο δ] 15 πᾶ- 
ἴὰγ88. 81ηὉ ΘΧΘΠΊΡΙα 5ἰηρι δγ15 
ΠΟ ϑδάάϊτο Πυτήθυαὶ ἴῃ δα, τηϑί. 



“Ἰακεδαιμο- 
νίων ἐπὶ [1λά- 
ταιὰν στρα- 
τευσάντων 

οἵ Πλαταιῆς ς 
᾿ἀρχίδαμον 
τοῦ ἀδικεῖν 
σφᾶς ἀπο- 
τρέπειν πει- 

ρῶνται. 

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦῊΣ Β, οα΄. 
Ν 

102 

ῥητὸν ἔχοντας ἐφόδιον. καὶ οἵ μὲν ὑπόσπονδοι 
ἐξῆλθον ἐπὶ τὴν “Χαλκιδικὴν καὶ ἕκαστος ἡ ἐδύ- 
νατο᾿ ᾿᾿ϑηναῖοι δὲ τούς τὲ στρατηγοὺς ἐπῃτιά- 
ὅαντο, ὅτι ἄνευ αὐτῶν ξυνέβησαν (ἐνόμιξον. γὰρ 
ἂν κρατῆσαι τῆς πόλεως ἡ ἐβούλοντο), καὶ ὕστε- 
ρον ἐποίκους ἑαυτῶν ἔπεμψαν ἐς τὴν Ποτίδαιαν 
καὶ κατῴκισαν. ταῦτα μὲν ἐν τῷ χειμῶνι ἐγένετο" 
καὶ τὸ δεύτερον ἔτος ἐτελεύτα τῷ πολέμῳ τῷδε, ὃν 
Θουκυδίδης ξυνέγραψεν. 

11. Τοῦ δ᾽ ἐπιγιγνομένου ϑέρους οἱ Πελο- 
ποννήσιοι καὶ οἱ ξύμμαχοι ἐς μὲν τὴν ᾿Αττικὴν 
οὐκ ἐσέβαλον, ἐστράτευσαν δὲ ἐπὶ Πλαάταιαν᾽ 
ἡγεῖτο δὲ ᾿Αρχίδαμος ὁ Ζευξιδάμου, Δακεϑαιμο- 
νίων βασιλεύς. καὶ καϑίσας τὸν στρατὸν ἔμελλε 
δῃώσειν τὴν γῆν" οὗ δὲ Πλαταιῆς εὐϑὺς πρέσβεις 
πέμψαντες πρὸς αὐτὸν ἔλεγον τοιάδε. »(ρχί- 
δαμε καὶ “ακεδαιμόνιοι, οὐ δίκαια ποιεῖτε οὐδ᾽ ἀ- 

Μοβαι. ἧ ἕκαστος ἐδ., 
νά. 

δ, Ἔ7}ΠῸΠ κὶ Ὁ 
8. 4. ἕκαστος ἢ ἐδύνατο. ΤιδυΓ. Ὠ]. 

αοἱ οὐάο νϑυθοῦαμι ἃ Κυιθρ, γοσορίιθ. ὈΙΆΟΘα β8πὸ ροίοβί. 
δάη. Π|17, 8. 

ἄνευ αὐτῶν. Βεκκ. ἄνευ αὑτῶν, ἀὸ ποη οραβ. Οἵ, αἅη. 1 17. 

ΘΌρΡ]. Ρ. ὅ44 (6α. 2 Ρ. 519) οἱ ἴῃ 
Κναθρ. (ἀν. 8. 44. 1 δάπ. 7 ρτο- 
Ἰαία. Ιρβὶὰβ μυῖα Ῥαοιὶ οοηαιῖο- 
ὨΪ5. ΘΟ ̓ αγἃ ΘΧΘΙΊΡΙα νἱάθ δριᾷ 
ΒΙοοτηΐ, 

8. 4. ἄνευ αὐτῶν, 56 Π0ἢ 
ΘΟΠΒ. 015, ν6] μη α551ι 580. 
ΟΥ, δἄη.1 198, 8. --- ἐποίκους. 
ΟἿ, ἄη. 27, 1, ΜΙΠῸ [αἰ556 ἀἰοῖὶ 
Ὀιοᾶ, -- κατῴκισαν. »ν ἴποο- 
118 ἔγθα θην α . Ῥᾶγαπι 
δοραγαίο ὨΙοά. τήν τε πόλιν καὶ 
τὴν γῆν κατεκληρούχησαν. Οἵ, 
δάη, 180. 

8. ὅ. τὸ δεύτερον ἔτος. 
ΑἸΙΌῚ ἴῃ Πῖβ. Του} 5 ΤΗπογ ἀϊά65 
αὐ ἰοα! πὶ πο δαάϊν (ν᾽. 11 103, 
ΠΙ| 28. 88. 110 ἃ]. οἱ δά: 1 12), 
αὐδᾶν ᾿ἶο Ββρϑοίιβ Πι, οὐ ἃ Κυαθρ, 
ἘΠΟῸῚΒ πο] 518 οί, Ῥϑὺ 56 ἰδῆθῃ 
ἃηῖθ ογάϊπα! αὶ οαὰ ἔτος νοοθ 
οομϊ ποία τηρᾶο ἰοσίθν. π]040 
οτη ταν, ΟΥ̓, 584,1 87. Εἰ ἃ Ρτο- 

ΘΟΡΙΟ διηι ᾿νΐο ᾿η θη πη 6586 ἰάθ0 
γουΙβίγα 6. οϑί, ααρά δρυὰ πρῶ- 
τον, τρίτον, τέταρτον ἔτος ἴῃ 
ἰιᾶὸ ἔογηλ]α οπηϊβδαμ Ρ. 1760. 229. 
244. ἀρυιὰ τὸ δεύτερον ἔτος τεῖϊ- 
παΐς Ὁ. 215. δὰ ἰάθη ἔδοϊώ ὁ0ῃ- 
τὰ γου ἃ ΤΠαογάϊά θα δρυὰ πέμ- 
πτον Ὁ. 207 εἰ ἕκτον ρ. 2300 οἱ 
ΑἸ1ΟῚ, 

Οᾶρ. 1. ,.Ηδθοο δὰ δηθηι 
ἀβαιθ ὁᾶρ. 714 οὐ ρουϑρίοαϊία- 
ἰθπὶ ἰδυᾶαὶ Ὠϊομῃ. Ηδ]. Ὁ. 188 
[900]. ΑΒΘ. Οὐ ΤἈμογαϊ- 
ἀἷθ. παυυδίϊοη οἵ, Ὁιοα. ΧΊ 47 οἱ 
(Ρβϑιάο-) πιοβ. ὁ. Νρδθν. 8. 
101 54. 

8. 1. ἐστράτευσαν. ὍὌδς 
600 118. οἵ, Ῥθοπιοβι}. 1. ἃ, --- κα- 
ϑέσας. » ἀποχαταστήσας ἐν᾿ 
τῷ στρατοπέδω. 4“ΟΥ̓ΚΑΣ.. 
Οἵ. δἄη. 18, 1 οἱ ΥἹ 66 εἰ ἢϊο 
ΒΙοοχηῇ, ἰῃ οἂ, -- ἔλεγον. Οἵ, 
δαης 72. Β. 
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ξια οὔτε ὑμῶν οὔτε πατέρων ὧν ἔστε, 
τὴν Πλαταιῶν στρατεύοντες. ΤΙιχυσανίας γὰρ ὁ 
Κλεομβρότου, “ακεδαιμόνιος, ἐλευϑερώσας τὴν 
Ελλάδα ἀπὸ τῶν Μήδων μετὰ Ἑλλήνων τῶν ἐϑελη- 
σάντων ξυνάρασϑαι τὸν κίνδυνον τῆς μάχης» ἢ 
παρ᾽ ἡμῖν ἐγένετο, ϑύσας ἐν τῇ Πλαταιῶν ἀγορᾷ 
Διὶ ἐλευϑερίῳ ἱερὰ καὶ ξυγκαλέσας πάντας τοὺς 
ξυμμάχους ἀπεδίδου Πλαταιεῦσι γῆν καὶ πόλιν 
τὴν σφετέραν ἔχοντας. αὐτονόμους οἰκεῖν, σπθΟ 

τεύσαί τὲ μηδένα ποτὲ ἀδίκως ἐπ᾽ αὐτούς, μηδ᾽ ἐπὶ 
δουλείᾳ" εἰ δὲ μή; ἀμύνειν τοὺς παρόντας ξυμ- 
μάχους κατὰ δύναμιν. τάδε μὲν ἡμῖν πατέρες 
οἵ ὑμέτεροι ἔδοσαν ἀρετῆς ἕνεκα καὶ προϑυμίας 
τῆς ἐν ἐκείνοις τοῖς κινδύνοις γενομένης" ὑμεῖς 
δὲ τἀναντία δρᾶτε" μετὰ γὰρ Θηβαίων τῶν ἡμῖν 
ἐχϑίστων ἐπὶ δουλείᾳ τῇ ἡμετέρᾳ ἥκετε. μάρτυ- 

ἐς γῆν 

ὕδρ. 71. 8. 2. Πλαταιῶν ΒΕΚΚ. πἷο εὐ ρϑι]ο ροβὺ ΠἸΡΥΟΥ ΌΤΙ 
ἀἰββθηβαπι ΠΕΠ τι ΘΟΠΊΠΙΘΙΠΟΥ̓Δ 5 ἴῃ δαϊΐ. βίου; νἱάθίαν ἰδτηθῃ ἴῃ 

οπηπῖδιβ Πλαταιέων Ἰοοὶ, Οἵ, 584. 8, 2. 

8. 2. ὑμῶν φτο ὑμῶν αὖ- 
τῶν. ,.Οἵ, τ. 8. 561, 2 δάη. 2,“ 
ΚΑΒ. Ποϊπάθ ἀρυᾶ πατέρων 
Ῥυορίεν αϑαϊια ὧν ἔστε ΟρΡα5. ποὸῃ 
6586. δνίΐουϊο αοοθηΐ ἰῃίθγρτο- 
656. -- Παυσανίας γάρ οεί. 
Οἵ, Ηδγοάοι. ΙΧ ὅ9 544. ΡΙαΐ. 
Ατἱβιά. ο..ὄ 117 866. θιοά. ΧΙ 
929 544. -- ἀπό. Οὗ, Μαιαι. αν. 
8, 868, 2 δάπ. Βυύίπι. 8.182. ἀάη. 
2. - ξυνάρασϑαι τὸν κίν- 
δυνον. ΡΙῸ Π΄5 1Υ̓ 10 ξυναρ. 
τοῦ κινδύνου, αυἱ οᾶδι5 ἔγτοαπθη- 
(ἰοῦ οδίύ. Οἷ. Ὗ 28 οἱ Κιιορ. 
ἈΑροουβαιινὶ ΘΧΘΠΡ]8 αἰΐα}} ΒΙο Ομ, 
Αἀά. ϑίορῃ. ΤΊ6β. ἴῃ. ἢ. ν. 
-- Διὶ ἐν ταῖς ἩῊΝ Ὠο ουὐἷ- 
'δἷηθ Παΐϊιβ ποτηϊηΐβ νἱά, Ἠδγροον, 
Ῥ. 145, ἀ6 4}1158 Ἰοοἱβ, ἴῃ φαῖθιι8 μἷο 
Ταρὶίοι οσυϊέι5. οϑί, Ηθβυοι, ἢ. ν.; 
46. ἃγᾷ ροβί ριρπᾶπι Ρ] αἰ ΘΠ 86η1 
οἱ διθοία ΡΙ αν Ασα βιῖα, ο. 30 οἱ τπ6- 
ἰοῦ Αὐἱβιϊα, Τρ. 148, 46 δἰέα 1πι- 
ἴὰ5 8΄΄86, ἀπδπὶ ΟὉ ψοῦθα Τῆπον- 
ἀϊάθα ἴῃ ἕονγο ἔμϊ8β86 [ουβιίαη ο06- 
ἸἸοῖαβ, Ῥᾷυβ. ΓΧ 2, 4, ἀ6 ᾿πβοτὶ- 

οηθ Απιπ, Βρίρν. ΥἹ ὅ0. -- 
ἕερα. Αὰ ἀπουιπι ΘΧΘΙΩΡΙ ΠῚ 
οοηϑίϊ πα σαπὲ ΕἸΘαΙΠοτα. ΟἿ, 
αᾶη. ΠΙ58.--- ἀπεδίδου, τοα- 
αἸάτε, οσαρίυτη Θχ ποβίϊθι5 γϑδίϊ- 
ὑαἱν. ΟΥ, Μιθηβοι. ἀθ ΒθΡ. ΡΙἃ- 
ἰθθθη5. Ρ. ὅ6. ΑἸ τ θυρυθίϑ μτΓ 
σα ατὰ ἰνδαϊαϊὶ, δαϊπάϊοεανῖί 
(ἰἀπαπαπὶ ἀθθ᾽ἐαπι). Οἵ, Ατση, ἴῃ 
οᾷ, 2... Πηρονίοδοίο εῇἴέεοίι πη τοὶ 
ῬΘΥΙΠΔ ΠΟ Θ πα β5᾽ σπ  βοανὶ δἀποίδι 
(]8588.--- ἔχοντας... οἰκεῖν. 
Ηδβεος 6ϑβὶ Ἔροχοβοβίβο. -- ιστρα- 
τεῦσαΐίτε... αὐτούς. Ἐκ 
οοπϊπηοίο ἀπεδέδου Ββἰτηρίοχ ἐδέ- 
δου (οἴ, Κναοα. αν, δ. 62, 4. ααῃ. 1) 
6] ϑἰπη!]θ νουθιπὶ Τοροιθιη άπ. 
6 τ Ῥᾷι!ο τηϑρηἰΠοθη ἐἶ5 ΡΙαί. 
Ατιβια. ὁ. (1 “Πλαταιεῖς ἀσύ- 
λους καὶ ἱεροὺς ἀφεῖσϑαι τῷ 
ϑεῶ. Ααά. Μιδηβοι, 1. ἃ. ρ. θό. 
--μη δ᾽ ἐπὶ δουλείᾳ. 8εὰ 
ἰδ} ἰῇ ἐπὶ ἀμύνῃ καὶ τιμωρίᾳ. 

8, 8. ἀρετῆς... καὶ προ- 
ϑυμέας. Οἵ, ΠῚ ὅθ, Ὁ. 18 7..2 
8ᾳ4ᾳ, Βετγοάοὶ, ΝΗΙ 1. 



λόγοι ᾿Ἴρχι- 
δάμου καὶ 
Πλαταιῶν 

περὶ ξυμβά- 
σεως. 

Ἶ ΘΟΥΚΥΔΙΔΟῪ ΞΎΓΓΡΑΦῊΣ Β, οβ΄. 2: 

ρας δὲ ϑεοὺς τούς τε ὁρκίους τότε γενομένους 
ποιούμενοι καὶ τοὺς ὑμετέρους πατρῴους καὶ ἡμε- 
τέρους ἐγχωρίους λέγομεν ὑμῖν τὴν γῆν τὴν Πλα- 
ταιίδα μὴ ἀδικεῖν, μηδὲ παραβαίνειν τοὺς ὃρ- 
χους, ἐᾶν δὲ οὐρεὺν αὐτονόμους, καϑάπερ Παυ- 
σανίας ἐδικαίωσεν." 

12. Τοσαῦτα εἰπόντων Πλαταιῶν, ᾿᾿ρχίδαμος 
ὑπολαβὼν εἶπε" »»“Π]Ἱίκαια λέγετε, ὦ ἄνδρες Πλα- 
ταιῆς. ἣν ποιῆτε ὅμοια τοῖς λόγοις. καϑάπερ γὰρ 

ΤΠαυσανίας ὑμῖν παρέδωκεν, αὐτοί τε αὐτονο- 
μεῖδϑε καὶ τοὺς ἄλλους ἐυμελδυϑεδον τὸ ὅσοι 
μετασχόντες τῶν τότε κινδύνων ὑμῖν τε ξυνώμο- 
σαν, καί εἰσι νῦν ὑπ᾽ ᾿Αϑηναίοις, παρασκευή τὲ 
τοσήδε καὶ πόλεμος γεγένηται αὐτῶν ἕνεκα καὶ 
τῶν ἄλλων ἐλευϑερώσεως" ἧς μάλιστα μὲν μετα- 
σχόντες καὶ αὐτοὶ ἜΠ Π τ τοῖς ὄρχοις" 

8, 4, τοὺς ὁρκίους. σί. 
8ἅη. 1 ΤΙ, ὅ. -- πατρῴους. 
Ἐ556 605 σϑη 5 ν6ὶ Ἀπ} 1186 οα]- 
ἰοΥὶβ, 6Χ αυΐθιι5 ΟΥ̓ ΠῚ 56. 6556 
σ]ουϊδίιβ β᾽ζ, σϑὶαῦ ἢ] Ηδυοα ΘΠ, 
ἄσοοι Αὐπ. ΟἿ, Βρυτη. Ἀπίΐαα. αν. 
8. δ, 10. -- ἡμετέρους ἐγ- 
χωρέίους. ὅϑυπιὶ αἷἰὶ ἰηαὶρ- 
165.) 411 Ἰοοἱ (180, Ηΐδι. Π 10), 
αυἱὶ γῆν τὴν Πλαταιίδα εἶχον, 
14, 8. ΟΥἿἁ Ἰηΐορρν. 50}]}"., Αηδον, 
185 οἀ. Βοίῃ. ΡΙαίαθθηβίαση ᾿πα]- 
Θοίθβ δυϑηΐ 0 Τ᾽ ελεέα (οἱ Κι- 
ϑαιρωνία Ὁ), Μίπουνα ᾿ἀρεέα, ἃ]. 
Οἵ. Ραυβ. ΙΧ 2, ὅ. 4, 1. Μυρηβο}.. 
Ι. ἃ. ρ. 40 54. Δ δοίιδπι. Απίέϊαιι. 
αν. Πρ. ὅ08. 564 ἔονῥα556 οὐϊδηὶ 
ἤρωες οἷ ἐγχώριοι ἄδονγιπηι, ααἰ- 
θυδβοῦχτη 74, 8 ΕΝ 87 Ἰαπρ πίων, 
ὨΟΤΊΪΠ 6 ἶο σΟὨ ΘΠ, γοῖαι Ἅπ- 
ἀτγοογδαίθβ. Οἷ. ΠῚ 24 δὲ 101 Δ 85. 
- λέγομεν. Τὰθοηαὶ νὶπὶ Παϊνοί, 
αὐ Βᾷ6Ρ6. Οἷ. Ν 46, ΥἹ 29 οἱ δά. 
1181. Βιιίπ). αν. 8. 141. δάη 48. 
-- Πλαταιέδα. ἴ)ε ἔοτπᾶ ἢδο 
Ἰερτεῖπηα νἱά. 1.0}. Δα ΡΏνγη. Ὁ. 41. 

λρ. 72. 8.1. ὑπολαβών. 
»» Ἐμοὶ δοκεῖν, τοῦτο δείκνυσι 
τοὺς Πλαταιέας λέγειν ἔτι βου- 

εἰ δὲ 

λομένους καὶ ἕτερα. ἀλλ᾽ ὁ ΄4ς- 
χίδαμος δοκεῖ διακόψαι αὐ- 
τοῖς τὸν λόγον.““ ΖΔΟΥΚΑΣ. 
Μαϊοῦ οὐϊδυη ΟΠΊΏΪΠῸ ΟΥ̓ ἃ (1 0} 6 ΓΤ 
ΔΙοαΪὰ8Β Χορ 6, ὝΘΒΡΟΝ- 
ἄγος, υὖ 586Ρ08 ἀρυᾶ ΡΙδι. εὐ Χο- 
μορ}ι. ΟΓἮἁ, Υ' 49. 88. -- ὅμοια. 
ΟΥ δα. δ4.,.8: ΘΙ ΠΉ ΠΠ ον ἀϊοία 
αἀδονίροί! Κύιιθρ,. -- τοὺς ἀλ- 
λους ξυνελευϑθϑεροῦτε, 
ὅσοι... ξυνώμοσαν. Ἰὰ ἰοὶ- 
(αν ἴοθᾶδιο Ῥοβί ΡῈΡΏΔΩΗΙ ΡΙαιδο- 
Θηβοπὶ δοίονα Ρδιβϑηΐϊα ἔμοίο 
51η1}} βϑαποίπηι ν᾽ θέαν, Οὗ, ΒΟ Ο θη. 
Αηΐαια. ἰαν. ῬΡ}}. Ρ. 428 οὐ 
Μαοπβο}.. 1. ἃ. Ρ. 08 οἱ ἀς ξυνο- 
μόσαι 1Π| 64, 8. Μὲ δάμη. ἢ 14,8. 
-- παρασκευή τε... «ἐλευ 
ϑερώσεως. Ι. 8. καὶ ὅσων καὶ 
τῶν ἄλλων ̓ ἐλευϑερώσεως ἕ ἕνεκα 
παρασχευὴ.. γεγένηται. ΟΥ, 
δάμη. 4, ὅ. . Αὐτῶν γοίογίαν. δᾶ 
ὅσοι. ξυνώμοσαν καί εἰσι 
νῦν ὑπ᾿ ᾿Αϑηναίοις, ἰίδαιιο. οἵ 
ἄλλοι 5.πὶ {Π1 ὅσοι οὐ ξυνώμο- 
σαν, αἱ απο οὐ ἰρβϑὶ ἱπῃρουΐο 
ΑΘ ῃ θη 5 1ΠῚ Ρᾶνθης, “, ΘΟΕΤΙ,. 
-- μάλιστα μέν. Οἷν δάπι 1 
82, 1, -- μετασχόντες, Ῥᾶτ- 
εἴ 1065 Γαουὶ (βοοϊθίαέο ΠΟὈΪ8- 



3 ἡμῖν ἀρκέσει. 
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μή, ἅπερ καὶ τὸ πρότερον ἤδη πρφοὐκαλεσάμεϑα, 
ἡσυχίαν ἄγετε ψεμόμενοι τὰ ὑμέτερα αὐτῶν, καὶ 
ἔστε μηδὲ μεϑ᾽ ἑτέρων, ϑέχεσϑε δὲ ἀμφοτέρους 
φίλους, ἐπὶ πολέμῳ δὲ μηδ᾽ ἑτέρους. καὶ τάδε 

ἐς ὁ μὲν ᾿ἀρχίδαμος τοσαῦτα εἶπεν" 
οἵ δὲ Πλαταιῶν πρέσβεις ἀκούσαντες ταῦτα ἐσῆλ- 

ὅον ἐς τὴν πόλιν καὶ τῷ πλήϑει τὰ ῥηϑέντα κοι- 
Ψώσαντες ἀπεκρίναντο αὐτῷ, ὅτι ἀϑύνατα σφίσιν 

εἴη ποιεῖν ἃ προκαλεῖται ἄνευ ᾿ϑηναίων" παῖδες 
γὰρ σφῶν καὶ ἀρνί, ὡς: παρ᾽ ἐκείνοις δέησσα, δε- 

διέναι δὲ καὶ περὶ τῇ πάσῃ πόλει, μή, ἐκείνων 
ἀποχωρησάντων, ᾿4ϑηναῖοι ἐλϑόντες σφίσιν οὐκ 
ἐπιτρέπωσιν, ἢ Θηβαῖοι ὡς ἔνορκοι ὄντες κατὰ τὸ 
ἀμφοτέρους δέχεσϑαι αὖϑις σφῶν τὴν πόλιν πει- 
ράσουσι καταλαβεῖν. ὁ δὲ ϑαρσύνων αὐτοὺς πρὸς 
ταῦτα ἔφη" » Τμεῖς δὲ χύλων μὲν καὶ οἰκίας 
ἡμῖν παράδοτε τοῖς “ακεδαιμονίοις, καὶ γῆς ὅρους 
ἀποϑείξατε, καὶ δένδρα ἀριϑμῷ τὰ ὑμέτερα, καὶ 
ἄλλο εἴ τι δυνατὸν ἐς ἀριϑμὸν ἐλϑεῖν αὐτοὶ δὲ 
μεταχωρήσατε ὅποι βούλεσϑε, ἕως ἂν ὁ πόλεμος 

Θπρτ 2. δῖ; πειράσουσι (55. ἄπο, ΡᾺ]. Τὶ. αι. Η, Μοβαι., 
οαϊ π0ῃ ΟὈΒίδγ 6. 5ῈΡΘΥΪ8 ἐπιτρέπωσιν ἈΡΡΆγοι εχ Μαμμ, αν, 8.519, 
8. Οὗ, ὙΠ 89 οχίν. ὅπως... ἀριστοποιήσονται καὶ ... ἐπιχει- 

. ρῶσι. υΐρο εἰ ΒΕκκ, πειράσωσι. 

οὐπὶ ᾿η1{8), Ο. δάπ, 1 78, 3, --- ται, 5. ἀμφοτέρους δέχεσϑαι 
ἅπερ ἀνα τὰς προὐκαλεσά- (φέλου-ς). τς ἔνορκποι, ΠῚ ἢ 
μεᾶϑα. Ὅε δοδιιβ. νἱά. δάη. 1 ἔνσπονδοι. 
0. 1: ὍΣ. 8.:.9..18..:1.- 14.383. Βίδηι 
ΗἶβῚ [οὐ δᾶ Π 9, 8 ὑδβρ οἴ ππιν, ὃ. 8, ὑμεῖς δέ. ΟΥ ὅτ. 8. 
ΒΟΥΙΡΊΟΥ ΠῸῚ ΠΑΡΡνΪ . -- Ψεμό- 69,16, Δη.θ 60Υὦ 91,1.“ ΚΕΌΕΑ., 
μενοι, ἰ. 6. καρπούμενοι αἂί. αυΐ ἀὐάῖι δχεοιηρία 'Χεπορμοηίθα, 
Ῥοπλοβϑίῃ. ο. Νοϑοὺ, 8. 102. σῇ. -- πόλιν ... καὶ οἰκίας. 
δάη. 12,1. -- μηδὲ μεϑ᾽ ἕτέ. ϑῖηε αὐίίοαϊο, πὸ πὸβ ἀϊοίπηαβ 
οῶν. Οὗ «δἄη. 67, 4 οχίυ. --ὀ Ἦδιυβ απὰ Ηοΐ οἱ 5ἰπι]α. ΟἹ. 
φίλους ΘΒ ΟΙαΠῚ γθάδογα βία-Ἢ Κυθίνη, αὐ. 56Π0]. ὃ. 344. δἄη. 8 
ἀού Κνυθσ, ϑοὰ νἱά, (ΟἸὰ55. δίαιιο δάπ, 1 10, 2 δὲ ἀθ τὸ ἢθ- 

π]Ο5.ἢ, ὁ, Νρϑον. 1. 4. -- τοῖς 
ϑολον Πσῖδες γὰρ. .᾿. Μακεδαιμονέοις. Ὅὲ Πᾶς 

εἴησαν. Οἵ Μαί, αν. 8. 599, ΔΡΡΟΒΙΙΟη6 οἴ. ἀάη. 1 144, 2. --- 
8, Βυίΐιμῃι. 8. 189, 10. .-}6 νὸ οἵ. γῆς ὅρους. Ὁς ὐιίοι! 5 οτηΐϑ-- 
0, 4. -- οὐκ ἐπιτρέπωσιν. 518. οἵ, δάη. 1 108, 4. --- ἀρε- 
ϑἴπη] δυὰὶ ποιεῖν ἃ προκαλεῖ- ϑιωῷ, ἀν 28} ἸΔΟΝ, ΡΙΟρυ. 



οἵ Πλαταιῆς 
ἐς ᾿ἀϑήνας 
πρέσβεις 
πέμψαντες 

ξυμβουλεύ- 
ονται. 

οὐ βουλομέ ἐ- 
ψῶν ὩΝ αὐτῶν 

156 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟῪ ΞΥΓΓΡΑΦῊΣ Β, οδ΄. 

ἧ. ἐπειδὰν δὲ παρέλθῃ, ἀποδώσομεν ὑμῖν ἃ ἂν 
παραλάβωμεν. μέχρι δὲ τοῦδε ἕξομεν παρακατα- 
ϑήκην, ἐργαζόμενοι καὶ φορὰν φέροντες, ἣ ἂν 
ὑμῖν μέλλῃ ἱκανὴ ἔσεσϑαι. " 

18. Οἱ δ᾽ ἀκούσαντες ἐσῆλθον αὖϑις ἐς τὴν 

πόλιν καὶ βουλευσάμενοι μετὰ τοῦ πλήϑους ἔλε- 
ἕαν, ὅτι βούλονται ἃ προκαλεῖται ᾿4ϑηναίοις κου- 
νῶσαι πρῶτον, χαὶ ἢν πείϑωσιν αὐτούς, ποιεῖν 
ταῦτα᾽ μέχρι, δὲ τούτου σπείσασϑαι σφίσιν ἐκέ- 
λευον καὶ τὴν γῆν μὴ δῃοῦν.. ὁ δὲ ἡμέρας τε 
ἐσπείσατο, ἐν αἷς εἰκὸς ἣν κομισϑήναι, καὶ 
τὴν γῆν οὐκ ἕτεμνεν. ἐλϑόντες δὲ οἵ Πλαταιῆς 
πρέσβεις ὡς τοὺς ᾿Αϑηναίους καὶ βουλευσάμενοι 

μετ΄ αὐτῶν παλιν ἦλϑον ἀπαγγέλλοντες τοῖς ἐν τῇ 
πόλει τοιάδε" Οὔτε ἐν τῷ πρὸ τοῦ χρόνῳ, ο) 
ἄνδρες Πλαταιῆς, ἀφ᾽ οὗ ξύμμαχοι ἐγενόμεϑα, 
᾿Αϑηναῖοί φασιν. ἐν οὐδενὶ ὑμᾶς προέσϑαι ἀδικου- 
μένους. οὔτε νῦν περιόψεσϑαι, βοηϑήσειν δὲ κατὰ 
ϑύναμιν. ἐπισκήπτουσί τε ὑμῖν πρὸς τῶν ὅρκων, 
οὺς οἱ πατέρες ὦμοσαν, μηδὲν νεωτερίζειν περὶ 
τὴν ξυμμαχίαν. 

14. Τοιαῦτα τῶν πρέσβεων ἀπαγγειλάντων, οἵ 
τοὺς ᾿4ϑη- Πλαταιῆς ἐβουλεύσαντο ᾿4ϑηναίους μὴ προδιδό- 

8. 8. ὅποι. ΟἹ]. ει. Τμιρᾷ. Ε΄. πὶ. Ατν. (ἢν. ὅπῃ. 

αρ. 78. 8. 8. ὑμᾶς Αυρ. (3) (Ἱ. Νβὰ, “ἘΠ, ῬΑ]. ἼΠΠἨ ΝΑ Ἢ: 
2). 1. Τὰν. Ἐς, τη, 4}}. σαϊσο εἰ Βοκκ. ἡμᾶς. μᾶς ἴοντὶ ρο68- 
βἰυς σουῖθ πῸὴ ΟὈδίδί Ῥγδθρυθβδιπη ἐγενόμεϑα, 4πὸ ποι βοίπτη Ρ]α- 
ἰ 66 Π565, 568 ΑἸΠΟΠΐθη565 ἀποαιιθ 5] ΘΠ ον νἸἀθηθαν, ““ ΚΑΠΕᾺῸ. 

νουπῦ 6 ον Ζ4}}}. Οἵ. Κναθρ. να} ἀναστρέψαι.“ Β6)ο]. 
αν, 8. 48, 4. δάῃ. 2. -- τοῦδε. [τὰ αἰϊφαοιΐοβ ἀρὰ Τῆπο. ΨΙὰ. 
9 Βονύ. τούτου, αἱ 78, 1 [Ν 82]. Βει. Τιοχ. ϑίτηα! δπᾶὶ δαίθηι 
Ναὶ μέχρι τοῦδε ἀρυᾶ Τιναο, αὐτούς, Ἰ. 6, τοὺς Πλαταιέας 
ναοὶ ἀπο, τὶ} ὅ.“ ΚΑΠΕΟ. (τοὺς πρεσβευσαμένου-). 
-- φορὰν φέροντες. Φορά, 8. 8. ἀφ᾽ οὗ ξύμμαχοι 
ἄς οαΐπ5 νἱ Ῥυορνία, οἵ. 196, ἷς ἐγενόμεϑ'α. ἍΕτει τρίτῳ κα 
ν᾽ ἀθδίαν 6556 886 φόρος. (ν Ὗ ἐνενηκοστῷ πρὸ “τῆς ἁλώσεως 
18, τὰς πόλεις φερούσας “τὸν τῶν Πλαταιῶν. ὅρα συγγρ. γ΄ 
φόρον. Ἐδὲ ἰἄπιθη τηδρὶβ ἀπο- κξῷφ. ξη΄. “ΔΟΥΚΑΣ, Οἵ. ἴοὶ 
ΒΑ ἢ τέλος. δᾷη. -- ἐπισκήπτουσι, οὉ- 

. 8.1. κομισϑῆ- ἱἱεοδβιδηΐατν, Οἱ, ΠῚ 59. 

μοι 

2 
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ναΐίους προ- ναι, ἀλλ᾽ ἀνέχεσϑαι καὶ γῆν τεμνομένην, εἰ δεῖ, διδόναι "4ρ- 
ὁρῶντας, καὶ ἄλλο πάσχοντας, ὃ τι ἂν ξυμβαίνῃ" χέδαμος τοὺς 
ἐξελϑεῖν τε μηδένα ἔτι, ἀλλ᾽ ἀπὸ τοῦ τείχους ΠΕρΌΑ ἔπε 
ἀποκρίνασϑαι, ὅτι ἀδύνατα σφίσι ποιεῖν ἐστιν ἃν 
“ακεδαιμόνιοι προκαλοῦνται. ὡς δὲ ἀπεχρίναντο, 
ἐντεῦϑεν δὴ πρῶτον μὲν ἐς ἐπιμαρτυρίαν καὶ 
ϑεῶν καὶ ἡρώων τῶν ἐγχωρίων ᾿Αρχίδάμος. βασι- 
λεὺς κατέστη, λέγων ὧδε. »» Θεοί, ὅσοι γῆν τὴν 

: Πλαταιίδα ἔχετε, καὶ ἥρωες, ξυνίστορες ἔστε, ὅτι 

οὔτε τὴν ἀρχὴν ἀδίκως, ἐκλιπόντων δὲ τῶνδε πρό- 

ὅλρ. 74. 8. 1. ἀνέχεσθαι. ᾿ἀντέχεσϑαι 855. Αὐρ. ΟἹ. ξη. 
γαι. Η. Βερ., φαδδὶ βαθαπάϊθηάθμι 5. αὐτῶν (τῶν ᾿4ϑηναίων). Νυ!- 
Θαίδπι ἰδπΊθη γθοίθ ποίαν Κυιοο, δα Ὀίοῃ. Ρ. 171 οἱ 914, Αἀα. Μδίῇῃ. 
αν. 8. ὅδ0ν, εἰ ἀνέχεσθαι πάσχ. οοτηρᾶτα οὐπὴ Τδοῖΐ, ΡΘΥ̓ΘΓΥ 8 
τοϊοβανὶς Αππ. 19. 

8. 2, βασιλεύς. Ψυϊροὸ οὐ Βεκκ, ὁ βασιλεύς. Ὁ οἵη, 55. Αὐρ' 
ΟΙ. νεη. Ραὶ]. Τὸ, αἱ. Η. Ἀδρ. Ππρᾷ, Ιάαπι6 νοσα θα! ατὴ ἢ0ἢ 5οἸ πηι, αὶ 
ῬΟΥΒΑΥΉΤΩΥ 6Χ βρη Ποαγθίθν, 56 οὐϊδηὶ ΔΠ101 σἰημθ ἀροΐοα!ο ροπὶ ἀοοαϊ- 
Τῆτι5. ΠΟ ἴῃ 66. τηδὶ. εὐ Ηε]ά. δα ῬΙαύ. ἃ πὶ. Ραα]. Ρ. 209. 80 φαϊάοτη μοῸ 
«ΘΧΘΠΊΡ] ΠῚ. ΠῸΠ ῬΓΟΥΒ15. 51 Π}}}6 οοίθυῖὶβ ΤῊ πον αἰ οἷβ, 564 ἰάθη ἀϊοθθη- 
ἄστη ἀθ δἰίθυο ΙΝ 101. Σιτάλκης Ὀδρυσῶν βασιλεύς. Ὃ ἀεϊονο- 
ταπί Βοθῆμι. οὐ (855. Κυαθρουο οἰΐϊδτη βασιλ. βυβρθοίιμ οϑί. 

, 8. 8. ἐκλιπόντων δέ. 2 εχ ὕτ55. Ατπιρ. η. ῬΑ]. Β6ς. 1υρά. 
ΠΝ οοαά. εὐ ΤΠοτηὰ Νίαρ.. δοοοϑβὶί. Τἰῦγαυι οοαϊοπη Ναί, εὐ Η. ἃὉ 
μοο δέ 5ιαιίπι τὰ δἰτοναπι νοοῖβ τῶνδε ἀθουταυιηῖ. Βοίδυταν δὰ 50 6- 
ΤΊΟΡΘ ΠῚ ΠΟΘ ΔΙΙΟΠΘΙ, αὐ 58606. Οἷ. 1 ὅ. 82, ὅ. 69, 4, 1ΠΠ ὅ9, 8. ΝἼΠΤΟ, 
4 αἱ. Νοὴ σὑϑοθρὶύ ἰδηηθῃ (855. 

ΒΙΠΜΠΠτον ΡΊαῦ, ΑΥὐἸϑεα. 18 εὔξατο ἂρ. 74. ἃ.. 1. 
Κιϑαιρωνίᾳ Ἥρᾳ καὶ ϑεοῖς .πασχοντας. 

δρῶντας 
Ἀροιδβαίνοβ 

ΡΓΟΡΙΟΥ ἰπίουροβίία εὐ δεῖ οο]]ο- ἄλλοις, οἱ Πλαταιίδα γὴν 
οδΐο5 ᾿Παβίσαῦ 1.00. δὰ ῬΏγγη. Ρρ. ἔχουσιν. ϑυηΐ ἐγχώριοι, α18- 
118. ἴδηι ΡΥ δΘϑί 68. οὐδ ἀϑυὶ ΡΙα- 

ἃ. 2. ἐντεῦϑεν δή. ὕϑιία- ταρεηβῖβ. Οἵ, 1ν. ΧΧΧΙ 80: 
ἀϊοῦ ἴουπιαϊα οδύ ἐνταῦϑα “δή. 
ΟἿ Βιερ]ι. ΤΠ65. Πρ. 1047... Ἐν- 
τεῦϑεν δή ἰἴίοεταπη ὙΠ 89... 
ΟΥΑΒΒ, - πρῶτον μέν. ΔἈά 
Ὦδθο γοίογιιηταγ αἰιδ 6 ΚΣ τῦ ἰποιηίθ 
ΠαΥγδ αν. --- ἐς ἐπιμαρτυ- 
ρίαν... ϑεῶν.. «κατέστη, 
τ 6. ἐπεμαρτύρατο ϑεούς. δι}. 
βίδ εἰ τ ΓΆΡ ΠῚ ΟΧ Πίοπο (855. 
Ῥτδοίογοϑ Ῥύούμ] 6 ΒΙοοπιῇ. --- 
πο .ἐγχωρέων. Οἵ. ἀάη. 
1,4 
8. 8. ϑιεοί, ὅσοι... ἔχετε. 

τυ θη οοΟΙ θη 65 ἀθ05 Ργ86- 
βΒιάοαθπ θα ἀὐοὶβ Μίμηοτν ΔΙη. 
Κατέχειν ἀ6 οιάοπι τα ἰδρίταν 
Χεη. Ογν. Π1, 1. θὲ 5μιρ!!οῖ 
σοῦ. Ρ]ανα νἱάο ἴῃ δα. μηδ ί ον 6. τ 
ξυνίστορες ἔστ ε. Κναθρ,. 
Βουῖρϑιι ξυνίστορές ἐστε, υἱ ἐστέ 
56 ᾿πε Ἰοδύϊνιιβ. 1 ρ γα ἐν τη ἐπθ- 
{ῃγ ΟἸα55. 6 νοῦθ ξυνίστ. οἵ. 
Ηρφτπι. δα 50Ρ]}". ΡΊῺΠ]Π, ν. 1277. -- 
οὔτε τὴν ἀρχήν. ΗῚ5 ΓθϑΡ 0η- 
ἀεπί ροβίθα οὔτε νῦν. (Οδίθυυηι 
οὗ. Μδι. αν. 8. 425. Βυϊίῃ. ὃ. 



ἔπειτα ἡ πο- 
λιορκέα τῆς 

-- 

109 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ δ κευλοτο τὰ Β, οδ΄. 

τερον τὸ ξυνώμοτον, ἐπὶ γὴν τήνδε ἤλθομεν, ἐν 
ἢ οἵ πατέρες ἡμῶν εὐξάμενοι ὑμῖν Μήδων ἐκρά- 
τησαν., καὶ παρέσχετε αὐτὴν εὐμενῆ ἐναγωνίσα- 
σϑαι τοῖς Ἕλλησιν, οὔτε νῦν, ἤν τι ποιῶμεν, 
ἀδικήσομεν" προκαλεσάμενοι γὰρ πολλὰ καὶ εἰκότα 
οὐ τυγχάνομεν. ξυγγνώμονες δὲ ἔστε τῆς μὲν ἀδὲ- 
κίας κολάζεσϑαι τοῖς ὑπάρχουσι προτέροις, τῆς δὲ 
τιμωρίας τυγχάνειν τοῖς ἐπιφέρουσι νομίμως. “" 

τὸ. Τοσαῦτα ἐπιϑειάσας καϑίστη ἐς πόλεμον 

γῆν. Οἵ. άπ. 

ἘοτῈ ΠΟ ΕΞΞ τὸ ξυνώμοτον,] Ἷ. 6 
τὴν ξυνωμοσίαν (ΠἸ 64, 8), 50- 
οἰοίαιβ ἰπβὶαν ἀπ ἂα ΠῚ, 6 
γ6 οἵ. 02, 1 δάη. --- γῆν τήν- 
ὁ ξ.  Οἱέ Κτύορ αὐ, 8: 0.11. 
δάῃ. 22, Κυρῃη, 8. 2460. δά. 10. 
Ἐτγαβίγα (Ἱ. οἱ Μοβαα. τὴν γὴν τ. 
-- καὶ παρέσχετε αὐτήν. 
1. 6. καὶ ἢ ην παρέσχ. Οἴ. δᾶπ. 4, 
5. -- εὐμενῆ, ν»τορν. θεμϊ- 
δηᾶτη, ἱ. 6. δοϊ! τὴ οὐ Θοτ- 
τη οάδπι. Οὗ, Χρη. ἀπϑῦ. ΤΥ 6, 
12..0ΆΝ4Α6}Α ἀἱϊ5 ΤΡ ἢ 5] ΔύΠΤη 84 ΤΟΥΓ Δ ΠῚ 
Κναεροτο νἱἀοίμτν, --- ἐν αἀγωνέ- 
σασθαι, 1. 6. ἀγωνίσασϑαι ἐν 
αὐτῇ. Οἷ. «ἀπ. 30, 4. Ουδε 8υ- 
ἰθὴ ἰἶο ἀθ ἀϊϊ5 ἀἴοια βΒαηΐ, (6 
10515 ΡΒ] ἰδ ϑθηβὶ 5 ΡΥ θα Ἰοαν] ρο5- 
Β0ηὺ ΡΥΟρΡίοΥ 68, απὰθ μανγα  Ὀ]αΐ. 
Αὐἰβί, ο. 11. -ξυγγνώμονες 

. νΨῬομέμως. Οοποράϊτε 
ΔῸΘΠ, αὖ εὐ 1. 4τ ῬΥΪΟΥ 68 
σοοροταμΐὲ ἱπἰανίατι ἔδοογε, 
ΡῬοθμ αβοθὶιβ5 ἀθηΐ, οὐ ἴἰ ἃ1- 
τἰοποῖι οοηΒοαπδηίαν, καἰ 
θδ πὶ Ροίδηΐ, αὐ Δ 58 6βί. ἄθηϊ- 
ἄν τῆς ἀδικίας 1ᾶ6ο απίθροβὶ- 
105. εβί, αυϊα. ΠΟῚ 50] πτὴ δα ἀδί, 
ὑπάρχουσι, 564 οἰἶΐαπι τα κολά- 
ξεσϑαι βρθοίαί, ααὰτ κολαξειν 
τινά τινος ἀϊοαῖαν. γα, ΥἹ 88, 
Α οὐ ἴθ. δάη. Δὰ ἅαί, ἐπιφέρουσι 
51Π|1}} διὰ αὐτήν (τὴν τιμωρ.). 
᾿ς ὑπάρχειν οἵ. 7. 4 “δ᾽ αἋ6 
ὑπάρχειν προτέρους δάῃ. 80, 1, 
ἂθ οοἰοοδίϊοπο ουαπὶ Κταθρ.. Ὅτ, 
δ. ὅ0, 12 δἀη. 4. ΝΟΙΆΌΙ 5 δϑβὶ 
ΔΘ ΠῚ 5016 η58. ποίϊο ψΘυθΟΥΙ Τα 
ξυγγνώμονες ἔστε, αὐᾶθ ΠΟΒ, 
εἰβὶ ξυγγνώμων 111 40. 1Υ̓ 98 εἰ 

᾿ξυγχωρήσεως 

Δρτα 41105 βουϊρίογθβ, νοὶ Χρη. 
γι ΠΣ 87; θὲ Ιεβίταν, 58-- 
Ῥιᾶ Ῥακαιη βδοιίὶ ἰῃψονΡ γθίδιϊ 5ὰ- 
Τηϊ5 ξυγχωρήσατε, βίοας 58}- 
βίαδπιῖινο ξυγγνώμη 5θπῃίθπίϊατν 

ἱπίουαππὶ 500 16- 
ὁἰάτη 6586 οοηϑίαί. (,, ἀρᾷ Τῆῦο. 
ξυγγν. ἔστε, Ῥγο ὁοποραϊία, αἱ 
ἀδ τὶ άπ ἡ ΘΠ Ἶ ἃ ΠῚ ΡΤῸ ἶιος 
Ἰ1Η1 οὐποδᾶθ.“ 5ΤΈΡΗ. 1π 
ΤΙ68. ν. ξυγγν.) (Ἃοε|1ε ξυγ- 
γνώμονες, φαδίθπυβ δα ρυΐὰβ ἴῃ- 
οἴδαπι Ῥθνιϊηθαί, νηὶ ξυνέστορες, 
486 5ἰρηϊδοαίίο ξυγγιγνώσπειν 
νΘΡθῸ ᾿πίουαππὶ ΒῈΡΙΙοἰαίαν,, αυ8- 
ἰθ6ητιβ δὰ δἰίθυυση, νἱπ ἰδ η0 - 
5665. ΠΑΌΘΓΘ ΔΥἰγαύαν, ϑρῖπο- 
βῖαβ, αὐ νι ἀθίαν, απ ἢ 81 Οὐ Ϊ8 ΠῚ 
ΑΙτον ΒομιΟ ἀοοίι5 ἀ6 Ζθυρπιαίθ 
αποάδιηῃ οορἰίαί. ΡῬΓῸ δέ Κνιρρ. 
ΘΟΠΙϊοἱς Ιδρδθπάμιη δή, ΤΕΥ δ: 

ὅδρ. 78. ϑοϑααίέαν ἸοΘὰ5 ργδθ- 
βίδ ἢ Ἰ5βίση 5. ΔΟΟΌΡΑ ἰββίτηα ΔΓ 8. 
ἀνθ ατη ΟρΡΡυρπαηάδυαπὶ γᾶροὶβ 
(πὶ οονιθ ᾿δοραο] ΟΠ Ἶ 5, 4105 Πὰ- 
115 ἃΓΟΪΒ ῬΆΓ ἢ. ρΘυ 05 [1556 58Π6 
ΟΥ̓ ΪΠλῖι5, νἱὰ, 1102, 2. οὐπὶ 84η.} 
πο πβὶἰαἰαίαο ἀθβουϊρίϊοπθ. ἴ[)6 
αὰὰ νἱά. Μδηβ. ϑρανι. Πρ. 42. 
408. Ἐοϊατά. «δα ῬοΙνΌ. ΠῚ ᾿. 174 
ἰηίογρν. αοτμι, 641}, δὰ Το, ΓΧ 
Ῥ. ἘΝ 564., 4105 οἰ(δΐ Βτρά. δὰ 
᾿ΡΡῚΝ Ὁ ΚΑΡΥ ΤῊ ΠῚ ἴρ56 δάϊ!οῖθηβ, οἱ 
για χίπιο ΜδηΒΌΠοτὴ Δ] αἰ οὐϊ6 5. οοΥ- 
γτρθηβ. Ααα, Βὔβιον ϊ οἱ Κοθο γὶ 
Αὐτς τα, αναθο, Ρ. 211 544. ΕἸ- 
ΘῸΣ5. δουὶ ᾿ποὶβὶβ ἤδη ΟΡΡΌΡηδ- 
ἐϊοηθηι (ο, 75---7) οἱ ἴπ46 ΟΥ̓ίΔτΩ, 
οὐβιἀϊοπθηι (0, 78) ᾿ΠΠϑ γατὰπὶ 

σιν» 



ΤΟΣ 1. ΘΕΡΟΣ. (1 718.) 1689 

τὸν στρατόν. χαὶ πρῶτον μὲν περιεσταύρωσεν αὐὖ- 
,ὔ « “- , ᾿ 

τοὺς τοῖς δένδρεσιν, ἃ ἔκοψαν, τοῦ μηδένα ἔτι 
ἐξιέναι" ἔπειτα χῶμα ἔχουν πρὸς τὴν πόλιν, ἐλπί- 
ἕοντες ταχίστην αἵρεσιν ἔσεσϑαι αὐτῶν, στρατεύ- 
ματος τοσούτου ἐργαζομένου. ξύλα μὲν οὖν τέ- 
νοντὲς ἐκ τοῦ Κιϑαιρῶνος παρῳχοδόμουν ἑκατέ- 

ὈΌΚα5, οαϊὰβ ἱπιᾶσο ἴα }5155] πᾶ 
εβί, (δὶ}. δὲ δασίου [106}}}, «αὶ 
ἡ ΜρΡ5 ἀπ ΡΙδπηβ. ᾿Ππβίγαίνο οἵ 
ΤὨποΥ αἰ 65. 95. Ἰπβουι θῖν. Μαϊία 
Διο ἴῃ 5005 ἰργῸ5. ἐγαπβίθ!θγιιηΐ 
Αὐνϊαπὰβ οὐ ΡῬγοοορίαβ. ΠΟΠΠΪ18 
ΤΟ ΡΒ 5 οἱ 811]. 

8.1. τοσαῦτα. 47έ, ᾳυοὰ 
δὰ πρῶτον μέν 14, 2 τεΐοννϊ ἀ6- 
θευαΐ, οὐ Ροπάιβ νοῦ. τοσαῦτα 
ποῖ βϑὲ δἀαϊίαπ, αἰ τοσαῦτα οὐπὶ 
ἀβυηαθίο ροϑύ οὐ 0 Π 65 ροΟηὶ 50-- 
1ει. Οὗ ο. 74 οἱ δάη. ΠῚ 18. --- 
ἐπι 3 ετάσα ς] ««κατευξάμε- 
νος.“ 86}0]. »θυεθβιδύα 8 
{ἀ605]. Βαρνὰ ἐς ἐπιμαρτυρίαν 
ϑεῶν κατέστη.“ ΔΝ ΆΒΒ. αταια- 
τηδεϊοὶ Θ]Θ Πα 116 ἐπιϑειάξειν 
εἰ ἐπιϑεάξειν βίο αἰβειηριιαηῖ, εὐ 
ἰοῦ εἰς χκατεύχεσϑαι. ϑεοὺς 
ἐπικαλεῖσθαι. {Ππ4 ϑ'εοφορεῖ- 
σϑαι. πληρωϑῆναι ϑεοῦ. Ουδτῃ 
αἰβιυϊποι ποιὰ. ρυόθαᾶὶ Ομ εἰρ ἢ. 
δὰ Αρρὶ. ΠΙ ρ. 780. 56. πιμι} 
Ἰηῖο τητιΐᾶ πιά τιπὶ 6556 ῬΥΪπηπη] ἴῃη 16 
ἂρρᾶγεὶ, αποὰ ἐπιϑειάσας Ππᾶεδο 
᾿πηϊ δι} βουϊρβϑυιίης Αρρίδη., [ο- 
Β6Ρἢ., Ῥυγοθορ. (νἱά. ΒΙσοπι. ἢ; 
ἔπτη αιοα γα ϊ Ὑ1Π ὅ8 οἱ ἰπά 6 Ὁτ- 
ἔμπα ποθὴ ἐπιϑειασμός ὙΠ 
δ. ΑἸ νὶβ εδὲ βιθβίδηζινὶ ϑει- 
ασμός ὙΠ 50. --- καϑέστη ἐς 
πολεμον., ἰπ5ίταθὈ δὶ δὰ ρὰ- 
ὅπδηη, ρᾶαταθ δὶ δὰ ορρι- 
σηδίϊοηθη (α γ 5). -- πὲε- 
φιεσταύρωσευ] »περιεχαρά- 
κῶσεν.““ 8610]. ὈὈ᾿βιϊπρ υἰϊαν 
περιτεέχισις ο. 8, αυὰ κα αἰὰ- 
ἀπ γηδτη. Οὔ] ἀἸΟΠΘΠῚ τιϑὶ βιηΐ. --- 
δένδρεσιν. ΟἿ Βαίίπι, τ. 
πὰ, βυθβίαμί. δποῖη. (ριδθίθι 
Μοοι., Τιιοπι. Μ. 81.) ΑὉ Πἰ5 ἂτ-- 
Βοτίσυβ πϑυὰ ἀαθῖ6 ἴῃ νἱοϊπία. ατ- 
15 οαθβὶβ εἰ πιαχὶπα 6Χχ ρϑυίθ 
{γὰρ Πἴουῖβ., Ἔχ ἀπ θ5 ν4}105 ἔεςο- 

γππί, Ῥᾶυ]ὸ ροβὲ ἀϊβεϊησαπηίαν 
ξύλα, ὰ ἔτεμον ἐκ τοῦ Ἄιϑαι- 
ρῶνος, 5ῖνγ6 πηδίθν ἃ, αὐ Ὺ 69 
δένδρα καὶ ὕλη αἰβοθυπαηίαγ, 

τοῦ. ἐξιέναι. Ηδθο 
ἴπηθ:8. ΟΠ περιεσταύρωσεν. 
χῶμα ἔχουν πρὸς τὴν πό- 
λιν, ΑΘ Ῥ οΥθ δΔάνογβαβαν- 
θθπ οΘοπροτοθδηί, ἱ. 6. ἢ ἃ ΠῚ 0 
οοπροϑβίαᾶ δχβϑίγι θα πί. [Ιὰ 
οὐ 6δὺ οοπβιϊῖο δοθγαηΐ, αὐ αἰτἰτὰ- 
αἀἴπ πηοϑηΐᾶ δοαπᾶγοηΐ (οἵ, 8. 4. 
θ0), ἴῃ απδ8 'η46 ἀβοθπαθγθηΐ, οἱ 
αὖ 6Χ 60 τηϑοἢῃϊηϊβ (οἴ, 76, 4) εἰ 
1115 τη ἷβ (οἵ, 77, 8) ἀσθοπὶ ορ- 
Ῥαρπαγοηΐ, Μοπιηθναπὺ [ουία586 
Τοηΐαθ αὐθ85 18}10 018 ἀρ θυ θι15 6 Χ- 
Ρυρπαίαβ 6886. ΥὙἱά. Ηβνοάοί. 1 
102. Χοῦν 6556 ἀπιία πῖον θη οἱ 
Ατοσαιη αχϊοπθιη ρτὸ χωννύναι 
ἀοοοπὶ Βαίίπι, οὐ 30}. ἰπ πα. νοτΡ. 
Ὁποῖη, --- πρὸς τὴν πόλιν) 
»οὐ, διὰ παντὸς τοῦ τείχους, 
ἀλλ᾽ ἐν μέρει τινί.“ ὅ6Πο!. ΟΥ̓, 
8,4.0. - ταχίστην αἵρε- 
συν. Οἰα58. 46 εομϊθοίανα ταχ. 
τὴν αἵρ. Οαὶ σαν ἴῃ αἰθηΐθ θη πη - 
οἰδίίουι ἔσεσϑαι ρτογενήσεσϑαι 
᾿ππιβιξαὐ } 6556 αἰ Πυτηδί, ΠῸΠ ρ6Γ- 
οἰρίπηαβ; ΠᾺ]Π ΠῚ ΘΠ Ἶ τη ἰδ ἴῃ ΓΘ 
αἰβουίπηθη 6556 Ῥοίθϑ δἰθηι8 οἱ 
Ποσδ ἢ 8. Θππ ποϊαίϊ. ---- Ἔν άμον 
ϊ.. 6. τῶν Πλαταιῶν. Οἔ δάπ. 
186, 1. 

8.2. ξύλα. ΒΙσπἰ Ποδπίιν ἰγα- 
068. - ἐκ τοῦ Κιϑ. (δυτηδηὶ 
ἐν νεὶ ἐπί ΑἸ ΘΡΘΩ, Ξεα 5᾿ ΠΗ] Έ6ν 
ΠῚ τὸ τέμνειν χάρακας ἐκ τοῦ 
Διὸς τεμένους, πθοὸ ΟὈβοῦγα οϑί 
Γαῖϊο, οὐχ 8ἷο Ἰοοιὶ βίηι ανδθοὶ. -- 
παρῳκοδόμουν ἑκατέρω- 
εν, αἰγτίπηα 6 ρτδοίου δρ- 
ΒοΥεπη (ΡΓΟρΡίοτ 856.) 6χΧ- 
βιγαεθαπὶ (Π|Δ ξύλα). Αα 
αἰναμηαιιθ ἰαίὰβ ἰὰ ἰδοίαπι οβί, 

Πλαταίας 
ἄρχεται. 



ι 
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ρωϑεν φορμηδὸν ἀντὶ τοίχων τιϑέντες, ὅπως μὴ 
διαχέοιτο ἐπὶ πολὺ τὸ χῶμα" ἐφόρουν δὲ ὕλην 
ἐς αὐτὸ καὶ λίϑους καὶ γῆν καὶ εἴ τι ἄλλο ἀνύ- 
τειν (υέλλοι ἐπιβαλλόμενον. ἡμέρας δὲ ἔχουν ἕβδο- 
μήκοντα καὶ νύκτας. ξυνεχῶς διῃρημένοι κατ᾽ ἄνα- 
παύλας, ὥστε τοὺς μὲν φέρειν, τοὺς δὲ ὕπνον 
τὲ καὶ σῖτον αἵρεῖσϑαι. Δακεδαιμονίων τὲ οἱ ξενα- 
γοὶ ἕχάστης πόλεως ξυνεφεστῶτες ἠνάγκαζον ἐς 
τὸ ἔργον. οἱ δὲ Πλαταιῆς ὁρῶντες τὸ χῶμα αὐ- 
ρόμενον; ξύλινον τεῖχος ξυνϑέντες καὶ ἐπιστήσαν- 
τες τῷ ἕαυτῶν τείχει, ἢ προσεχοῦτο, 

αὐἷα ἰδίογα Ῥυδογυρία, ἔγοῃβ οἱ 
ἰογραπ ᾿δη ον ἔδϑιαίδ θυδηΐ, ---- 

φορμηδόν] ψιαϑηδύν. φορ- 
μὸς γὰρ ψίαϑος, ὅστις ἐναλλὰξ 
χων τὸ πλέγμα ἐστί."“ 8610]. 

ΟΥΟΙΝ 48. Ται. δου 5 58 {1π|. --- 
ὕλην. Τητοι Πρ. βαυπηθηία νἱν- 
δυϊδαιια οὐ δου πὶ ἴαϑοθβ. Οὗ, 77, 
8. ΙΝ 69, 2 οἱ ἴο ΒΙοοπιῖ. Υ1- 
γτὴϊηᾶἃ τηδίρθυϊ πᾳ ιι6 ὕδ65. Β. 
Ο.11. Αρυᾶὰ ΒοπΊδηοβ (8 ΠΊ61 
ἴῃ δχβίγιι θη ῖβ οἰυβήποῦὶ ἃ σσουῖ- 
θὰ8 εἰϊαη ΔΥΌΟΓΘ5. ΟΟΙ ΠΟΙ ΟΥ̓Δ ΥΪ 
ΟΒίθηαϊς, οὐ αιδα οσδιι88 51, ΘΓ 
ΔΟΘΟΥΘ5. Ἰηᾶσηᾶ 6Χ ρᾶγίβθ Ἰΐσποὶ 
(διηί, Ἔχροηϊί Β βίον ἢ δον- 
ψψέβοπ πὰ Κυϊοο νυν; ὀϑανοςς 
Ρ. 146 544. -- ᾿ἀνύτειν] »τε- 
λεσιουργεῖν πρὸς ὕψος.“ 8600]. 
6 βρένια νϑυθὶ νά. δὰ Χρη, Ογυ. 
10, ὅ εὐ Ηεγπι. δά ὅορ}. ΕἸ. ν. 
1448 οἱ αἂ Επν, ΒδοοΝ.. ν. 1092. 

8. 8. ἡμέρας... ἑβδομή- 
κοντα. Ἀ 410 (ΘΠἼΡΟΥῈ ἰνὶ ἀϊ68 
ὁοιηρυίαημαϊ δἰηΐί, οχ 78, 2. δὶ 
Ἰπ16 } ΠΧ ῖβϑθ νἱβὰ5 οϑίὲ Ποᾶν. 86ἀ 
101] ἀθ πινο, ἷἰο ἄς ἄροογο οχ- 
βίγαοίο ἀἰοϊίαν, --- διῃρημένοι 
αϊΓατη Ραββα Δη; ΠΟΘ ΠῚ 5ἰΐ, 
ἀυθιιαγὶ Ροίοϑι 51 ΠΟΥ ἢ νο- 
τα, 5 δ πἀϊοηάιη τὸ χοῦν, ἰᾶ- 
46 Οὐ «105 Ἰυουβ ν᾽άθιυῦ ργᾶθ- 
βίαγο, Οἵ, 78, 1 οὐ ἰδὲ δάη. 
κατ᾽ ἀναπαύλας. Ῥοιι: 
4ηϊοιὶβ οαυδᾶ, (ὃἐ'ακ ααυϊοία 
4υ ΟΠ 8} ΜΔ} } 1168 ΟΠΊΠ68. ΡΘῚ ν᾽ 68 

ἐσῳκοδό- 

βδϑθρίιβ θγαηῦ γϑβοϊθηαϊὶ, Ρ᾽αΓΆ 15 
ν᾽ ἀούαν Ροβὶθιβ 6556. ΟἿ. δάμη. ὅ9, 
ῷ. δυθ ΚΥυμπορ, ᾿αϑίνοὶβο, 
ΒΙοοπηΐ, ᾿ρ585. ρᾶγίθβ τη"! τὴ 58 
γῈ ΠΟΙ θη 65 β δ ἰ ον! ραῖαι. Ῥαμ]ο 
ΔΙ Πον Ἰοσίοιν 88, 1. -- οὗ ξενα- 
γοί. » ἐνταῦϑα ξεναγοὶ λέγον- 
ται ὅσοι τῶν “Δακεδαιμονίων 
ἡγοῦντο τῶν ἀφ᾽ ἑκάστης πό- 
λεως συμμαχίδος στρατιωτῶν.“ 
ΖΦΟΎΚΑΣ. Οὗ. ἤει. Αηδααὰ. 
αν. ὃ. 84, 4. ϑοιιοεῖι, Απιΐαα. 
ἴασ. ΡῸὈ], ἡ. 426, 106. -- ξυν- 
ἐφεστῶτες, ππηᾶἃ (οππὶ 515 
ἀπολτυσῆαιιθ ἀποῖθ5) ΡΎ86Ρ0- 
βἰεῖν 

8. 4. ἐπιστήσαντες. 
τείχει. ὕτ 5ο]εῦδηΐ ροβίβα ἰᾶ- 
Βαΐϊαι 5 δἰτούθην Ι͂ἈΠΘΥΘ. ΠΥ ΤΏ, 
Οὗ, νεροῦ, 1Υ 19. -- ἡ προσ- 
εχοῦτο, 4ὰὰ 5 5 6. γτω σ' 
1061} 6 χοἰ αὐ. Οἱ. 
ἢ προσέπιπτε τὸ ἐπόρ. -- ὃ: 
ῳποδόμουν... πλένϑους. 
ἴα τοὺ 5 1 6 ὉΠ ̓ ᾿παταπι ι1- 
σπ δαπ} 1 πη 8 6 1 {Ἰοαθαηΐῦ, ἱ. 6. 
ρανϊ θέα Πρ ΘΟ Υ πὶ ἰὴ 6 ὺ - 
νΔΠ1ἃ Ἰα δεῖνι 8 ΘΧΡΊΙΕΡ ἃ ἢ. 
γονθαπι ἐσοικοδομεῖν πυβαιδηι 
ἢἶδὶ εἶ ἀρια βου! ρον β βυρουϑεῖς 
065 ῬΘρονΙεἿ ν᾽ ἀθίαν, Οιια]ϊα αἀπαξ 
λεγόμενα Ῥηπογἀϊάθα δυὴῖ ξυως 
βοήϑεια ο. 82, ἀντιφυλακή ο. 
81 ἃ]. ΟΥἷ,. ϑαρρ!). Ρεοίθσ, νῸ}. 1 
«αὐ ρ. 344, --- καϑαιροῦντες. 
ΟΥ, δάμη, 14,1. 

οὔ: 



1 

ΕΤΟΣ Τ ΘΕΡΟΣ. (1 τὅ. 16. 161 

μουν ἐς αὐτὸ πλίνϑους ἐκ “τῶν ἐγγὺς οἰχιῶν 
Η καϑαιροῦντες. ξύνδεσμος δ᾽ ἦν αὐτοῖς τὰ ξύλα, 
τοῦ μὴ ὑψηλὸν γιγνόμενον ἀσϑενὲς εἶναι τὸ οἱ- 
κοδόμημα" καὶ προκαλύμματα εἶχε δέρρεις χαὶ 
διφϑέρας, ὥστε τοὺς ἐργαζομένους καὶ τὰ ξύλα 
μήτε, πυρφόροις οἰστοῖς βάλλεσθαι, ἐν ἀσφαλείᾳ 

θ τε εἶναι. ἤρετο δὲ τὸ ὕψος τοῦ τείχους μέγα, 

καὶ τὸ χῶμα οὐ σχολαίτερον ἀντανῇει αὐτῷ. καὶ 
οἱ Τ]λαταιῆς τοιόνδε τι ἐπινοοῦσιν" διελόντες τοῦ 

τείχους. ἢ προσέπιπτε τὸ χῶμα, ἐσεφόρουν τὴν γῆν. 
10. Οἱ δὲ Πελοποννήσιοι αἰσϑόμενοι ἐν ταρ- 

ΟΔΡ. “5 9: δ᾽ δέρρεις. αν. δέρεις, τϑοΐθ, αἰ νἰἀοίαν, ΟΕ, δάπ, 
οἰστοῖς ΒεκΙ. ΨαΠ]6ο ὀιστοῖς, οοπδίαηίου Ηἶο οἱ ΠΥ 40. 48, Χεη. 

βἐπ ἢ. 1}... .6..8]. Τιδϑιοὶ ἰδη6η οοηΐιδοία οἰστός ἀϊσαπι (οἵ, Ῥοι5. 
Ργαοῖ, δὰ Ἐὰν), 66 ΔΙΤΈΟΥ [ογίαβδϑο γϑααΐ Ατοῖ, πΠ1] ουγδηΐθβ 86- 
ἀύδ!οτη [ουτηᾶπη δα ϊοοίϊνὶ οἶστός. Οἵ, Μοον. δὲ 1,00. δὰ Ρῃγυπ. ρ. 81 
εἰ ῬΑΙΠΟΙ. ΠῚ τ. 19. 

8. ὅ. ξύνδεσμος. Αὐαὶ 
τῶν πλίνϑων. Ξύνδεσμος δϑί 
Βιη ἀοτῖείε]. ΘΠΠΉΠ τον Ιοσὶέαν 
ϑρυὰ ϑυϊά, ἴἰπ ἔχουν οἱ ΔΙΠΟῚ, 
ψιά. ΒΙοοπηῇ. --- δέρρεις. ΒεΚΙ,, 
Ἀπεοά. Ρ. 240 δέρρεις" τὰ ξηρὰ 
δέρματα καὶ ἀμάλακτα. ἴἸϊὰ- 
ἩΠΕΟΟΥΙα, ΟἹ] 1618.. Οὗὐπὶ δὲ- 
φϑέραις ἰαηχὶε εἰϊαπι ῬΥΌΘΟΡ. ρ. 
240. Ἀρυὰ Τῇῖο. δυίθπι δα ἀϊὰ- 
᾿θοῦ ᾿πουπηᾶτῃ ἃύ δέρσεις, 5ἱ 1 απ- 
αυδηὶ ἀϊοίιπι οδί, δαὶ δέρεις ἐχ- 
ΒΡΘοίεβ, Οὗ, ΡΟ]]. ΠΠ| 188 οἱ 54, -- 
διφϑέρας, ρ61}165 ΡΓδερα- 
γαίαβ, οΘοπίοηββ, -- πυρφό- 
ροις ΠΡΟΣ ΣΕ τὰ 8116 0115. ΟΥ, 
ἰπέογρτ, Ὀίοη, 855. Ρ. 624, ΡῬᾷμ]Ὸ 
Ροβὲ ἀσφαλεὶ εχ ΑΥτ. την Ὁ] 
ΒΙοοπ. Αβϑϑηίαν 00, ϑεα ἐν 
ἀσφαλείᾳ καϑιστάναι οχ Χοη. 
Ηΐεν. Π|10 Π05 Ῥγοί]  πλι5, ΘΧ ἴ50- 
οὐαί ΙΧ 80 Κύυθο. ΟΥ αἰΐὰα οχ- 
ΘΠ ρ]α ἢ 8 βουτηυίαθ δὲ νοῦθο- 
τὰ ἐν ἀσφαλείᾳ γενέσϑαι ἴῃ 
ϑίθριι, ΤΠ65. δά. τβθο. ν. ἀσφά- 
λεια. 

δ. "Σὲ ἤρετο... μέγα. 
ΘΠΗΪΠΙΟΥ Τὴ ΘΠΙ 5] 6 Π 685 ΡΠ ΡΡ υτη 
αἰχὶν ἀρϑῆναι μέγαν. ΟἿ, 5141}, 

ΤΒυογαΙαἷβ ΚΟ], 1. 2. ΕΑ. 11. 

δα ΡΙαι. Ρυοίασ, ρ. 827 Ο οἱ 
Κνυορ.. αν, 8. 57, 4 δάη, ὃ, Τὸ 
ὕψος τοῦ τείχους, αῷ 58 {15 

δΙυϊέα 0 πανὶ οχδίγποία νὶ- 
ἃ εν δέν ὕογη. ΤΊ] 6 1, ο. 6. -- δ᾽ ἐὲ - 
λόντες τοῦ τείχους, ΡεῚ- 
ἤοββοιῆαῦο. Οὗ Μαίῃ. αν. ὃ. 
521, δ. Ουδηφυδιη 15 ΠΟῚ 6χ γ8- 
Ιαίϊνο, 564 οογία δχ ραγίίοα!α ἰοοὶ 
δοηϊίνασι ροπάθτο ἀθρερθαί ἀϊ- 
σεγα ; 568 ἀπιπὶ διελεῖν τείχους 
οἰϊδηι Ὑ 2 Ἰεσδίιῦ, ἢἰὸ 4αοαι8 
Θᾶ505 ΡΔΥΓντ5. ΟἿΠῚ ἴρ50 ψϑῦθὸ 
Ἰπηδὶ ΡΟ εϑΈ, αυοα ἀρέϊι5 65. --- 
ἡ προσέπιπτε τὸ χῶμα, 
ατἃ ἃ σ.'858ν δὰ δυτὴ ρουέϊηε - 
δ αἱ. Εἰδπίπι .) ΡΟΣ ΡὈΔΌΪΟ] ΠῚ 
4αϊ 6 ηῚ Π]ΟΘΠ 15 αν} 18 αἰβία ας 
(11, 3), 5684 ρανίβ 5 ᾿π|ᾶ ῥδι|8- 
{πὰ δοοὶῖνὶ πηθθηΐα ἰδ ηΘοΡ ΔΙ, ἘΕ 

. ΟΟΕΈΠ,.. - ἐσεφόρουν τὴν 
γῆν, , 6. ἐφόρουν τὴν γῆν 
ἐς τὴν πόλιν. ΟἿ, 70, ὃ. Ετὰυ- 

αὕτη ἡ πο- 
λιορκία δια- 

βίγα ἢοο ψϑυθπ ἃ θοῦ. ἰεηίᾶ- ἡ 
ἐπ 6556 ἀΘΠΊΟΠΒ ΓΑ Π]Ὲ5 ἴῃ ρα, 

πηαὶ. ϑυρρ!. Οὗ, διαφορεῖν ΥἹ] 
100, 8. 

ὕδρ. 76. 8.1, ἐν ταρσοῖς 
καλάμου] ..ἐν πλέγμασιν ἀπὸ 

11 



ἼΩ 

τελεῖ ξυγ- 

γραφομένη. 

δ Ὗ του ἧς ον - Διο ἡ ἴναλΣ 
᾿ ᾿ 

τ. 
ἐν 

169 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΎ ΞΎΓΓΡΑΦΗΣ! Β, ο΄. 

σοῖς καλάμου πηλὸν ἐνείλλοντες ἐσέβαλον ἐς τὸ 
διῃρημένον, ὅπως μὴ διαχεόμενον, ὥσπερ ἢ γῆ, 
φοροῖτο. οἱ δὲ ταύτῃ ἀποκλῃόμενοι τοῦτο μὲν 
ἐπέσχον, ὑπόνομον δ᾽ ἐκ τῆς πόλεως ὀρύξαντες 

καὶ ξυντεχμηράμενοι ὑπὸ τὸ χῶμα ὑφεῖλκον αὐ- 
ϑὲς παρὰ σφᾶς τὸν χοῦν" καὶ ἐλάνϑανον ἐπὶ πολὺ 

τοὺς ἔξω, ὥστ᾽ ἐπιβάλλοντας ἧσσον ἀνύτειν, ὑπα- 

γομένου αὐτοῖς κάτωϑεν τοῦ χώματος καὶ ἴξά- 

δρ. 726. 8.1 ἐσέβαλον. ᾿Εσέβαλλον Βεκκ, εχ οι, αν, Τιδαν, 
ἴῃ ἐνείλλοντες οὐ εχ οοᾶ. Α. ἴῃ ταρσός. 

Θυρὰ ΤΕ ΠΡ Ὸ5. γΘαθϑθ ΠΑΡΓΑΙΟΩΪ σοΟηγθῃϊθηΐ5 νἀ θοῦ δῆ γα]. 
Ἐ. νι: Αὐ᾿ ΟἾἴγ, Βυϊα, 

ἐσέβαλον. Ηος ἰδῆιθη ΟἸ855. 
ΕΥ̓ΡΈΑ 

καλάμου πεποιημένοις." ὅ9Π0]. 
Κάλαμον 6556 αὐππᾶϊποιῃ ἀοηδ- 
061, ΠΠΠΟ κάλαμο, 408 ΔΡαπάϊη 8 
δάμυς δὰ Ορτβ νἱτηϊποιιηὶ οοηΐθ- 
ΧΘΠΔΌΤη 586 06 πἰδηΐαν, εχ 510- 
ΠΟΥ ῚΪ σΟΙΠΠΠΙ Θη Αγ 5 ἀοοθὺ Ατη, 
Οἵ. ΒΠΠεΡ. ΕἸΟΥ. ο855. ρ. 35. 
Ταρσοὺς καλάμων 5: τ ον αἱ- 

ἽΧῚΓ ΒΟΡΡίΟν ἱποουίαβ ἀραα ϑυϊά. 
ἴῃ ἢ. ν. θὲ Ἠεγοά. οἱ Αβη. Ταοί, 
εἰ Κυπθρ., ἀθ σρηϊν. Βαυίῃ, αν. 
,. 182, 6. -- ἐνείλλοντες! 
᾿ξ οι ξρονῶδοσι ΚΞῸΠΟΙ, Τπιρτὶ- 
τη θη 685. ἰηἔοτ οἰ θη 65. θὲ ἴου- 
τὴηᾶ γοΥθὶ, ῬΓῸ 408 ἐνέλλοντες 46- 
βιάθγαῦ Οοθοί, οὗ, 1,00. δὰ ΡΙνγη. 
Ῥ. 80. 8 βοἸ πὶ ἀαιῖν ὉΠ, {|| 58Π6 
ΤῊΪτ0 πιϑιίαίϊον δδύ ἀρυᾶ ἐνειλεῖν, 
νε] εἰς οΘοΟΠοοαπάπηι ἔπϊ558 Ρα685, 
Ρονἔεοιϊ οονρίο ἐνειλῆαϑαι ουτῃ ἐν 
Ἰαηοῖϊ Θχθιηρία ϑοῖίο θχβίανθ, Οἵ. 
ϑτορη, ΤΠ 68, Ἐουβίίδη ΛεῦῸ νοῦ 
γϑοίϊ5. ΕἰῸ ᾿πηΧ ον ἶ8., ἐν ταρσοῖς 
καλάμου πηλὸν ἐσέβαλλον ἐς 
τὸ διῃρημένον, ἐνείλλοντες (αὐ- 
τὸν ἐκείνοις); πᾶτῃ ΡῬογΐθοι βία- 
τὰ πὶ ΘΘΡΙΠ ΠΘηΐθπη 5᾽ρ ἢ Πα 5 
58 η6 4|18ἃ γϑίϊο εβί. Οἱ. ἀάη, ΙΝ 14. 
ὙΠ 87. --- ἐς τὸ διῃρημένον. 
Α ϑυΐδα ἴῃ ν. ἐνεέλλοντες ἜΧρ]]- 
ΘδΊΪΟ 5 οαιιδᾷ δἀ ἀπηΐαν γοῦρθὰ τοῦ 
τείχους, ἴῃ οοα. Ε', τοῦ χώματος. 
ΠῚ 4 ΒῈΡ θυ ουῖθ5, πᾶθο βθηϊθηζίδα 
νά θησαν σοηστιθηίίοτα, Τηΐουρτο- 
ἴΔγ6. οπιηΐπο ἴῃ Γογδῖη θη ἴᾶ- 
ΟΥΆΤΩ ν6] οχογύαμ. -- διεα- 

ΟΊ ΣΑΣ ον 

{18 4 πᾶπὶ ἀθ στα οἰ ουϊίοῦ οἴβοία τὸ- 

χεόμενον. Μαϊο διαχεόμενος 
(ὁ πηλός): πᾶπὶ φαοτηΐπιβ δὰ χῶ- 
μα, αὖ 18, 2, γεΐδγαίαν, οὐβίαῦ δὰ - 
αἴτα σοτηραγαίῖο, Νααΐτθχη 51 βου- 
τηϑηθτη δβδί, ἀθθθί οὐπηἶῃῸ ΝῚ τὸ 
ἐμβαλλόμενον ΒΡΘοίΆΓΘ. 

8. ἢ. τοῦτο... ἐπέσχον. 
οπὶ δοοιβ, ΥὟ᾽ 40. 68. 

ΨΗ 88, οοηίτα οαη] ρϑμϊί. ὙΠ|91. 
ῬΙο (885. ΠΤ, 81 ἃ]. Οἵ, οἴϊδπι δάη, 
ΤΠ 81,4. --- ὑπόνομον ... ὀρύ- 
ἕαντες, οαπίοα]οβ ἃ θ᾽ ΘμΓ685, 
π- καὶ ξυντεχκμηράμενοι 
ὑπὸ τὸ χῶμα, δοϑαᾷπε οοη- 
Ἰθοούαγα 5810 δορούοιι αἰνὶ- 
Βθη65, Ρονί. Οὗ, άπ, 4, ὃ, γ εν- 
μὰ ὑπὸ τὸ χῶμα οὔτὰ ὀρύξαντες 
οοΟπἰ πη θη 8 6558 6Χ Αἰ ου πη 4 υἷ- 
ἀθ1 ΒΟΥ ρτοΓΌΠΙ ἀἸϊοθηαὶ σϑμθυῖθιβ 
5112 1Π101τ15 ΠΟΠΠΠ}Π15., ααδ6 ψίαβ ἰὴ 
οα, τηαΐϊ., ΒΙοομ, 5ΌΒΡΙ οαύτι5 εδῖ; 
568 οἱ ΘΧΡΙΔηϑΕΟΗὶ εὐ καί τερὰ- 
Βπδύ, ηἰδὶ καὶ ξυντελμ. νὶβ διὰ 
μέσου 6588 ΟΟἸ]οοαία,, οἱ ἔουιαβ58 
ξύν : πηι ἰᾷ ν]ἀ δέν νᾶ]θ ξὺν 
τῷ ὀρύσσειν. -- ὑφεῖλκον 

. τὸν χοῦν. Χοῦς οϑὺ ααϊ- 
ἄθπι ἢ ατη 5 ἀρροβία; νἱᾶ, ΤΥ 
90 οὐ δὶ!,, αὶ χῶμα γϑοίθ ἀἰβοον- 
ηἶς ; 564 ἀαιηὶ 1. ἃ σ᾽ σ᾽ 6. ἅτη00- 
θὰ5 αγαθοῖβ ν ΟΘδ }}15 γοβροπθαΐ, 
ἃ Θ᾽ ΘΛ Θη ἢ Ϊ5. 58 {γ8ἃ - 
ἢ 6 θ ἃ πὸ ἃὰ! ΡΡῸ Πἰβ δι ρ᾽Ὸ 18, 
αὐδ6 ρᾶῖϊο ροβί ἃ χώματι ἰοριη- 
τὰν, αἰχὶς δ65. Β6]}, (ἀ8}}. ὙΠ Ὁ, 
-- [ξάνοντος... κενούμε- 



8 νοντος ἀεὶ ἐπὶ τὸ κενούμενον. δεδιότες δέ, 

ἱ, μὰ 

βἰάοτγεοί 861 βιυθβίαουιοϑί. 

ΕΤῸΣ Γ. ΘΕΡΟΣ. (Π 16.) 1605 

μὴ 
οὐδ᾽ οὕτω δύνωνται ὀλίγοι πρὸς πολλοὺς ἀντέ- 
χειν, προσεπεξεῦρον τόδε" τὸ μὲν μέγα οἶχο- 
δόμημα ἐπαύσαντο ἐργαζόμενοι τὸ κατὰ τὸ χῶμα, 
ἔνϑεν δὲ καὶ ἔνϑεν αὐτοῦ ἀρξάμενοι ἀπὸ τοῦ 
βραχέος τείχους ἔκ τοῦ ἐντὸς μηνοειδὲς ἐς τὴν 
πόλιν προσῳκοδόμουν, ὅπως, εἰ τὸ μέγα τεῖχος 
ἁλίσκοιτο, τοῦτ᾽ ἀντέχοι . καὶ δέοι τοὺς ἐναν- 
τίους ποῖ πρὸς αὐτὸ χοῦν, καὶ “προχωροῦντας 
εἴσω διπλάσιόν τε πόνον ἔχειν; καὶ ἐν ἀμφιβόλῳ 
μᾶλλον γίγνεσθαι. ἅμα δὲ τῇ χώσει καὶ μηχανὰς 
προσῆγον τῇ πόλει οἵ Πελοποννήσιοι, μίαν μέν, ἢ 
τοῦ μεγάλου οἰκοδομήματος, κατὰ τὸ χῶμα προσ- 
αχϑεῖσα. ἐπὶ μέγα τε κατέδεισε καὶ τοὺς Πλαταιέας 
ἐφόβησεν, ἄλλας δὲ ἄλλῃ τοῦ τείχους, ἃς βρόχους 

νον, οὐ (4 ππ1|})ὺ ἴῃ ρδΥΐθτη, 
αὰ8Ὧ8 ΕΧοαν θα ῸΥ, ΒΘΙΠΡΘΥ 

6 
ψεῦῦο ἵξάνευν [Ἀ]Πτὰν Βαΐαπ. ἱπ 
ΘΎΔΙΏΤΗ. Τηᾶχ. ἰη. νϑὺθ. ΔΠΟΠ,. 
γιά. εἄ. τηδὶ, εἰ Κυτιθρ. 

ὃ. ὃ. προσεπεξεῦρον τό- 
δε, ΡΓδθίθγεα 00 φαοαῦθ 
ἐχοοσίταταπί.--- τὸ μέγα οἷὖ- 

᾿ κοδόμημα. Τὸ ξύλινον τεῖχος 
τῦ, 4. --- αὐτοῦ, ἰ. 6. τοῦ μεγά- 
λου οἰκοδομήματος (ποη΄ τοῦ 
χώματος, αἱ Ἄτσπερ, ; αἱ νἱᾶ, 
(Ἰ455.). θ6 σϑῃϊίνο πος οἱ ἀθ δἱ- 
ἴεγο τεέχους ὃ. ἘΝ οἵ. Βυίίη, αν. 
ὃ. 182, ὅ. Ὁ). -- ἀπὸ τοῦ βρα- 
χέος τείχους. ΞΒραχὺ τεῖχος 
τὸ ἀρχαῖον, ᾧ οὐ προσῳκοδό- 
μησαν τὸ ξύλινον. “ἐ ΖΟΥΚΑΣ. 
Ἐδι Ἰοϊταν ἢ πὶ τὰ ΠΟΥ Τὰ ὉΤ ἃ 8. 
ΟΓ, ΥἹΙ 29 ον δάη. 114, 8 εἰ ΠΙ 
51, 3. --- ἐκ τοῦ ἐντός, ἴῃ - 
ἔγοῦβαβ, Π6 Ῥγϑρρ. ἐκ νἱα. ἀάπ, 
1 θ4. 1, 6 ἐντός ἰαποίο οἰπ γον- 
15 ἐς τὴν πόλιν αἄη. 1 1388. -- 
ἐν ἐν Ἢ μᾶλλον γί- 
γνεσϑαι) «ἀντὶ τοῦ ἑκατέρω- 
ὅϑεν βάλλεσθαι," ϑ.μο]. ΟΥΟἹΝ 
92. 80, εἰ 46 Τὸ ργδοίον 8]105 Αρρὶ. 
Μίτην, ο, 87 δἴᾳιθ Καιιθρ., ααὶ ῬΤῸ 

110 ἑκατέρωϑεν δΔοσιγδιῖ5 πολ- 
λαχόϑεν αἰοὶ ἀοπηοηπίναι, 

8.4, μηχανάς. Αὐϊοίο5 τηᾶ- 
ΧΙΠ6 ᾿π|6}Π01 ἀρρᾶγοί δχ 115, 486 
βϑβαπαπίαν, ΟΥἉ, δάῃ. 1 117, 8 εἱ 
οΟΥῖρΘ πἴηο Δ ΔΘ 5η). Απίϊαμ. αν, 
ΤΠ». 886. ΟΥ 1ὰᾳ, Ρ. 821, -- τοῦ 
μ ὃ άλου οἰκοδομήματος 

. ἐπὶ μέγα. Ἦδοο ἰπίεν 58 ἴππ- 
σϑηᾶδ, οἢ δάπ, Γ 118, 2 εἴ, αἱ 
ξουπιαΐαπι ἐπὶ μέγα οἰϊατη 50}}- 
ἰθοίί οἱ οθϊθοίῖ, 46 νοοδηΐαν, 10- 
ΟἿΠῚ (6 Π 6 6 σοοποβοᾶβ, ΙΥ̓ 100, 2 
εὐ Αὐτὶ. ΑπδΡ. Π| 28.1 δὸ ἀ6 βίτηϊ- 
᾿ἰθι5 ἐπὲ πολύ δἄη. 1 1, 3 εἱ 
Κυιθσ. τ. 8. 60, 8 Δἀη. 8. -- 
κατέσεισε. Ῥαυθιίαίασ, αἰγαχῃ 
δῖ. ἀθοιβδὶῖ, 8η ΟΘΟπομδϑ5ῖΐ, 
απᾶ5βᾶνῖύ, ΝΟΡΪ5 Ποο ρῥ]δοοῖ, 
απο Αὐτὶ. ΑπᾶΡ, 1 19,8 οὐ Π 278 
ν, καταβάλλειν ἀἰδοογηῖς δὲ Π 
92 ἃ κατερξίπειν. -- ἄλλας ὃ ἑ. 
Βίπια! αὐαϊ προσῆγον. --- ὦ 1} 
τοῦ τείχους. Νοὴ ἴῃ ἄρρεγο, 
Βθὰ ἴῃ ρίαπο. -- βρόχους. 
περιβάλλοντες. 9 ἢδοο διδξ 
υϑἰίαία ἀρτια νϑίθυ 85 γαίϊο δα ἀθηαιὶ 
Ἰούι5 ἃυϊθίϊβ. Ὑἱά. [Ἰπίρυρυ. ων, 
ΧΧΧΨΥῚΙ 28, υδἱ Ἰερσαπίαν σουθᾶ 
Ιδαπὰ 815 οἽχοδθρίοβ ἀβθο]ϊηᾶ- 

11: 



οἱ ἱ Πελοπον- 
νήσιοι τὴν 
πόλιν ἐπι- 

104 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ͂ ΞΥΤΡΡΑΦΗΣ Β, οἰϑς 

τὲ περιβάλλοντες ἀνέκλων οἵ Πλαταιῆς, καὶ δο- 
κοὺς μεγάλας ἀρτήσαντες ἁλύσεσι μακραῖς σιδη- 

ραῖς ἀπὸ τῆς τομῆς «ἑκατέρωϑεν ἀπὸ κεραιῶν δύο 
ἐπικεκλιμένων καὶ ὑπερτεινουσῶν ὑπὲρ τοῦ τεί- 
χους ἀνελκύσαντες ἐγκαρσίας, ὁπότε προσπεσεῖς- 
σϑαί πη μέλλοι ὴ μηχανή, ἀφίεσαν τὴν δοκὸν 
χαλαραῖς ταῖς ἁλύσεσι καὶ οὐ διὰ χειρὸς ἔχον-- 
τες" ἡ δὲ ῥύμῃ ἐμπίπτουσα ἀπεκαύλιξε τὸ προέχον 

τῆς ἐμβολῆς. 
11. Μετὰ δὲ τοῦτο οἵ Πελοποννήσιοι ὡς αἵ 

τε μηχαναὶ οὐδὲν ὠφέλουν, 

Ῥαπύ ᾿ούα5, 60] [᾿ρ58. Υ. Ῥοϊϊου- 
σοί. 8, ΤΡΙ οὐδ ἀθ ἰγδθὶθ5 οὐ 
ΒΑ ΧΙ. ἴπ ΘΠ] ΟΟΠ] οἰ Θ ἢ 415. Ρ] νὰ 
Ἰορὶ ροββϑαηί, προποη δρᾶ ὐάβϑυθ. 
δα Αθηθ. Ρο]ΐογο. ο, 82. θ6 βίυ- 
οὗν ]5. [πη 018 Γ1ρ05. 018.“ ὉΌΚ. 
ἩΥ σοί, ἀ6 τὸ τη]. ΤΥ 28: 18- 
αιοἰ5 οαρίοβ υϊθίθϑ 'π ΟὉ]}}- 
4αυτ ἐγ ἃ ἢ πὰ ἢ {.“ ΑΒΝ, Ααα. 
Βομηοὶᾷ, δὰ ὕδε5. Β. α. ΜΠ 22, 
- ἀνἕκλων. Ηοο νουθιτὴ 5ἰσηὶ- 
ἤσδτα 5 Ὁ Ὑ5πτ Δί. Ο]] 6 η ἀο σ0Ὲ- 
ΘΙ ΘΥ δὲ Βα δ τη ΤΥ 8 ον Π.Ὁ 
ἂν ὀγίοτο, ἀοιποηβίγαν Ὁ θυ, δα 
ὙΠ 2ῦ. -- ἀρτήσαντες͵ 
ἀπὸ τῆς τομῆς ἑκατέρω- 

εν, ἀαὰτῃ -.. 5ΌΒΡ6Πη4]15- 
Βοην ἂν αὐΥδαθθ Ρᾶγίο 6ΘΧ- 
{το γἃ.- Τομήν Πἰο γᾶγα νἱ ροϑὶ- 
ὑππὶ ἀδοίανανθ [ΟΠ 56 Ὁ - 
61, 001 {γ 8 Ὁ5 δῦ Δ ΥΌΟΥΘ 
ἤυαοτῖς Δ 5 οἶδα, ἀοορί ΒΙοονη 
Οἢ, δάη. 1 93, ὅ. Ῥιδοροβίεϊο ἀπό 
Δα ςοτη ΟΧ ψ6}})}0 ἀρτήσαντες Ρθη- 
οί, αὖ βδορὶιι5 ἐκ, Οἵ, δάῃη. ΠΙ 
81, 8. Αἰά46 6Χ θοάθιη ΒΌΒΡΘΗΒ.ΠΙ 
νἱάδιαν ΔΙλουαη ἀπό «ηίθ χξρ.»; 
4αοα Π05 ΟἸἸπὶ Ῥαΐανἑημι5 ᾿αη 5.6 ῃ- 
ἀσχῃ οαηϊ ν, ἀνελκύσαντες. ᾿Βοᾶ 
οἵ( Κυπορ, ((ἀουγηδηὶ αἰγαπιηιο ἀπό 
ῬΥΔΘρΟΒΙ 0 η6 ἃ ἢ ΘΧΡΥΪ πη ηΐ, (14]- 
ἴος Βείδην Ρ.Ὸ 1ΠΠ0 8, ῬΓῸ ἴοο 
ἃ ΑἸΧΙΙ, ) Κεραΐίας͵ ὑπὲρ τοῦ τεί- 
χους ὑπερτεινούσας {0116 0 - 
65 ΒΌΡΟΥ ΠΊῸῚ ΤΏ ΘΙ ὶἢ 6 ἢ - 
{65 νοοδί ἷν, ΧΧΙΝ 84. ἢ νοῦς 
κεραία οἵ, ΙΝ 100. ὙΠ 41; ἀς 

καὶ τῷ χώματι τὸ 

ΓΟ] θη 0η6 οεἴδπι ϑρια ῬΟΙΥΌ, 16ρ]- 
τὰν, Ὑπερτείνειν πο Ἰη νδηϑῖ- 
Μ ΠῚ δϑί, υἱ παρατείνειν ΤΥ 8. --- 
ἀνελκύσαντες, 50Υ ὉΠ 
{γε πί65., Ῥαυοϊρίαση Ῥδυοὶ- 
Ρἷο δαάϊζαμη εβϑί. Οἱ, άπ, 1 δ0, 4 
81. Βασαν ἐγκαρσίας, ἰγ8η5- 
γνΘυ585, ἢ ΟὈ ]ϊαα ἃ Τὴ {γἃ - 
οἴᾶ5. -- χαλαραῖς ... ἔχον- 
τες, ἰαχδιῖβ οδίθηΐβ δίατπο 
ΘΠδΠ ΘοῇλἾ 55Ϊ15, Ροιί, Δὰ 
Ῥϑνί,, ἔχοντες Ἰροίίαν βίην! δυάὶ 
αὐτάς. Ὅς 5ἰηραανὶ χειρός οἵ, 
αάη. 70, ὃ. 11 Ὧ9, 4.- ἀπε- 
καύλιξε , ἀπέτεμε“: (: ἀπέ- 
τεμνε ). ὅ6}01, Οἱ, ΒΙοοηι, --- 
τὸ προέχον (προῦχον τϑῃλογα 
Θιηά. ἴῃ ϑίθρη. ΤΊ 65. ν. ἀποκαυ- 
λέξω, οἴ, οα, τῇϑὶ. 11 210) τῆς 
ἐ μβοληῆς. ϑδυϊὰ. διβολή: τὸ 
ἄκρον τοῦ Ἀριοῦ τοῦ μηχανι- 
κοῦ. δ᾽ 6ν Ἰάθη ν οὐδ! πὶ (6 
ῬΥΟΜΉΪ ΠΟΙ ΡᾶῦΐΘ Πανὶ8 δῖνθ ὅδ 
γοϑινῸ ἀἰοῖθιν, ΟἹ. Βίορ!ι. Ὑ]168. 
ΠῚ Ρ. 818. Ηἰϊο ἡ ἐμβολή αππηις 
ἢαθαὺ Ῥανίθη, απδ τὸ προέχον ; 
νοῦσϑίαιν, ἀα 1165, αι} δῖ οαρ αδς 
ΜΥΥΥΕ δ ΔΓ168 ῖρΡ86. ἤοο. 
Ἰῃτογρυοίο5 (θυτηδηϊοὶ, Βυϊδηηϊοὶ, 
ΟΠ σον αι ἀπ ρ!οχὶ σαί, Πα 
(6 ΟΥΑΙ. ΔΙΊ ΟΟΥ ἢ ΘΧΡΙΪοα- 
(ἴοη δ δὲ γα ἀϑὰ νο δ} } ο0η- 
Πνπιδίαν. ΟἹ. ῬγοοοΡ. Ρ. 198 ἣ 
ἐμβολὴ προὔχουσα, υνὶ αἰΐα 4ιο- 
ατ6. 6χ 00 ἰοοο ρῥροιυϊία βυηΐ, οἵ 
5160}. ΤΊνο5, 1. ἃ. ᾿ 

Οαρ. 77. 8.1. τὸ ἀντιτεί- 
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ἀντιτείχισμα ἐγίγνετο, νομίσαντες ἄπορον εἶναι ἀπὸ φλέξαι μά- 
τῶν παρόντων δεινῶν ἑλεῖν τὴν πόλιν πρὸς τὴν περι- 
τείχισιν παρεσκευάζοντο. πρότερον δὲ πυρὶ ἔδοξεν 
αὐτοῖς πειρᾶδαι, εἰ ϑύναιντο, πνεύματος γενομένου, 
ἐπιφλέξαι τὴν πόλιν οὔσαν οὐ μεγάλην: πᾶσαν γὰρ 
ϑὴ ἰδέαν ἐπενόουν, εἴ πὼς σφίσιν ἄνευ ϑαπάνης 
καὶ πολιορκίας προσαχϑείη. φοροῦντες δὲ ὕλης 
φακέλλους παρέβαλλον ἀπὸ τοῦ χώματος ἐς τὸ 
μεταξὺ πρῶτον τοῦ τείχους καὶ τῆς προσχώσεως" 
ταχὺ δὲ πλήρους γενομένοι" διὰ πολυχειρίαν. ἐπι- 

ὕδρ. 77. 8. 8. φακέλλους. Φακέλους ΟἹ, αν. ΑἸππιοη. ΗδΒΥΟΝ. 
Τποπι. Κυιθσ, Οἱ. δᾶῃ, 

χισμα. Τὸ μηνοειδὲς τεῖχος 10, 
8. ,Εοτγίαββθ οἰΐδπὶ τὸ οἰκοδό- 
μημα Τὅ, ὅ.““ ΚΕΌΒΑ. Ηοο ταἀπηθῃ 
ἀυοία ΔΗ άπ 6 ἈΡΘοτὶβ ΒῈροΓαι8 
ΟΠ βυηὶ. --- ἀπὸ τῶν πα- 
ρόντων δεινῶν, ΡΤΆ658}- 
{ἰθ 8 ἐοτνουΐθι5, Ρονί.  ᾿4πό 
ΕΣ δι Δ 170 41) 1:1: 75 υεὶ (οἴ, δάη. 1 
91, 7) δὴ ν ϑυτη τ 6151, ἴῃ 
ΕοΙσα (εἶ, Μαί. αν, δ. 896, 2, 
ἃᾶη. 2. ὙΙ 19. ΨΙ]] 99 8}.), ΠΘὴ 
ταθ] απ γοΐθενι, Οὗ, ΥἹ, 102 ἀπὸ 
τῆς παρούσης. δυνάμεως εἱ 
ἂθ ν. δεινά (8 ὁμν δ οκτηϊ εἶδ], 
ΖΦ τ δ σ᾽ 511 1{6]) ΒΙοοπι: σοὶ Εἱ-. 
αν, απο Κυθρθοῦο ϑαβρθοίατῃ 
Γα10, πὸπ ἀεἰοπάπτη,, εἰβὶ ἔουτηα]ὰ 
ἀπὸ τῶν παρόντων Ιερῖμαν ΨῈ 
ὅ6 εἰ 5Βἰ π|1165 ἀπὸ τῶν ὑπαρχόν- 
τῶν εἰ ἔκ τῶν παρόντων ΑἰϊὈ]. 
-- περετείχισιν. Οἵ. δάη. 
79.5.1. 

8.2. οὐ μεγάλην. Ῥε ἃ- 
διὰ οἵ, αἰδραϊαπίοη Μαθη50Π6- 
τατῃ 1. ἃ. Ρ. 8. Ἀδοθηουθηι ατ1- 
ἀθπλ ὌΓΡΘΠὶ 5818 τηᾶσηϑηη [556 
ΕΧ ΤυΪηἰβδ ΔΡΡΆΓΘΓΘ “ἀἰοῖν Π68Κ, 
ατδθο. βερί, ΠΡ. 86. Νεξαι νθιῸ 
Ἰοοῖτοο οὔ ββεουπαιπ Απρ, Εν, Αν, 
εχρυπρομάστη; οἰθηΐη ὙΊβοΠον 
ἘΠ ππεραῦροα ἃι15 αὐ θη]. ““ Ρ. 
848 5644. ΔΗ ΟΥΘΙῚ τ]ὸ τηϊ- 
ΠΟΥΘΤῚ [1558 ἴα γ8 Βιβ ρ᾽οαίαν ; Πα ΠῚ 
ααΐα ἀΓῸΒ ΠΟῚ Ἰηᾶσῃδ δγαΐ, 86 
ΘΆΤΩ ΕΟΙΠΙΒίΌΓΟΒ 6588 ΕΟ ομη6- 

511 Ροίθγαπὶ 5ρεῖᾶτο. --- πᾶσαν 
.,.ἐδέαν ἐπενόουν. Οἵ. ἀδάη. 
19, 1 εὐ ἀς ργοχίπιο εἰ Μαί(ῃ. αν. 
8. 26. -- πολιορκέας. ,,Ηἰο 
[αὐ Αρρὶ. Μῖιμν. ο. 87] πολιορκία 
Ῥοηίδιν εὐδικῶς ργὸ δὰ βρϑοῖθ 
πολιορκίας, ἀτιὰΒ ΠΊοΙᾶ εὖ ἰθπηρο- 
γἷὶβ ἰγδοίαᾳ ρογαριίαν, ΗἩΠῸΒ. Ἐδιὶ 
ἰσίταν χρόνιος πολιορκέα (οἴ. 
Βοῆνοῦ. δὰ Οποβ. ρ. 117) βῖνβ 
οὐβίαϊο (εἴεοία περιτειχέσει). 
-- προσαχϑ' εέη. Οἵ. δάη. 80, 
2. Ῥεῖϊπάς φοροῦντες δή σοπίϊοὶς 
ΟΙ 458. 

8. 8. ὕλης. Οἵ, δάη. 18, 2. --- 
φαπέλλους. 6 Πδο γο66, ατι88 
Ἰη θυ ἀπτη οἰϊδτη οὕτα ΒἰΠηρ]1οὶ 1 
Βου θῖσαν, οἵ, Ἰηέευρν. Μοοῦ, ῥ. 898 
5644. οὐ ΠΡ 88. δὸ οι. 
παρέβαλλον. ϑοιᾶτε πἰζε ἃ 
ἰἸαχία αἰζθνδᾶἴϑοου ἀοορί τη. 
Οὗ, ὟἹ 99. ΝἼ 2 εὐ Βίθρῃ. [αχίᾶ 
ἈΡῸ Θ πὶ ἰἃ 66} 6 ἱπίθρρνείαίιν 
Κυτορ. --- ἐς τὸ μεταξὺ ἀξδτς 
προσχώσεως, ἰπ ἰὰ ἰηΐοτν- 
να απ, αποὰ πέρι τῇ ἈΓ ῸΤῚ 
εὐ ἀρϑθύθῃ το] οὐ ἢ οΥὐδί. 
ΟΥ, δάη. 6. 15 δχίγ.--- - ἐπιπαρέ- 
νησαν. ὅτι! απαὶ ὕλης φακέλ- 
λους. Θοθτγαθιβ πὴ ἴῃ ἰρβϑιὴ ἀγ- 
Ὀθῖὰ 05 ἰαβοϊοιι!οβ ᾿ηϊθοίοβ, βδα 
ΡΓΟΡΘ ΠΊΠΓΟΒ 5 γ16ηῚ [δοία πὶ 6886 
οχἰβιϊτηαι, σου η5. πάροιλο - 
δομεῖν ο. 16 εἰ παρακαταπῆ - 

την πειρῶν- 
ται. 
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παρένησαν καὶ τῆς ἄλλης πόλεως ὅσον ἐδύναν- 
τὸ ἀπὸ τοῦ μετεώρου πλεῖστον ἐπισχεῖν. ἐμβα- 
λόντες δὲ πῦρ ξὺν ϑείῳ καὶ πίσσῃ ἦψαν τὴν 
ὕλην. καὶ ἐγένετο φλὸξ τοσαύτη, ὅσην οὐδείς πω 
ἐς γὲ ἐκεῖνον τὸν χρόνον χειροποίητον εἶδεν" ἤδη 
γὰρ ἐν ὄρεσιν ὕλη τριφϑεῖσα ὑπ᾽ ἀνέμων πρὸς 
αὑτὴν ἀπὸ ταὐτομάτου πῦρ καὶ φλόγα ἀπ᾿ αὐ- 
τοῦ ἀνῆκεν. τοῦτο δὲ μέγα τε ἦν, καὶ τοὺς Πλα- 
ταιέας τἄλλα διαφυγόντας ἐλαχίστου ἐδέησε, δια- 
φϑεῖραι" ἐντὸς γὰρ πολλοῦ χωρίου τῆς πόλεως 
οὐκ ἦν πελάσαι, πνεῦμά τὲ εἰ ἐπεγένετο αὐτῇ 
ἐπίφορον, ὅπερ καὶ ἤλπιξον οἵ ἐναντίοι, οὐκ ἂν 
διέφυγον. νῦν δὲ καὶ τόδε λέγεται ΡΣ ΟΣ ὕδωρ 

γνύναι ΤῊ 90. Αβϑοηίαν Κυαθρ. 
ϑεα αυἱὰ δὰ Πᾶποὸ γϑπὶ Ορτ5 ἔι1 
τὸ μετέωρον! ,,Εἴ τῆς ἄλλης 
πόλεως ποη Ῥοββιηίύ Ἰάθῃι γὰ- 
[ογὲ απο τοῦ ἄλλον τείχους.“ 
ΒΟΒΗΜ. Εχ ρυδθροϑιοηῖθι ἀπᾶ- 
θ05 παρά αὖ ἴῃ ΒΌΡ ΘΟΕ παρα- 
βάλλειν ἀἰοία ει, ..ὴ δὲ ἐπὶ 
τὸ μετὰ τὴν πρώτην ὕλην καὶ 
ἑτέραν αὖϑις ἐπιϑεῖναι σημαί- 
νει.“Ξ ΔΟΥΚΑ͂Σ. Ὁε ν. νῆσαι 
οἵ, φάη. ,Ὁ: δῷ οχιίγ, -- τῆς ἄλ- 
λης πόλεως. ,,Ο δὶ οἰἴδπ τηὰ- 
Γ5. πη ἰδ ΠῚ ϑηΐθα δύ Υ δῖ, 
ΡδΓ5 5ῖ0 ὉΓ015. ΠΑ ΑΟΚ. Οὗ, δάη. 
14, 1, Τη θ] Πρ ηἀπὶ δβύ διυιύθπῃ 
τη ΧΊΠ]6. ΡΟΠΊΟΘΥΪ ΠῚ ᾿η οΥΪτι5. δὖ- 
46 6Χ 60 ργϑθοῖριβ ἰὰ βρϑίϊ τη, 
αποα ἔμπϊέ ᾿ηΐΘΥ ΠΊΓ νει 5610- 
ΓΘΠῚ οὐ ᾿ὰΠΆΡΘΠ,, θην ο8 Ρᾶίοί 
Ροπᾶονε οχ ὅσον. -- ἐπισχεῖν, 
ΘΟΟΈΌΡΆΑΓΘ, ἷ. 6. 45564 8]. 

8,4, ἐμβαλόντες δέ οει. 
51. ρίοθμι βυϊἔατο οἱ ἰδ 68 
γηϊχίδτι ἀγαρηςὶ ἵτὴ ΠΣ 66 Γ6 
54]. Τρ’. ὅ7. --- ἤδη, γὰρἐν 
ὄρεσὶν ἐν ν γος εἶ ἔλεγε" χει- 
ροποίητον εἶπον, ὅτι ἐν ὄρεσι 
κι τ. 1... ΑἸΟΥΚΑ͂Σ. --ὕλη.. 
πρὸς αὑτήν. 96 τὸ οἵ, Γιαογοί. 
Ι 896 εἱ δυἱὰ, ἴπ δρυμός. ΕἸοχίο- 
πἷβ τριφϑῆναι 8Ἰῖὰ ΦΧθιηρ ἃ νἱὰ, 
ἴῃ δα, τηδὶ. --- ἀπ᾿ αὐτοῦ ἰ. 6. 

ἀπὸ τοῦ τρίβεσϑαι, τῷ τρίβε- 
σϑαι. Ῥοῦταθο ἰδιίθη βαυβρθοία 
Πδᾶθο ΓπΘΓηΐ, 

8.5, τοῦτο δέ. Ηἰϊο οοτίς δέ 
ΠΟῚ ΤΆ ἢ Δι 6ϑὲ ἰἴῃ δὴ  πᾶη ΠΟ 
ἱποθηαϊτπηϊ Ῥ]αίδθθηβθ ΟΠ ΥΥΪ ΠῚ 
δϑύ 115 πηοπίδηΐβ.--- ἐλαχίστου 
ἐδέησε διαφϑεῖραι. Ἐτγναΐ 
Μαίῃ, αὐ. 8. 91}. Το 1 εἰ 8. ὅϑάα; 
ΠΔΠῚ ποηηϊηδίϊνιιβ οβί τοῦτο (τὸ 
πῦρ). Βεπο Νὶρ. ». 304. Οἢ, Βαμίτῃ, 
αι. 8. 150,18 δὲ 161, 17. --- ἐν- 
τός. Οἵερα ἱπτουΡ οίδίαν ΠΟὉΥ., 
588 εϑ0 ροίϊιβ ἱπίνἃ. ἔκ Ποο ρθῃ- 
ἀθηῦ σοῦρα πολλοῦ χωρίου τῆς 
πόλεως. Ὅδ ν. χωρίον οἵ. δάῃ. 1 
08, 1, Ῥούαϊε Ὠἷς οἰϊδιι οτηϊεϊ, 
Οἱ, ῬΙδί. ὅγταρ, ο. 18, -- πνεῦ- 
μα» Ὁ ἐπίφορον. Οὗ ΤῈ 14 
εἰ ἄνεμος ἐπε ἕνετο τῇ φλογὶ 
ἐπίφορος ἐς αὐτήν οἱ ἀθ6 οοῃϊὰπ- 
οθη6 Ροδβίροβιία δάπ, 110, 2. 
81, 5. --- αὐτῇ] τῇ φλογί. 

8.0. νῦν δέ. Οἵ, Μαίῃ, αν. 
8.606. -- τόδε. ξυμβῆ- 
ναι. Ἦος ΘΧρ]Ἰοαίαν γον ὶ5 ὕδωρ 

ες κένδυνον. Οἱ, ἘΡΜΕΝ αν. 8. 
51, 10. δάη. 8.-- ὕδωρ ἐξ οὐ- 
ρανοῦ. Τὰ οἰΐατη 4111} βου ρίου 85 
ἀθ ρῥ᾽ανία, αὐ Χρη, Αμλῦ. ΙΝ 2, 2. 
Αᾳιᾶ οοοἰοβίϊβ ον. θά, ΠῚ 
10, 80 οἱ β58ορα Ρ]ϊη. Η, Ν, Οἱ. 
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ἐξ οὐρανοῦ πολὺ καὶ βροντὰς γενομένας σβέσαι 
τὴν φλόγα καὶ οὕτω παυϑῆναι τὸν κίνδυνον. 

18. Οἱ δὲ Πελοποννήσιοι ἐπειδὴ καὶ τούτου ἔπειτα δὲ τὴν 
διήμαρτον, μέρος μέν τι χαταλιπόντες τοῦ στρα- 
τοπέδου, [τὸ δὲ λοιπὸν ἀφέντες, περιετείχιξον τὴν 
πόλιν κύκλῳ, διελόμενοι κατὰ πόλεις τὸ χωρίον" 
τάφρος δὲ ἐραός τε ἣν. καὶ ἔξωϑεν, ἐξ ἧς ἐπλινϑεύ- 
σαντο. καὶ ἐπειδὴ πᾶν ἐξείργαστο περὶ ἀρχτούρου 
ἐπιτολάς., καταλιπόντες φύλακας τοῦ ἡμίσεος τεί- 
χους (τὸ δὲ ἥμισυ Βοιωτοὶ ἐφύλασσον) ἀνεχώρησαν 
τῷ στρατῷ καὶ διεχύϑησαν κατὰ πόλεις. ΠΠ]λαταιῆς 
δὲ παῖδας μὲν καὶ γυναῖκας καὶ τοὺς πρεσβυτά- 

Οδρ. 78. ξ. 1. Ψψεῖθα τὸ δὲ λοιπὸν ἀφέντες, αὐδ6 ἴῃ Αυρ. 
ΟΙ. νεη. 1. γαί. Η. Μοβαᾳιι. ἀν, ἢν. θη. οτηΐϊβϑᾶ Βθκκ, ὑποῖβ. οἷν- 
Θυμηβουῦῖρβιῦ, ΠῸΒ ἴῃ 6, τηϑὶ. 001] νἱά. δάη. ἀθίθνίτηυβ. Ὀοίεπαιπί 
ἐα6η 68 Κυπθρο. οἱ. Του Ζυ Κονβκὶ , ΟΟΥΠπηθηΐ, ἀθ ααϊηαιθ ἰοοἷ5. δύ, 
Τηυο. “ Ῥ. 10 54. 
οἰΐδτη ἀθ μέρος 

ΟἸαββθὴ δι} 6η] 486 ποὴ εοίαπι ἄἀθ ἢΐβ, γ ΠῚ 
ἐνν στρατοπέδου ἴπ ΟΠΙΠΙθ 5 ΤΟΙ Πἶβ Ὠἰο 56 Γ- 

ναι δυάδοίου βυβρίοθίιν, νἱὰθ ἀρπα ᾿ἱρ5ῈΠ). 

Κυιθο. ἅτ. 8. 61, 4 θη. 4. -- 
παυϑῆναι. Οἷ, δάῃ. 181,0. 

ὕδρ. 78. 8.1. μέρος μέν τι 
καταλιπόντες. 51 ἀοϊθπίιν τὸ 
δὲ ... ἀφέντες, αὐἱὰ τοϊαπο 
δχϑγοῖλι ἔθοουϊηΐ, πη αἰοίταν, Ὀ]- 
ΤηΪΒΒ Τα. ΘΠ ἰὰΠηῸ ΠΟΠΙΠῚ 6556 
6Χ 8. 2 σοῃϊϊοϊαβ; βοα νἀθίαν 8ΔῸ 
ΟΡΡίάο ο56550 δθάιποίιβ νοὶ Ρ6Ρ 
Ππἰετηδ5 Βοθοίϊαθ ΓοοΊοΠ685 ἀἶβρο- 
5:15 6556, αἴιὸ ἴοι 1τπι5. Δ] θυ θίπν, 
γοὶ δ10 ἰπ ἰοοὺ σομϑε 556, 00] - 
608, ααἱ δα Ρ]αίαθα5. γιοῦ θγδηΐ, 
ΔῸ Αἰμεπἰθηβίαση ἱτηρ δίῃ, 51 46 πὶ 
αοογθηΐ, ἀοίεπαονοι. ΠΤ μέν 50]1- 
ἐάτῖο οἵ, δάπη, θὅ, 12. - περιε- 
τείχιξον ... κύκλῳ. δηο 
οἰγοιτητη πη ἰΟπ πὶ ΠῚ 21 δοουνα- 
5 ΘΟΘῚ ΟΒΟΙΠΊ118. --- διελόμε- 
νοι... τὸ χωρίον, βραίϊο 
πίοι. οἴη σαϊαθ οἰν ταΐθ5 ἀϊ- 
νἶβο. Οἵ. ἵν 69.0.0 τό. ΨΙ 19. 
-- ἐντός τε. «καὶ ἔξωϑεν. 
ἴὨ1ε}}. τοῦ περιτειχιξομένου χω- 
ρίου. Ἔντός; ἱ. 6. πίον πιπηϊεῖο- 
ΠΘΠ οὐ ἀσθοπι, Οὗ, ΠῚ 22, 

8.2. περὶ ἀρκτούρου ἐπι- 

τολαάς. Ατοίαγαπι οοηβίδί 6556 
516118}}} ΠΑ ΧΙ ΠΠΊ8Τὴ ἴῃ βίσηο ΒοοίΪβ. 
᾿ΕἘπιτολή, απδ6 840 ἀνατολῇ, οΥἵαι 
«ποία ϊδηο, ἀἰβοθγηῖταν (οἵ. ΡΏγγη, 
Ῥ. 134 54. οὐ ἴ011,00.}, δυτῃ βι σαὶ- 
Ποδὺ ΟΥ̓ΠΊ, 410 506}1ὰ θυ πηυτη 
ΓΟΥΒῸΒ ἴῃ ΘΟηΒρΘοίαπι νϑηϊΐ, ροϑί- 
αὐδπὶ ΔΙ᾿ δ πα ἶτι 5015 τὰ 115 ργυ65- 
88. 6δδί. Οἵ, 146], Οἤγοποὶ. 1 Ρ. 
8ὅ0---ὅ8. Ηϊο δαΐοπι ἀεβιοηδίν 
ἐπιτολή Ατοϊυϊ ἑξώα (,,ἄοε" Πε|1ὰ- 
Εἴβοι Αὐραπρο. 166]. Ρ. 58) οἶγοα 
Δα αἰ ποοϊ ματι ἀποιαπηΠ8 6. ο»ἰηοὶ- 
ἀορθαί οὐ ᾿ἰβίθ 'ἰπ Βοθαγουη Ομ 6 
ΤΠΘορῆν. Ηϊβύ, ρἱδηΐί, ΤΥ 12, 56- 
οαπάιπη αβϑίοβ [πἰΐαηοβ ἰῃ ἃ. 12 
ν6] 17 ϑεορίεῃρν. Ρ]η. Η. Ν. Π 
41. ΟοἸη16}1. ΧΤῚ ὃ [18 ϑδρίθηιθυ, 
Ποᾶν., Ηδβιοαὶϊ δθϑίαί 18 ὅ6ρ- 
τοῦ ν. 146], 1 ρ. 2347, 19 ϑερίοτι- 
Ἐγ, ΒΙοοπ.1. ΒΒΈΕ). ροϑβί 1. Ἐτ. 
Ρίαδ᾽, ἀθ Οὐ. οὐ Θοοαβ. 5᾽άθυ. 
[..5ϑουπά πὶ ΕΠ πούθ ΟΠ 6 ΠῚ 8500Ὸ- 
ΠΟΠλ οἃ δοίδίο ἃ. 17 ϑϑρίθθυ, 
Τα] πϊ. ΑΡΡραγθθαί ααϊάθμι Ατοία- 
ΥΤῸΒ. .«.. πᾶπ6 Αἰΐοδο ἃ. 429 ἃ. 
ΟἾν. ἃ. 21 ϑερίῦτ. Τὰ]. Οοηβθη- 
186 ὰπὶ δϑί δυΐοη ΤὨθπογάϊά πὶ ἃ 

πόλιν περι- 
τειχίξουσιν. 
ἄἀριϑ' ὃς τῶν 

ἐνόντων. 
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τους τὲ καὶ πλῆϑος τὸ ἄχρηστον τῶν ἀνθρώπων 
πρότερον ἐχκεκομισμένοι ἦσαν ἐς τὰς ᾿Αϑήνας᾽ αὖ- ; 
τοὶ δ᾽ ἐπολιορκοῦντο ἐγκαταλελειμμένοι τετρακό- 
σιοι; ᾿᾿ϑηναίων δὲ ὀγδοήκοντα, γυναῖκχες δὲ ϑέκα 
καὶ ἑκατὸν σιτοποιοί. τοσοῦτοι ἤσαν οἵ ξύμπαν- 4 
τες. ὅτε ἐς τὴν πολιορκίαν : καϑίσταντο, καὶ ἄλλος 
οὐδεὶς ἣν ἐν τῷ τείχει; οὔτε δοῦλος οὔτε ἐλεύ- 
ϑερος. τοιαύτη μὲν ἢ Πλαταιῶν πολιορκία κατε- 
σκευάσϑη. 

᾿ϑηναίων 19. Τοῦ δ᾽ αὐτοῦ ϑέρους καὶ ἅμα τῇ τῶν 1 
ἐπὶ Χαλκι- - ΦΡ  γ9, εἰ , “ς , 

δέας καὶ Βοι- Πλαταιῶν ἐπιστρατείᾳ “ϑηναῖοι δισχιλίοις οπλί- 

ἀρ ἈΝ ταις ἑαυτῶν καὶ ἱππεῦσι διακοσίοις ἐστράτευσαν 
ντῶν 

ἧσσα ἐπὶ ἐπὶ Χαλκιδέας τοὺς ἐπὶ Θράκης χαὶ Βοττιαίους, 
Σπαρτώλῳ. ἀκμάζοντος τοῦ σίτου" ἐστρατήγει δὲ Η Ξενοφῶν ὁ 

Εὐριπίδου τρίτος αὐτός. ἐλϑόντες δὲ ὑπὸ Σπάρ- ς 

8. ὃ. 
αν, Αἱ. ψυϊρο οἱ Βεκκ, ἀχρεῖον. 

ἄχρηστον δλῖι Αυρ. σε η. (ΠΡ ῬΑ]: τ δ ΡΟΣ 
Ουοάᾶ ἀείοηα!ε ΒΙοοτῖ,, φαΐϊα ΤΗὰ- 

ογάϊᾷθβ ἀ6 ἽἭατρα, ἱπα 1 δὰ θΘΙ]μπὶ ΘΟηδίδ ον Ὦδο ἴογπῖα αἰαίαν, αἱ 
Π 6, 40 Αἱ. Βεᾷ ααππὶ ἰρϑαπι νοοδθυαπι ἄχρηστος εοἰἰαπι ΥἹ 16 
ἀριὰ δὰπὶ οχϑίθὶ, εἰ ἰάθηι ἀθ τηλ] 5 Χοη, Απᾶρ, ΠῚ 4, 26 αδἰᾳὰθ 
ΔΙῚ Ἰοραίαν, τη] οὐ πὶ ΠΥ ΟΥ Τη. ΘΟΉΒΘΗΒ.Ϊ ΡΝ ὙΠΟ ἔαϊυ, 

Ῥαιδρθρτηδίε Βποίθπλοπἷ8 ΡῈ ]ΪθΘ 
ῬτΟρΟβῖίο ἀϊοογο. ἡ ΝΟΈΜΕΊΙ,. ἂς 
410 ἰοεπιρ. ἀκμάξ. τοῦ σίτου ἀϊοα- 
τὰν Ὁ. ὅ.3 

8, 8. ἐκκεκομισμένοι ἤ- 
σαν. Ὥρτε να. θ, 4, ἀθ νϑῦθο 
ΜδιιΗ, αν. 5. 498, Βυϊίῃ. 8,186; 9. 
-- τετρακόσιοι. Ηϊπο, ἀπδῃ- 
ἰὰ5. μποῦν οπιηΐϊατη Ῥ] αἰ Θ ἢ 5111} 
ΠΌΠΊΘΥΙ5, ΘΟἸ]ΠἸσοτο βιπα οἱ ΜΘ η50}). 
ἀθ θΡ. ΡΙαί, Ρ.1154ᾳ. --.γἪτυναῖ- 
πες... σιτοποιοί. ,.,17αο͵αρρρι 
τηοτοπὶ (νδρθοουαπι, ἃρυὰ 4808, 
βίσαι οἱ ἀρὰ Βοϊηδηο5. (οἴ, 
ῬΙ. ΒΒ: ΝΕ ΧΙ Τοῦ) ΟΌ 
ΤΑ] ΘΓ Π τητιηῖι5. οὐαί, τὖ ἔγιιρ 65 
Ρἰπβουθηΐ, Ῥϑποη οοαπθγθηΐ, οἱ 
Δ|1ὰ δα νἱοίατη ρου πθηι1ὰ ρᾶγὰᾶ- 
τοης," ὈΌΚ., αρυὰ ααοιι οἱ ΒΙοοπιῇ, 
νὶάθ ῥ᾽ υγᾶ. ΤἸηΐτα ἰάπιοη ΥἹ 29, 44 
ΘΟΙΠΙΠΘΙπ ΟΠ ΤηΔγ65 σιτοποιοί 
6 Ὀἰβύν πὶβ ΡΟ ββθπαϊ, αθὶ ᾿ρθ.πὶ 
γΟΟΔθαΪ τα δἰΐαπι ρα ΤΠΘΟΡνἃ- 

βίαπι οὐ Ἀ]105. ΑΟ605 Ἰεβὶ οοηΐγα 
ΤΠοιηδπὶ Μασ. ἀρτοπόπον καλ- 
λιον 6588 ῬΓΟΠα ΠΟΙ ΔΗ οπὶ ἀοοεὶ 
Ὁ ΝΣ 

(δῃ. 19. ΕΓ, θιοά, ΧΗ 41. -- 
8. 1, τῇ τῶν Πλαταιῶν ἐπι- 
στρατεέᾳ. ΟἿ Μαι, ἄν, 8. 867. 
Βιυιίμη. 8. 182, 1, --οα δεσχιλέ- 
οι9. ΜΘ ΠῊ ἃρυᾶ ὈΙοά. --- 
ἀκμάξοντος τοῦ σέτου. Οὐ. 
δάη, 19,1. -- τρέτος αὐτός. 
 ΑἸτον ὁχ [8 ἀποθβ ἀποῖθαβ, ααΐ 
οαηὶ 0 Χ ΘΠΟΡ οί οορίαβ ἀποθ- 
θαπί, νοσαθαίαν Δ }Π1|8 465, (6 αὰο 
ΡΙαι, ἴῃ Νῖςο, [6. 6]. ΡΑΙΜΕΆΒ. 
Τονιαηλ ΡΠ Δ ΠοΙηδοαπι πΟπλϊηδὲ 
Ὀιοὰ.“ ΑΞΒ. θὲ Χεποροηίο 
οἱ Ῥῃδποσίδοθῃο οἷ, ο, 70, 
(18 οϑὺ δ]105, 

8.2. ὑπὸ Σπάρτωλον. 
ΗΔΠΕ δοσθηύαηι ἰπἶτι8 ΟΝ 
αποᾶ ἱπιοτάππι Σπαρτωλός ρῥἱπρὶ 
Τ)κ, δἀποίαι, ροβὶ Ασοδα, Ρ. 857, 
10 οἱ δ[ῖοβ ὑπθίαν ἀοϑιι!, 1) οφίν, δο- 

ὩΠΡῚ ἰθγ- 
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τῶλον τὴν Βοττικὴν τὸν σῖτον διέφϑειρον. ἐδό- 
κει δὲ καὶ προσχωρήσειν ἡ πόλις ὑπό τινῶν ἔν- 

δοϑεν πρασσόντων. προσπεμψάντων δὲ ἐς Ὄλυν- 
ϑον τῶν οὐ ταῦτα βουλομένων, ὁπλῖταί τε ἦλ- 
ον καὶ στρατιὰ ἐς φυλακήν᾽ ἧς ἐπεξελϑούσης ἐκ 
τῆς Σπαρτώλου, ἐς μάχην χαϑίστανται οὗ ᾿4ϑη- 
ναῖοι πρὸς αὐτῇ τῇ πόλει. καὶ οἵ μὲν ὁπλῖται τῶν 
“Χαλκιδέων καὶ ἐπίκουροί τινες μετ΄ αὐτῶν νικῶν- 
ται ὑπὸ τῶν ᾿4“ϑηναίων καὶ ἀναχωροῦσιν ἐς τὴν 
Σπάρτωλον᾽ οἵ δὲ ἱππῆς τῶν Χαλκιδέων καὶ ψιλοὶ 
νικῶσι τοὺς τῶν ᾿4ϑηναίων ἵππέας καὶ ψιλούς. 

εἶχον δέ τινας οὐ πολλοὺς πελταστὰς ἐκ τῆς Κρου- 
σίδος γῆς καλουμένης. ἄρτι δὲ τῆς μάχης γεγενη- 

᾿ μένης, ἐπιβοηϑοῦσιν ἄλλοι πελτασταὶ ἐκ τῆς Ὀλυν- 

ϑου. καὶ οἵ ἐκ τῆς Σπαρτώλου ψιλοὶ ὡς εἶδον, ὅαρ- 

σήσαντες τοῖς τὲ προσγιγνομένοις χαὶ ὅτι “πρότερον 

οὐχ ἡσσῶντο, ἐπιτίϑενται αὐϑις μετὰ τῶν Χαλκι- 
δέων ἱππέων καὶ τῶν προσβοηϑησάντων τοῖς ̓ 4ϑη- 

ὕλῃ. 79, 8: 2. διέφϑειρον Αὐρ. δεπ. Ο. Ε΄. Ρᾳ]. ψαϊ. Η. α. 
οοα, Βᾶ5. θοΟΧΟρΡ.., 4υἱ ἰοὐϊι5. Πα ΪῈ8 ΘΔΡ 15 ψοῦθα ἴεν ΠΡ. 51 6α, 
Ἄγ α1]Ζ. Δυϊ]ρο οἱ ἘΕΚΚ. διέφϑειραν. Π|π| 4 Κυιορ, οὐ ΟΙα55, τθοθ- 
Ῥίαμη 46 τὰ, ἰπ 4πᾶ δἰϊατιιατηάϊι γουβαυδηΐαν, ρνδθβδίδυθ ν]ϑΠὶ δβί, 
ΑἸτοτὰπι ἰάθη ὑποίιν ΠΙοά. 

προσπεμψάντων. προπεμψάντων ἴανὶι5. [ρ] αΥἰτηβ οὐ Ορυϊ πη5 
ΠΌΥῚ5. Ττη55, εὐ θοχορ. Οἵ. Ῥυκ, δὰ ΥἹ 8. 

οοπί, Ὁ. 190, Ηδπο αὐ θοπὶ 80 ΟἸ γη- 
1Π0 ἴῃ ΟΟΟΑ5.Π) Βρθοία5856 δχ Κ᾿ 18 
οοπίθοὶὶ ἀαἰίογου, Αὐ δ ΟἸγπιΠο 
ἴῃ Βθρίθῃ "ΟΠ 6 ΠῚ νου Θηἑθ τ ἰητοΡ 
ἩΠΑτὴ οἱ Ἀρο!!οπίᾶπι ϑἰΐατη {1556 
ἀοοεί Τ64Κ. ἄτνδθο, βορύ. ΠῚ ρ. 456 
εἰ 469. Οἵ. Ηοίπι. ΠΘβουὶρύ. ΟμΠα]- 
εἰά, ΤΡ. 14, -- Ὑπό τινων ἔν- 
δοϑὲεν πρασσόντων, 40 - 
τὰπᾶδπὶ οἷν ὶὰ ἢ Ορθνᾶ, ααὶ 
Βοος πη οἰ εθαπίαν, Ὑπό ροβὶ- 
ὑππη εδὲ Οὐ νἱπὶ ραββίνδτη, 48 
τὐλὴν ἴῃ ν. προσχωρεῖν (οἴ, Μαι. 

8. 592 β. Κιυερ. 8. ὅ2, 8. 
᾿ 1), ἀδ συ. πράσσειν νά. ῬῸΚ, 
δα ΙΥ 182, ἂς ἔνδοϑεν Κταρο. 8. 
ὅ0, 8. δᾶπ, δ]. -- στρατιά. ̓ Ηἰς 
ΔΙ1Ὸ5. τ} 1165, γΕ] 165 οἱ ρο!α- 

βί85) ϑἰ αἰ βοεί ορονίοι. Οἵ. ΒΙοοπνῇ. 
Εἰεπίπι. ὁπλῖται καὶ στρατιά 
ἰία ἀϊοίαᾳ νἱἀθπίαν αὖ ΘΧΘμρ 8 1 
116, 8 δαἀδουρία. 

8. Αἱ εἶχον. δου αν, αὐγὴ 
ΠΟΙ ΠΔΙΨΙΙΒ β8ι0 οἵ Χαλκιδῆς δι 
οἵ ̓ ᾿ϑηναῖοι. ΠΙαὰ ποὸ5 οοιπιηθη- 
ἀανίπιιβ ἴῃ δα. πιδὶ., π0Ὸ ΠΌΡΘΡ 
ἐαίαίι5 οδϑύὺ ΟἸα55. -- ΩΣ οὐ 
πολλούς. ΟΥ̓ δάῃ, ΤΥ 12, ΦῈ 
Αοίὐίβοι. αν. 8. 144, 2 δάῃ, ὃ, 
πελταστάς. ΠΡ ΕΤΤΕ ἃ 
ψιλοῖς, αὐ Χοη. ΑμαΡ,. ΟΥ̓ 2, 160. 
Οδίογαμη οὗ, απ. 29,ὅ.--Κᾷκρου - 
σίδος. ΑΡν Ἠετοάοί. ΝΠ 128. 
Οτγοββᾶθα νοοδίαν, Εγαί δα βίπατη 
ΤΠογηϊαίοαπη, Εἰ. γ 05 δβϑὶ αἸρο- 
πὰ5 [61, ὅ, υὐὶ νἱὰ, 4ἅη, 



- 

1τὸ ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ͂ ΞΎΥΓΓΡΑΦΗΣ Β, π΄. 
“ 

ναίοις. καὶ ἀναχωροῦσι πρὸς τὰς δύο τάξεις, ἃς 
κατέλιπον παρὰ τοῖς σκευοφόροις. καὶ ὁπότε μὲν ὃ 
ἐπίοιεν οὗ ᾿Αϑηναῖοι, ἐνεδίδοσαν, ἀναχωροῦσι δὲ 
ἐνέχειντο καὶ ἐσηκόντιξον. οἵ τε ἱππῆς τῶν Χαλκι- 
δέων “προσιππεύοντες, ῃ δοχοῖ, προσέβαλλον, καὶ 
οὐχ ἥκιστα φοβήσαντες ἔτρεψαν τοὺς ᾿᾿Αϑηναίους ὦ 
καὶ ἐπεδίωξαν ἐπὶ πολύ. καὶ οἵ μὲν ̓ “ϑηναῖοι ἐς τὴν τὸ 
Ποτίδαιαν χαταφεύγουσιν, καὶ ὕστερον τοὺς νε- 
χροὺς ὑποσπόνδους κομισάμενοι ἐς τὰς ᾿4ϑήνας 
ἀναχωροῦσι τῷ περιόντι τοῦ στρατοῦ (ἀπέϑανον δὲ 
αὐτῶν τριάκοντα καὶ τετραχόσιοι χαὶ οἵ στρατηγοὶ 
πάντες)" οἱ δὲ Χαλκιδῆς καὶ οἱ Βοττιαῖοι τροπαῖόν 
τε ἔστησαν καὶ τοὺς νεκροὺς τοὺς αὑτῶν ἀνελόμενοι 
διελύϑησαν κατὰ πόλεις. 

ὲ 

ὶ 
Ϊ 

Ἀμπρακιῶται 80, Τοῦ δ᾽ αὐτοῦ ϑέρους, οὐ πολλῶ ὕστερον τ 
. καὶ Χάονες ε 
Κνῆμον Λα- τούτων, ᾿“μπρακιῶται καὶ Χάονες βουλόμενοι Ἄχαρ- 
κεδαιμόνιον ψανίαν πᾶσαν καταστρέψασϑαι καὶ ᾿᾿Αϑηναίων ἀπο- 

α 

π  αρ τῶ στῆσαι πείϑουσι “ακεδαιμονίους ναυτικόν [τὲ] πα- 

ξ. 6. ἀναχωροῦσι γαῖ. Η,, αποᾶ Ἰοοἷβ 51 Π}}Π|π|ὶ8 ΠῚ 97, ΤΥ͂ 
82, ὙΠ 79 οομππιοηαϑίυγ; Πδατι6 οὈδίαί, αυοὰ 8 ἴῃ ῬΥΟΧΙπιῖβ δἀθϑί, 
Οἵ. 54. ο. 88 οχίυ. γυϊρὸ ἀποχωροῦσι, απο Α Θαπύ 5 βἰσηϊ- 
βοδὴ5. πλϊηπθ ἀρίππι οί, “Ὑποχωροῦσι 46 5014 οοηϊθοίιν βουρϑὶς 
Κυπορ,. 

Οἀρ. 80. 8. 1, ναυτικόν τε. Τέ ἃ ΒΕΚΙ. 6χ ἀδίθυϊου!θιιβ {Π 015 
γδοθρίμμῃ. ἀῖδϑ6 δαοίου 015 δύ. [ἢ (855. το. τηδηῃ, ἰηΐ. 605. β0υ]- 
Ῥίμπ) οὐϑί, 

8... ὅ. καὶ ἀναχωροῦσι) ὅπη͵ δοκοῦ 100, ὅ, υϑὶ οἵ, δάῃ, 
»οὲ ᾿4ϑηναῖοι." ὅ0101. Οἵ, οἄ. 
τηδὶ. Ῥγοὶ, 1 ρ. 288 5ᾳ. 

-- ἔτρεψαν τοὺς ᾿4ϑηναί- 
ους. Οἐ Ριαι. Νῖο. 1. ἀ. 

8, 6. ἐνεδέδοσαν] »»οὗ 8. ἡ. τῷ περιόντι τοῦ 
“Χαλκιδεῖς δηλονότι καὶ οἵ ἀν οὐξῖον: Οὐ δάδιῖ 13.. δ: 
Σπαρτώλιοι.“" 5680]. -- ἐνέ- ὅδρ. 80. Οἱ, Ῥιοά. ΣΙ ἢ: -Ἑ 
Ἀξιυντο. Κυπθρον ἐπέκειντο εχ 
1158. Ἰοοΐβ, 4105 δὰ ἄναχωρ. δᾶπο- 
ν᾽ ηλι15, Βου ρ5ιύ, 56 αἰγατηαιιθ 

8.1, ᾿ἀμπρακιῶται καὶ 
Χάονες. Ποβ ἴδηι ὁ. 68 οορπο- 
νἱηλιι5 Β0ΟΙΟ05. -- ̓ ἀκαρνανίαν 

γΘΥθ Τα ὑπ ΡΆΘΠ6 ἅθαιο ἴνο- 
αὐθηίον αἰσαίαν (νὰ, Βοι. 1,6χΧ.), 
ἃ ΤῊΘΠΊΒΥΓΔΠΑΓΙΠ βου ρύανα ΠΟὴ 
ἀἰβοθάθηδαπι εϑί. --- ἐσηκόντι- 
ξον. Ἐνᾶπὶ ἰρίίαν ἱ ψελοί νεὶ 
πελτασταί ἜΣΤΕ αὐταδίὶ (ἀκον- 
τισταί). -- ἢ δοκοῖ. Ῥϑιπλ τον 

πᾶσαν. 1. 6. Ῥγδρίον Ορηϊδάδϑ, 
408 ΒΘΠΊΡΟΥ διηΐο085 ΠΔθιιθνἃ πὸ 
(εἴ. αάη, Π 9) εἱ ρυδοίθν 'ἄμφιλο- 
χίαν 5. ΑΥρίνη] ΔΟΥῪῸΠΊ, ΘΠ 
181] Θοου ραν οὐδηΐ ο. 08. 5΄᾽΄. πᾶ- 
σὰν οομίνα {Π]|ΡΊ ΘΒ δπάδοίοτα ῃἷο 
μ ΟἸἸθ 118 οοηϊθοίαταθ ἀοξεπαϊ! 



[Ὁ] 

ΕΤΟΣ Γ. ΘΕΡΟΣ. (1 80.) 

ρασκευάσασϑαι ἐκ τῆς ξυμμαχίδος καὶ ὁπλίτας χιλί- 
ους πέμψαι ἐς ᾿Ἀκαρνανίαν. λέγοντες, ὃ ὅτι »ἢν να 

11| 

μεταπεμψά- 
μενοι στρα- 

υσὶ πεύουσιν ἐπὶ 

καὶ πεξῷ ἅμα μετὰ σφῶν ἔλθωσιν. δον νώτο ὄντων 4καρνανίαν. 
αἰτέαι ταύ- 

ξυμβοηϑεῖν τῶν ἀπὸ ϑαλάσσης ᾿ἀκαρνάνων, ῥαδίως της τῆς στρα- 
ἂν ᾿Ακαρνανίαν σχόντες καὶ τῆς Ζακύνϑου καὶ Κε- 
φαλληνίας κρατήσουσι, καὶ ὃ περίπλους οὐκέτι στρατευομέ: 
ἔσοιτο ᾿4ϑηναίοις ὅμοιος ᾧ περὶ Πελοπόννησον" 
ἐλπίδα δ᾽ εἶναι καὶ Ναύπακτον λαβεῖν. οἵ δὲ 4ακε- 
δαιμόνιοι πεισϑέντες Κνῆμον μὲν ναύαρχον ἔτι ὄντα 

ἄν οτι. [8υτ. Ε, πὶ, ΑΥ, σιν. Ώδη. ϑϑᾷ νά, δᾶη. 

ὅμοιος. Απρ. εἰ ΒΕΚΚ. ὁμοίως. Θαοα ἔονίᾶ558 ΡΟ πα πὶ οϑύ, 
αὖ ρτοθϑίιμη δϑὺ ἃ Κσιθρ. οἱ ΟἸα55.:; δἰθηΐπι ποη ἀϊοθηάαπ) οἷ τοὺ η- 
νϑοί 6 ΠῚ ΠΟῚ βἴ τα ἢ16 πὶ ξαῤαγϑιη, 5686 ΟἸΤΓΟΌΠΙΥ ΘΟ. 0 ἢ 6 ΠῚ 
ηΠ0η δἰ Ἰίον οὔοοίατῃ ᾿τἷ, ΟἿ. ο. 14, 2 οι δάῃ, οἱ Κυιιθρ. 
ἴῃ ϑοουοᾶ, Ηοττθο ΠῚ 1 ρ. ὅ86, 5εὰ οἰΐϊδηι ᾿αάπ. οἱ 84, 2 οχίγ. ΠῚ 
40, 4. 

"6855. ἴῃ Αρρομῃᾶ. ---τῆς ξυμ - 
μαχέδος. Οἱ, δάῃ. 1110, 4. -- 
ναυσὶ... σφῶν, οὐπὶ πᾶνὶ- 
15 οἴ πιο οὐ ρεϑαϊίδία 56- 
ΘΟ]. - ξυμβοηϑεῖν. 
᾿καρνάνων. ῬοΓ ΔΕ οι οποπὶ 
Πδθο Ροβίνα βιιηῦ ΡΓῸ γον} 5 ξυμ- 
βοη ϑεῖν ἀπὸ ϑαλάσσης τῶν 
ἐπὶ ϑαλάσσῃ ᾿ἀκαρνάνων. ΟἿ. 
6. 88 ἰηἴῦ. (6 Χ 40 ’Ισ60 ΠΟ ῬΟ388 
βΊ σαν ἃ τη ὺ} Γϑηιοΐοβ ἀσαυπᾶ- 
Ππ65 οἰΐδηι ΠοθΥ, ᾿π06}16χ 10), Ὗ 84. 
ἿΣ ΝΠ 08, ὙΠ] 1 ἃ]. Βυϊίῃι. 
τ, 1061. Ι.8, εἰ ἀε ΒΙ ΤΉ] 

ΠΣ ῬΙδΘΡ. ἐκ δάη. Ι8. -- ῥᾳ- 
δέως δ»... κρατήσουσι. 
Ἂν οαπὶ ἴρϑο ἔπιπτο ἱπησιῃηΐ 
Μαίῃ. ἀν. 8. 599 ἃ οἱ Ηδιι. ἀθ 
Ῥατί. Πρ. 2388 (οἵ. Βαίίπι. αν, 8. 
189, 11 ΠΤ] Υ6.)}, ΟΠ ῬΔΥΓΟΙΡΊΟ 
σχόντες, αὐ νἀθίαν, Ἠρδυμη. ἀθ 
Ρδν. ἂν Ρ. 32 οἱ ἀἰϑεϊποί᾽π5 ΚΙοίΖ. 
ἴῃ Αἀποί. δὰ Πονᾶν, ΤΡ. 121, Ηἰο 
Ῥαντϊοὶρὶὶ σχόντες ΘΟ [10 Π 61 
νου ἀδυνάτων ὄντων οομτὶ- 
πουϊ, οὐ δὰ 46. ὀδιιβᾶ σχόντες ἄν 
αὐ εὖ σχοῖεν ἄν (οἴ, Βαίίηι. αν. 
8. 139 Α δάη. 8) 5010] ΡΟ τιῖ556 
οχ βιτηαῖ, (δ παθδπι., απᾶ8 Υἱ5 
8 Βορἢπη. σψρῦὶ5 σχόντες ἄν 
ΒΕ] οἰίαν, ἰᾶτὴ 5010 ΡῬδυίοῖρὶο 
οοπεϊπϑίαπν, δίᾳαθ ρυορίοθυ ο0]]008- 

(ἰοπθη}) νου ον σχόντες ΟἸΠῚ 
ἃροαοβὶ ἀθθθὺ ΘΟἤΔΘΓΘΡΘ, ΠΟ ΟΕ ΠῚ 
Ῥιοίαβὶ, ουἶτι5. ΘΠ απο [ΠῚ ἀδυ- 
νάτων ὄντων ... ᾿Δκαρνάνων 
Ἰρϑιπι 6χ οοπαϊίοπα ἣν... ἔλ- 
Ἅ σιν 50 5ΡΘηΒΈΠῚ Εϑ. ΑΗ 1 ἰοὶ- 
ταῦ ἄν ἀρπά ξαξαγαπι Ηἷο ᾿ϑνὶ δῃᾶ- 
ΘΟΙαΎΠο, απιὸ ροϑύ ᾿πίθυΡ Οϑ᾽ ΤΙ ΟΠ ΘΤα 
ἔαιαναπι ῬγῸ ορίδεϊν ο ΟΟἸ]ΟΟΔ ΠῚ 
βἰτ, ΘΧΟΙΒΑΥΪ Ραΐίαηί; οονία ἀρυᾶ 
Τῆπο. οὐπὶ ἰπαϊοαῦνο ἔπτανὶ β'πθ 
οἰ πιβηιοαϊ οδυα! οπἶθ5 ἰθᾳποὶ ΠῸΠ 
νἱάρθίαν, Οἱ, 54, 1 140. Οριδινιὶ 
ἕαξανὶ τὰ ΡΟΒἰὉ ΠῸΠ ῬΓΟΤΒῈ5 Οοὺ- 
{Δ ΘΧΘΠΊΡ τ ΠῚ ἰοοιίαν Υ 94. 5.8- 
Πὰν ἐάτηθη 60 πι81, απὶ εβίαρυα 
Ἰη ἢ πιεῖν απ οὐ ραν οὶρίαθτα. Οἵ, 
δάῃ. ἃ. 8. --- ἔσοιτο. Οἵ. ΜΈ. 
αν. 8. ὅ29, ὅ Ρ». 1226. Βυϊίη. 8. 
189, ὅ8 τᾶν, ΙΝ 180. ὙΠΙ 50. 
-- ὅμοιος. ϑ΄τ 1115 δίαπο 
δηύθα (οἴ, δάη. 1 78, ὅ), 6486 
0 6 τ. ΟἿ᾽ ταπιθὴ 58. --- ἐλπέδα 
δ᾽ εἶναι. ΟἿ, ἀᾶη.1 87, 4. 

8. 2, ναύαρχον ἔτι ὄντα. 
ῬΡανέουϊα ἔτε [δὰ ο. 60 τεοβρὶ- 
οἷδι}5] ἰηάϊοας ππιη5 ὨΔΌΔΤΡΟΙΙ 
ἃρια Τιδορἀδοπιομΐο5. οοῦίο ἰθπι- 
Ῥουΐβ βρϑίϊο οἰνουτηβου ρίαμη {π5 - 
56. Εχ Επηηλϊ ΒΘΡΌΡ]. ᾿8οοη. ἴῃ 
ἤη6 1π|6 Πρ] ροίοδὶ 6586, αἱ εἱ 

τείας, ἄρι- 
ϑιμὸς τῶν 

νῶν, πορεία 
ἐς Στράτον. 
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καὶ τοὺς ὁπλίτας ἐπὶ ναυσὶν ὀλίγαις εὐϑὺς πέμπου- 
σιν" τῷ δὲ ναυτικῷ περιήγγειλαν παρασκευασαμένῳ 
ὡς τάχιστα πλεῖν ἐς Λευκάδα. ἤσαν δὲ Κορίνϑιοι 
ξυμπροϑυμούμενοι μάλιστα τοῖς ᾿Αμπρακιῶώταις, 
ἀποίκοις οὐσιν, καὶ τὸ μὲν ναυτικὸν ἔκ τε Κορίνϑου 
καὶ Σικυῶνος καὶ τῶν ταύτῃ χωρίων ἔν παρασκευῇ 
ἡν" τὸ δ᾽ ἐκ “Δευκχάδος καὶ ᾿Ἀνακτορίου καὶ ᾿άμπρα- 
κίας πρότερον ἀφικόμενον ἐν Πευκχάδι περιέμενεν. 
Κνῆμος δὲ καὶ οἵ μετ᾽ αὐτοῦ χίλιοι ὁπλῖται ἐπειδὴ 
ἐπεραιώϑησαν λαϑόντες Φορμίωνα, ὃς ἦρχε τῶν εἴ- 
κοσι νεῶν τῶν ᾿Αττικῶν, αἵ περὶ Ναύπακτον ἐφρού- 
ρουν, εὐθὺς παρεσκευάζοντο τὴν κατὰ γῆν στρα- 
τείαν. καὶ αὐτῷ παρῆσαν Ἑλλήνων μὲν ᾿ἥμπρα- 
κιῶται καὶ Λευκάδιοι καὶ ᾿ἀναχτόριοι καὶ οὖς αὐ- 
τὸς ἔχων ἦλϑε χίλιοι Πελοποννησίων, βάρβαροι δὲ 
Χάονες χίλιοι ἀβασίλευτοι, ὧν ἡγοῦντο ἐπ᾽ ἐτησίῳ 

8. ὅ. ἐπ᾽ ἐτησίῳ προστασίᾳ. ῬΥο νεν}]5 ἐπ᾽ ἐτησίῳ Πυρά. 
οἱ, 81 68}: τυροιποιῖθ. ἢ 68. Παρ Υὶ Ῥοίοβί, ΡΙουϊαὰθ Ρδν. ἐπετησίῳ 
Θυοὰ ο" νϑῖῦθα Ῥϊομ, δ55. {11 9, προστατείαις ἐπετησίοις χρώ- 
μἱξνον Ῥυδϑίθυ θη ἀπ γὴ γἱἀθνθίαν, Ὠἶδὶ ἰάθη προστατξέας ΠΟΠΊΘΠ ῬΤῸ 
Τμπογαϊάθο προστασία, ῬΥῸ 410 ἴῃ 5018 Τιᾶιν, τῇ. οὐ ζογίαββθ Ε, 
ΔΙ θυατη. οοηίνα ΘΧΘΠΊΡ] ΤΠ 6 ει ΝῚ 89 Ἰερῖταν, βυθβιλυαϊββει, Αρυὰ 
δαπᾷθπι }101] οἱ ἐπετήσιος εἰ ἐτήσιος τορουϊνὶ ἀοοοὶ Κταθυ, Προ- 

ΗΠ Πὶ ρΥδοἢΠηἶδηΐ, ἀ6 410 ῬᾶυΌΠῚ Οἱ, Βίθρ!ι. Τ]168. -- ἀποίκοις 
ΘΟηϑίδυϑ ἰάθπι αἰοὶ!,. “ΚΝ. ὉΠΚ, ΡΙ6- 
ῬΌΤΊαιι6. απ] ἀθηὴ ΠΔΙΙΔΥΘΠ ΠῚ ΡΘῚ 
ΔΠΠῈΠῚ ΤΠ ΠΘΥΘ. 5110 [πη οὐμπὶ., 56 
ἰᾷὰ ΠΟπη πη δ ρΓΟΡΟρ ἰῇ 6556 
ἀοοοεὶ Μδϑηβο ὥὅρανίι,. Πρ. 882, 
Μιᾶς ρίυτα Ἰὰς ἀθ τὸ οἱ ἀδ πηϊ- 
ΨΘΙΒῸ ΠΑΌΔΡΟΝΙ ἸὩΠΠΘΥ6. ἴῃ Θἅ. 
τηδὶ, εὐ ἂρυὰ Ατη. ἰΐίθὶ ἄριῃ. 
Μάμον ἀ6 Χρη. Ὠἰδί. αν. 1 ρ. 27 
564. 4αὶ οαπὶ ΜδΉΒ0Π6 ΘΟ ΒΡ Γαΐ. 
- ἐπὶ ναυσίν. ϑιτα!Ππτον ΤΥ 
10, Οἵ, Ε]Π18], δᾶ Εν. Ηδνδο]. ν. 
899 οἱ Κυιορ. αἵ. 8.608, 41 δάῃ. 
1, --τῷ ναυτικῷ. .παρα- 
σκευασαμἕνῳ. Ὁ Νάγοϑ υϑίναια 
ἤρυτα ρῬοβιίδθ βαηὺ ῬΥῸ δα 5." 
ΒΙΌΟΟΜΕ, 

8, 8, ξυμπροθϑυμούμε- 
νοι. 1.6. δαϊιυγαρδηὶ, ἴανο- 
θδηΐ, Ἐδβι ΥΔΙΪΟΝ ΒΥ αΧ 5 ἢ. Ὑ, 

οὖσι. Οἵ ΜαΕΙΙ. Ῥον. 1». 1117 εἱ 
Κνυδ, Η8]}]. ἢ Ὧν. 822. --- τῶν 
ταύτῃ χωρέων. πδ6 ρΡοιϊ58]- 
πη ΠῚ 511 ἰπ 6 ΠΟ Ἷ ὰΥ οχ 9, ὃ. -- 
ἐν παρασπευῇ ν, ἷ.6. παρε- 
σπευάξετο. Οἷ, ΝΊρ. ». 608. 101, 
2, Ι 260 εἰ δάηῃ. 17, ΤῈ 

8. 4, τῶν εἴκοσι νεῶν οεί. 
Οἵ, ο. 69. 

8, ὅ. ᾿ἀνακτόριοι. Ἀροοι- 
ἄδγθ 1 ὅδ παιταίᾶ. -- ἀβασί- 
λευτοι. Ἐκχ Ερίὶνὶ Ρορα 5 ἀπο5 
τ Δ. ἰΠ05. οὐ οαστη (ἀγΆθοὶβ ο0η- 
᾿π πού Οὐ 68 γθο 10 ̓ Πηρ Θ. 0 1805 ΠῸᾺ 
6586. δηϊηιαάνουι ἰαθοὺ ΤΙ ραῖς. 
ἄναθο, βερὶ ΤΥ Ῥ. 177. --- ἐπ᾽ 
ἐτησίῳ προστασέᾳ,εἃ οοη- 
αἰιίοπ δ, αὐ 8 ΠΠῈ τ ΠΡ 6 - 
οἷα πὶ θη θη ί, Οὗ, ἀνα. ἴῃ 
ἐπί οὐαὶ ἀαι, Νῖβὶ, ἔουιβ ἐπετη- 

ὃ 
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προστασίᾳ ἐκ τοῦ ἀρχικοῦ γένους Φώτιος καὶ Νιι- 
κάνωρ. ἐστρατεύοντο δὲ μετὰ Χαόνων καὶ Θεσπρω- 
τοὶ ἀβασίλευτοι. Μολοσσοὺς δὲ ἡγε καὶ ᾿Ζτιντᾶνας 
Σαβύλινϑος ἐπίτροπος ὧν Θαρύπου τοῦ βασιλέως, 
ἔτι παιδὸς ὄντος, καὶ Παραυαίους᾽ Ὄροιδος βασιλεὺς 

᾿Ορέσται δὲ χίλιοι, ὧν ἐβασίλευεν ᾿Αντίοχος, 

στάται ἐτήσιοι ΘΟΠΙΠΙΘΠΙΟΥΔ Ων 80 Αρρὶ. Ῥυδοῖ. ὁ. θ. Ἰ)οβαθυ]εϊ πὶ π8 
ἐπετήσιον δ ππ ἑν ΡΒ ΔΥΪ ᾺΠῚ, ἐτήσιον Δ ΠΠ απ ΠῚ 6586 ἀρΟ6 8 ΘΧΘΠῚ- 
ΡῬΠ5. ἃ ΒΙοοπιῖ, εὐ ἱπ 5160]. ΤΕ. νν. ἐπετήσιος εἰ ἐτήσιος το 
5815 τοί ὰν, Ιρ86 Το. ἐτησίους ϑυσίας, βαονὶ τοῖα πη ΐ- 
νεγβδᾶνία, αἰχὶε Κ 11. Ἐπετησίῳ Κταδρ. ργδϑίονυθί, ἢἾβ᾽ 50115 ἅδιῖ- 
ψὰ5 οἱ οἰ απϑι οηὶ δ586ί, Οὐοπίγα Ο]855. [ιοο, αἱ Τί η15. ΔΉ ΠΟ ἴ- 
Ῥϑυΐο, τϑηὶ Ομ Θηϊθηΐζί 5. Θχρυϊηὶ ραίαί απᾶπὶ αἀάϊίο ἐπί, ἀθ αὺο 
οἵ, δάῃ, 

Φωτιος. 

{ποίαν Ὠϊπα. ἴπ Βίθρἢ. 
Φώτιος ἴαϊοίαν. 

8. 6. Θαρύπου τι. 
«ἰ 05. Ἐ ΊΧῚ: 

ΤΗ65., 

Ταρά., 
64 ]]., 

Αὑρ, ῬᾺ]. Τε. αι, Β6ο, Βεκῖ, Φώτυος. 
τΐβ ΠΟΙ ΒΒ ΠῚ ἴουτηᾶ ΠῸ]}18 ἱποορηϊίδ, δϑύ. 

Ουδο πομλἷ- 
Οἵ, ΒΙοοηιῖ, Ατὐοδαϊ! ἸοοῸ 

αυδηααδθηι οἰΐαπι 101 βουϊρίατῃ Ἰδρὶ 

Γονίαββϑα Εἰ, οἱ ἃ., ἀθ αυΐϊθὰ5 ἰδοοϑέ 
᾿ΑΡυὰ Ριαι. ἴῃ ΒΥ [0 1] ἐδ Θαρρύτον 

υἱὸς ἦν ̓ Δλκέτας, 01 οὐτὴ Ν α]οδη, ᾿οσοπα πὶ Θαρρύπον.“ ΟΟΤΤΊ,. 
ΝΟΙΊΘΗ. Θαρύπας 46 4110 δχϑίδί ἘΠΕΙΩΣ Χρη, παρ. 1 6, ῶ8. Ναϊάδα 
Ἰῃοονία οϑύ ΠΟΙ] δ βου ρύπνα ἀρπα [π5ι, ΧΎΤΙ 8, 9. 18, γυϊρο, ΒΕΚΚ, 
ΟΙα55. εχ αΐ., αὐ νἱἀοίαν, Θάρυπος. 

σίῳ Ῥυϑεδβίαι, Οἱ, βά. -- ἐκ τοῦ 
ἀρχικοῦ γένους. Ἐχ ὑπ ἰρὶ- 
{ὰν σϑηίθ ἀρυᾶ {Π|05 πια σ᾽ βεναῖαβ 
ὀνθδθδηταγ. 

8.0. ΜΜολοσσούς. Ὅς [ιο- 
γατη Πηϊθιι5, ααἰ ἰὰπὸ Γπϑυϊηί, νἱα. 
1μ68Κ. 1. ἀἅ. ΤΥ Ρ. 118 54ᾳ4ᾳ. ΜΙγιτὴ 
δυΐθηι ν᾽ θίθ ΠΟ ΠΟΙ ΪΠαΥὶ (85- 
ΒΟΡΆΘΟ5 ἰπίον ὙΠοϑργοίοβ οἱ Μο- 
105505 δίᾳμῃθ Ατηθγδοϊοίαβ. ΠΑ} ]-- 
ἰδηΐίεβ, ατὸ58 Ολββορᾶθοβ ἰὰπΠῸ 
ποΟΠηαιηῚ ἃ ΜΟ]05518 σα θα οίο5β 6558 
6 ϑογίδοθ. ἀρρᾶγει. Ὑποβρυοίοβ 
δαΐοι οἱ Μοϊοββοθ Τ]ον ἀϊἀ 68 
ῬΑΥ]αΥ]8. (405 ἃ νν. βάρβαροι 
"δέ σοορὶξ πουγηΐμαγε, οἵ, 81, 8) νἱ- 
ἄρον Δ ἢ ΠΟΘ ΑΓ 6, οἰϑβὶ ἘΣ ἩΝ 
605 γᾷθοοβ 6586 δαποίαί τού. 
Ηῖΐδβι. ΠΡ. ὅ66. --ἀτιντᾶνας. 
Ησηο ΡΟρα απ ἃ ῬΑΙΠΊουΪο ἴῃ οχ- 
{γθπ0 Δησιο ΕἸ ̓ τὶ ργορίευ Δροὶ- 
Ἰοπίατη ΟΟΙ]οοανὶ ἀοοοί ΒΙοοηιΐ, 
ΟΥ̓ οὐαπὶ Μι}}. ἄς Μαοβᾶ, ρ. 14 
οὐ 1μθα]κ. αταθο. βερί. ΙΝ ρῥ. 118, 
4] ᾿ἱπίο Αρβυῃι (Βερατινόν) 

εὐ Αουη (Βνῶσαν) 605 πδθίίαϑβθ 
οβίθηαϊ. Αἀά, ἰὰ. Ρ. 195 εὐ Ατῃ. 
δα ἢ, 1. ΠΙγγῖοβ. 8411} αἰσαηί, 8}11 
Ἐρϊνοίαβ. ΝΊα. Μ6]]. 1. ἃ. Ρ. 46. 
- Θαρύπου. Ἐὰπὶ| πρῶτον 
Ἑλληνικοῖς ἔϑεσι καὶ γράμ- 
μασι καὶ νόμοις φιλανϑρώποις 
ὀνομαστὸν γενέσϑ'αι ἰὐΔα]! ΡαυΒ. 
1, ἃ. ἴῃ 588. Ανὰβ [πἴ ΝΟΡΈΟΙ ΠῚ 
Ι οὖ Αὐγοθαθ, ρυοᾶνὰβ ΑἸοΧδη οὶ 
Μοϊοββδὶ, ΟἸγπιρίϑαϊβ, Αϑδοϊάδο. 
για. Τυπι,--Παραυηασέους. ἤο5 
δα βιρουΐονῦθη οαμη 56 Αθδη- 
ἴθ, ἀδ1 ἡπηο Ζαρουῖ, ΡΟΒΪΕ ΜΘ], 
46 Μϑδοβά. Ρ. 18 οὐ δα Τὰ. ατδθο. 
βορίβηίγ, Ρ.. 2ὅ, ἴῃ Αοἱ ρᾶγιὶβ δᾶ 
ΟΥΘΠ 6 ϑρθοίδη 5 σΟην Δ Π10 15 
οὐ σπῃοηάιτι5 118, 6Χ αυϊρὰ5 Πἷσ 
αν ῖπ5. ΟΥἰ ταν, Τυθα]ς. 1. ἃ. ρ, 115 
5644. οἱ 119. ΡΙ]αίαγοιο (( δο50, 
ατ. Ρ. 293) ποη γϑοίθ βιπέ Αδηΐα- 
Π65. ΝΟΠΠᾺΠΙ 605 ΤΠ Θβρυοίουιπι 
Ῥοραϊαπι ἔδοϊ πη. Οἵ, ΒΙοοιηῇ, --- 
Ὀρέσται. Πο5 Μδοράοπμοβ (Ρο- 
᾿Ιγῃ. ΧΝΤῚ 80) ἔυϊ58ε Ἐρίγοιῖ5 
(ϑίσαυ. ΝῊ ρ. 826) ροβίθα ἴου- 
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μετὰ ΠΙαραυαίων ξυνεστρατεύοντο Ὀροίδῳ, ᾿άντι- 
ὄόχου ἐπιτρέψαντος. ἔπεμψε δὲ καὶ Περδίκκας κρύφα 
τῶν ᾿Αϑηναίων χιλίους. Μακεδόνων, οὐ ὖ ὕστερον ἢ .- 
ϑον. τούτῳ τῷ στρατῷ ἐπορεύετο ἜΣ οὐ περι- 
μείνας τὸ ἀπὸ Κορίνϑου ναυτικόν᾽ καὶ διὰ τῆς '4ρ- 
γείας ἰόντες Διμναίαν κώμην ἀτείχιστον ἐπόρϑησαν" 
ἀφικνοῦνταί τε ἐπὶ Στράτον, πόλιν μεγίστην τῆς 
᾿ἀκαρνανίας, νομίζοντες, εἰ ταύτην πρώτην λάβοιεν, 
ῥᾳδίως ἂν σφίσι τάλλα προσχωρήσειν. 

91. ᾿ἀκαρνᾶνες δὲ αἰσϑόμενοι κατά τὲ γὴν πολ- 
λὴν στρατιὰν ἐσβεβληκυῖαν, ἔκ τὲ ϑαλάσσης ναυσὶν 
ἅμα τοὺς πολεμίους παρεσομένους, οὔτε ξυνεβοή- 

8, 8, ἂν οπι. Τδυν. Ε. 

ἰ8555 ἰᾶθο αὐνγιθαΐοβ, αποᾶ 588 ἃ 
τορῖθυβ Μαοθαοηΐδθ βϑὶ που] ηΐ, 
ἀεομηοηδίγαί Μα6]], ἀ6 Μαοβά. Ῥ. 
14 οἱ 40, απἰ οὐπὶ Ῥοπαμον.ῖο 
Οτγοϑύϊ θη παποὸ (βίου δ πὶ ν ΟοδνΪ 
Ῥαϊδί, ,,τγάχηϊβία, Α παβο!ἰΖα, (ἃ - 
βίουία, "" Τιοαῖς. 1, ἃ, ΠΠ ῥ. 808. 
ΟἿ. 1ἃ. ΤῊ ρ. 121. οὐ Ἄτη., αὐἱ 
ἴπτοῦ Οδιηθαηΐοβ πιοηΐθ5 παυά 
ῬΓΡΟΟῺΪ ἃ νία Εση δία ΟΟἸ]]οοδι, 

8. 1. κρύφα τῶν 4ϑη-. 
ναΐἕων. Ουϊθαβοῦπι ρᾷοθμη ὁοτη- 
Ῥοβιοιαί, Ὑ]ά. ὁ. 27. -- ὕστε- 
ρον ἡλϑον, 5Θ6ΥῸ νϑη86- 
ΤΠ Ἐν ὕστερον ἡπκον ὙΠ] 271. 
ἯΙ ΒΙοομιῖ, 

.8. ἐπορεύετο. Απιργδοῖα 
μὰ ἀκα ῖς φὸν 6856. εὐ 6Χ ὁΟ0 15 
οΟἸ]ΘοΙβ. δὲ ἐκ νν. διὰ τῆς .4ρ- 
γείας ἰόντες νἱοίυν Ἰΐψαθνο. 
ΜαΪϊδο οονίο Ὀναππαγῦ, 1η40]. οὐἱθηΐ, 
ΤΡ. 88 εὐ 88 ὁ 1ιϑιοδάθ δὰμ ρτῸ- 
ἰδούατηι τηδὺὶ Γλτη πα θαμη ῬΘΡν ἢ ΐ558 
πηρῖι, ΜοΙῖ5. Ο]855. 8Ὸ οὐὰ ὁ τϑ- 
σίοηθ Τιθιοααὶβ βία ἰθὺ ϑιβοθ- 
Ῥίμπι 6556. ΔΘ Γαι)". ἘΔΠΠταν 
οὕδιη Βυδηββίδοι, Ηϊβί, Ἀϑίοὶ. 
Ῥ. 168 οομΐαπάθηβ ᾿Δργείαν οἱ 
᾿ἡγραίαν. -- διὰ τῆς 49- 
γείας ,ο,τῆς ᾿Δἀμφιλοχικῆς."“ 
Ξ0Π0]. Οἱ, ΠῚ 108. 106 εὐ ἀ6 ΑΥν- 
σὶνὶβ ΑἸΔΡΠΙ]ΟΟΙ 8. ὁ. 08. -- 

ἈΦ ᾿ΟΙς- αάηῃ, 

“Μιμναίαν. ἈΑγοϊνοναπι ν]ΟΘῸΠΙ 
6556 οἰἶϊδπὶ ϑίθρῃ. ΒΖ. ἐεϑίδίαυ. 
6 δἰύα οἷὰβ οἵ, Κγαβ, Η6}1. 11 2 
Ῥ. 8528 οἱ 884 54ᾳ4ᾳ. εἰ ΜΏ8Ι|]. δὰ 
Τὰ. ἄγδθο. βθρίθηϊ, Ρ. 26, Ὑίοιι5 
Τἠἡπιηδθαᾷ ἃ Ῥουύα ροβίθα τη πη ϊΐο 
οὐ ἱππδθιίαΐο αἰϊᾳαδηαίαϊη νἱαθίαν 
ΔὈΓαΪ556, οὐ ἃ Κυυβῖο δὰ γδάϊθθβ 
Δυιβίγα 168 ΤἬγδηηὶ οοἸ]]οοαίαν, Οἱ, 
ΠῚ 106, Οοηῖνᾶ ἰρϑαπὶ ῬΟΡιηΣ 
(απο Κερβασαράς 568 Καγνδη- 
58.041} ν οἰ απύ 6556 Πρὰκ. 1, ἃ, ΤῊ; 
102. ΤΥ ν». 248 εὐ ὐάαπν 1. Ἂς 
Βυγ5. αταθο. 1 ρ. 110 58. - 
Στράτον. Ὅδ δυῖΐπβ 5ιδπ οὗ, ο. 
102. ΠῚ 106. Κτὰβ. Η6]], Π 2 Ῥ. 
580 54. [μ68Κ. 1. ἃ. 1}. 187 5644. 
Βιι5. 1, ἃ.. 109.--- τῆς Δκαρ- 

Ῥοβίθα Ἀθίο! δ δᾶ- νανέας. 
ἢ ὉΤΠΘΡΑ θα ἰαν, ψιά, Τὰν. ΧΧΧΥῚ 
11, --ἂν. . προσχωρήσειν. 
Ἄν Ρανεϊουϊδο οαπὶ ἱππηϊίνο ἰὰ- 
(Ὁ ᾿αποίδθ ἃἰϊὰ θχθαιρὶα ΤΊ ποΥ- 
ἀἰᾶρα βαθὺ Ὗ' 82. ΝῚ 660, ὙΠ’ 
25. 11. Οἵ, Μαιηι. αν, 8. 898 ἃ οἱ 
8. ὅ99 ἃ Ρ. 1412. Βυΐύίηι. 8. 189, 
18 τπᾶγρ. ΚΙοίζ. δὰ Ὥρθνδυ, Ρ. 
149 54ᾳ4ᾳ. Βαβι, ἀ6 Μοά. ατ, Ῥ. 
8581 564ᾳ. Ῥαπιπαὶ Ὀϊηα, ἴῃ Βίθρἢ. 
ΤῊ 68. οὐ ΔΙ}, οαἱ ΟὈ]Οα αἰταν οὐϊδτν 
Βτοίϊθη. δὰ Χϑη, Ἦδ!]. ΠῚ 2, 12. 
Ὅς οαάθμι ραυίϊοα!α ραν οῖρὶο ἔα- 
ταν] δαϊαποίᾳ οἵ, ἀάῃ, Υ 18. 
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ϑουν, ἐφύλασσόν τε τὰ αὐτῶν ἕκαστοι, παρά τε 
Φορμίωνα ἔπεμπον κελεύοντες ἀμύνειν" ὁ δὲ ἀδύ- 
νατὸος ἔφη εἶναι, ναυτικοῦ ἐκ Κορίνϑου μέλλοντος 

" ἐκπλεῖν, Ναύπακτον ἐρήμην ἀπολιπεῖν. οἵ δὲ Πελο- 
ποννήσιοι καὶ οὗ ξύμμαχοι τρία τέλη ποιήσαντες 
σφῶν. αὐτῶν ἐχώρουν πρὸς τὴν τῶν Στρατίων πό- 
λιν, ὅπως ἐγγὺς στρατοπεδευσάμενοι, εἰ μὴ λόγοις 
ἜΗΝ ἕργῷ πειρῶντο τοῦ τείχουξ. χαὶ μέσον ὠὲν 
ἔχοντες προσήεσαν Χάονες καὶ οἱ ἄλλοι βάρβαροι, 
ἐχ δεξιᾶς δ᾽ αὐτῶν “ευχάδιοι καὶ ᾿Αναχτόριοι καὶ οἵ 

μετὰ τούτων, ἐν ἀριστερᾷ δὲ Κνῆμος καὶ οἱ  Πελο- 
ποννήσιοι χαὶ ᾿Ἱμπρακιώται" διεῖχον δὲ πολὺ ἀπ ἀλ- 

ι λήλων καὶ ἔστιν ὅτε οὐδὲ ἑωρῶντο. καὶ οἵ μὲν 
“Ἕλληνες τεταγμένοι τε προσήεσαν καὶ διὰ φυλακῆς 
ἕχοντες, ἕως ἐστρατοπεδεύσαντο ἕν ἐπιτηδείῳ" οὗ 
δὲ “Χάονες σφίσι τε αὐτοῖς πιστεύοντες καὶ ἀξιού- 
μενοι ὑπὸ τῶν ἐκείνῃ ἠπειρωτῶν μαχιμώτατοι εἶναι 
οὔτ᾽ ἐπέσχον τὸ στρατόπεδον καταλαβεῖν, χωρήσαν- 

τὰ αὑτῶν. (455. Ο(]. οη. Ρᾳ], αν. ἃ]. τὰ αὖ- Οαῤ. 81]. β. 1 
τῶν. Οἵ. αάἀη. 1 17. 

(δρ. ΘΠ 5.1. ΟΩΟΝΣ Φορ- 
μὠέωνα. Οἵ. 609,1. -- ἀδύνα- 
τος. Νοὴ ΔΘ ἩΡΗ ν᾽ ἀδηίατ 
Κυπορουῖ σοπί βοίαγαΘ ἀδύνατον 
βῖν ἀδύνατα. 

8.3, τρέα τέλη ποιήσαν- 
τες] »»ὐκ ἐπὶ μῆκος, ἀλλ᾽ 
ἐπὶ πλάτος.“ ὅ.80]. Τέλη αὖ ἀθ 
ὨΔΥΪΌῸΒ 1 48, 8. -- λόγοις. 
ἔργῳ. Οἱ, βἃ, 8.2. -- σίει- 
ρῶντο. Οἵ, «ἀπ, 1 61, 4 εἰ εἷς 
Οἴαβ55. 

8. 8. μέσον 5ἷπ6 αὐίϊοα!ο αὐ 
ΤΥ 81. 96. Οὐ Κυπορ. αν, 8. δ0, 
5. δᾶη. 18. Τ6 5ἰ πη! Π1θα5 οἵ, απ, 
18, 1. 48, 4. -- προσήεσαν. 
ΟἸάβ8. ΐὸ οἱ Ρϑα]ο Ροϑί προῇε- 
σαν Βουῖρβὶι γαίτϑ πρός ἴπ {4} 1015 
αἰοὶ ποθὴ ῬΟ586. πἰδὶ δαϊβοίο πο- 
ΤηΪη6. Ἰοοὶ, απὸ ΘΟΠἑΘΠ Ἰββθηΐ. 
ἘδΟΙΘ ἰατῆθη ἢΐο ΘΧ ΒὈΡΘΡου 5 
βίη! ἀπάϊαβ πρὸς τὴν τῶν 
Στρατέων πόλιν. -- οἵ μετὰ 
τούτων. Ξυμμόρουςϊ (εἴ. αάῃη. 

ΤΥ 98) Ρϑυΐοθοοβ αποβάδιῃ [,θποᾶ- 
αἀἸογαση οὖ Απδοίουϊουατη {τ|556 
οθηδβοί ἄγη. 

8. 4. διὰ φυλακῆς ἔχον- 
ΦΈΣΙ ΘΝ φυλαττόμενοι, οααία, 
ΡΙΟΡαπΊατι6 ἀσομϑαί τη δα αϊ 40- 
ὁεΐ Καιιθρ:. Οὗ. αάη. 1 8, ὃ. - 
ἐν ἐπιτηδείῳ. Βιπι ἤτον ΥἹ 
64, δα απ! 1α ΟἸἶπι τῆὰ]θ βαθᾶὰ- 
ἀϊθβδμι τόπῳ (οἴ. Τιλτ}». Βο5. ρ. 
482 544.), «Ἴτπη βἰης ποαίτα. ΟἿ. 
Κυιθρ. τ, 8. 48, 4. ἀάη. 2 εἰ 84, 
1, (ἀγαθοὶ δαίθηι ἰοθα δα οδϑίγα 
Ῥοηθπάδ Ἰἀοπθὰ αἰ] θηΐον οχαιιὶ- 
γϑθαηΐ, ἀπστη θα ΠΟΙ, τί Βοτηδηΐ, 
4αοιίᾶ!ε ΤΠ Πἰγοηΐ, - ὑπὸ ἃ 
Ἅ Α}1ἃ ΠῸΠ ΘΧ ΡΥ ββιιπι Κυαθρ. αἡ- 
οἷβ ἱποι αβὶ0, ΑὉ' 588 ἀεἴεπαϊι 
ΟἸαββ. -- οὔτ᾽ ἐπέσχον τὸ 
στρατύπεδον καταλαβεῖν. 
᾿Επέσχον 5ΌΠΟΙ]. ἱπίδυρυθίαίαν 
ἐνεκαρτέρησαν, γαῖα οἱ Ῥοτῖί. 
585 {ἸπΠπῸπ 6 τ ἢ, αποα Ποῖ ΡΟἰδϑὲὶ 
ἤθυὶ, ἀρυὰ Ηογοδοταπι ἐπέχειν 
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τές τὲ ῥύμῃ μετὰ τῶν ἄλλων βαρβάρων ἐνόμισαν ] 
αὐτοβοεὶ ἃ αν τὴν πόλιν ἑλεῖν καὶ αὐτῶν τὸ ἔργον γενέ- 
σϑαι. γνόντες δ᾽ αὐτοὺς οἵ Στράτιοι ἔτι προσιόν- 
τας, καὶ ἡγησάμενοι, “μεμονωμένων εἰ κρατήσειαν, 
οὐκ ἂν ἔτι σφίσι τοὺς Ἕλληνας ὁμοίως προσελ- 

ϑεῖν, προλοχίξουσι, τὰ περὶ τὴν πόλιν ἐνέδραις, : 

καὶ ἐπειδὴ ἐγγὺς ἦσαν, ἔκ τὲ τῆς πόλεως ὁμόσε 
χωρήσαντες καὶ ἐκ τῶν ἐνεδρῶν προσπίπτουσιν. 
καὶ ἐς φόβον καταστάντων διαφϑείρονταί, τὲ πολ- 

λοὶ τῶν Χαόνων, καὶ οἵ ἄλλοι βάρβαροι ὡς εἶδον 

αὐτοὺς ἐνδόντας, οὐκέτι ὑπέμειναν, ἀλλ᾽ ἐς φυ- 

γὴν κατέστησαν. τῶν δὲ Ἑλληνικῶν στρατοπέδων 
οὐδέτερον “ἤσϑετο τῆς μάχης διὰ τὸ πολὺ προελ- 
δεῖν αὐτοὺς καὶ στρατόπεδον οἰηϑῆναι καταληψο- 

8. 4. ῥύμῃ. Τη ἸΙοπσθ Ρ]υΥ πη} 5 ΤΟ ΠῚ ὈΡ Δ Ἶ5 ῥώμῃ. Αἱ οἵ, ὙΠ 
10, 2 εὖ ΒΙοοτηΐ. Πἷο οἱ δὰ 6. 16 οχίῦ, υδὶ δύμῃ ἐμπέπτειν. 

αὐτῶν. Βεκκ. αὑτῶν. Οἵ, ἀἄη. 

οὐπὶ ἰηβηϊνο ᾿ἱπηούμππι {6 ναϊοὶ 
ἀ ΘΙ γᾶν, β᾽ 1] ΡΥΓΟΡΟΠΘΓΘ 
(ἐδπ ᾳαδτὴ τῇ οίϑ η}}). ΟἿ, Τιεχ. 
Ηδονοά. οὐ δίβρῃ. ΤΠ65. ΠΙΡ. 1500, 
δὶ ΠΟΟ Θχθρ πὶ ΤΉποΥ αἰ θιιτη 
δάβουιρϑὶὶ ΠΙπά. Εὖ Πᾶθο ΘΧρ δ- 
ῃδίϊο 58Π6 5 Πρ] 1οἰβϑίπηα θϑι. 51 
Ῥιορίογθα, αποα 4110] πυβαῦδη, 
δρυὰ Τῆπο. Ποο γοοϑθα! μη) ἰΐᾶ 
αἰοαίαγ, δα π ΡΟ 5, ψΟΥΌἃ 510 
ΘΧΡΙ θα: ποαῦὰθ τοῦ ϑὺϊ δπης 
(Βυρδυϊογαη), αὖ οαδύτ 
οοουραγαηΐί, Αγήσαϊαβ, 4061 
56Π0], γτοαυηᾶαγτο ἀϊοϊί, νἱἀδίυγν 
βρη ἤοδνα θα οαβίγδ, αὰδ6 αἱ 
Ἰοοσαγοηί, οοην θη οτδύ (πίθου 
500105). ἡ ΜΙΒῖς παῦὶϊέ Κραθρ, 

.ἈΓΓ ΟαΪτ5 ἸπτΡ οἱ ὟΙ ὅ5 οἱ ἘΦΣΝΝ 
Απᾶ}. ΠΙ 4, 36 πυποὸ δεῖξεν δυιὶ- 
ΟἾρδγα δαὐ ΠΟΙΟΠΟΠῚ ΠΘΟΘΒΒΑΥΪ Πα- 
Ὀόγα νἱἀοίαν,“ Αα ᾿μ ἢ η  γ ασὴ ΘΌΤη 
γοΐδγιμί Αστῃ, (οἵ, 1138) εὐ 0]8585., 
Βοὰ οὐδβίαί βϑηίθηίία, 4110 ΠλΪΠ5 
ἐπέχειν Ιἱ6 5ἷ. ἃ θ δύ ποῦ, αὐ 
760, 2, υδὶ οἵ, ἀἄάη. δὺυῦ Ἰ οΥδὺΪ 
{Γδηϑ1{ἶἰν6, 1. 6. ἀἰ ογσ .. αὐ ἴῃ 
σου 5. ΘΌΡ]ι. ῬῺ], ν. 881 ἃ (888. 
Θοπραναιῖ5 μῃδ᾽ ἐπίσχωμεν τὸ 
πλεῖν. --- αὐτοβοεί. Ῥυτῖτηο 

ΤΠ: 

᾿τηρεύα οὐ ΟΙἃ ΠΟΥ Θ [1“ν.1 
11, ρυίπηο οἰδίοσα δίᾳυθ 
ἱπιρ δία ἰά, ΨῚ 4, ε6( βι πη 6 Ὁ 
βᾶθρο. Μία. ἰδὲ Ῥγαῖζθηρ. Οἔ. 
Μοοῦ. ἰηΐνα ΠῚ 74. 118. Ν᾽ 8 Δι]. 
αάπῃ. δᾶ Ματο. 8. δ2 (5: ρα, γηδὶ. 

8.:.ὅ.:ἔτε προσιόντας ,Ϊ. δὲ 
ἈΠ ΊΘα ΌΆΤη ΟΕ ΒῈΠῚ Δ Ό5ΟΪν ἰδβϑηΐ, ἢ 
ἸΑΆΟΚ.-- μεμονωμένων εἰ. : 
Οὗ. δάμη. 77, ὅ. -- ποολοχέξη 
ξονσιε,. «- ἐνέδραις. Εδάρθηι.. 
Του πα] α αἰππίαν 105. Α. 1 ἐὰν 
15. 7, 4. ῬΥοοορ. Ῥεῦϑ. ἢ. ὅ8 οἵ 
410]. ᾿,Βράσπάαι ἐνέδραις, αὐ] 
ἴδηι δὶ ἴῃ ψΘῦΡῸ προλοχίζουσι;: 
λόχος Θηΐτὴ 5 ηϊβοαύ ἢ 5141 ἃ 5.“ 
ΒΑΌ. Οἵ, Μαμμ. 6. 8. 686. 1 Ρ' 
1540. 54ᾳ. οὐ Τοῦ. Ῥανὰ], ὅτ. 

ὅ28 564. ῬΙοΙθαΥ οὐδ πὴ αὐ ἡ 
λοχίξειν ἐνέδρας, αἱ ΠΙ 119. 
5, τῶν... Ἑλλην. στρα- 

τοπέδων. ΟἿ 8.2.4. - αὐ- 
τούς] τοὺς Χάονας. --- καὶ ἡ 

Ραίσέ 'ᾶθὸ τ στρατόπεδον οοἰ. 
᾿ΐᾷ ᾿Ἰππσοηᾶα 6556: καὶ (διὰ τὸ) 
οἰηϑῆναι (τὰ Ἑλληνικὰ στρα- ᾿ 
τόπεδα) ἐπείγεσθαι (αὐτοὺς) 
να Ἢ ἀαὰ Ἰρίιαν Ῥαρ. ἴῃ 
Ιμοχ. ν, ἐπείγ 
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ΕΤΟΣ Τ. ΘΕΡΟΣ, (Π 82. 83. ἢ ΕΥ{0| 

3 μένους ἐπείγεσϑαι. ἐπεὶ δὲ ἐνέκειντο φεύγοντες οἵ 
βάρβαροι. ἀνελάμβανόν τε αὐτούς, καὶ ξυναγα- 
γόντες τὰ στρατόπεδα ἡσύχαξον αὐτοῦ τὴν ἡμέ- 
θαν, ἐς χεῖρας μὲν οὐκ ἐόντων σφίσι τῶν Σιτρα- 
τίων διὰ τὸ μήπο τοὺς ἄλλους ᾿ἀκαρνᾶνας ξυμ- 
βεβοηϑηκέναι, ἄποϑεν δὲ σφενδονώντων καὶ ἐς 
ἀπορίαν καϑιστάντων" οὐ γὰρ ἣν ἄνευ ὅπλων κινη- 
ϑῆναι. δοκοῦσι δ᾽ οἵ Ἐπρο ρυτις κράτιστοι εἶναι 
τοῦτο ποιεῖν. 

' 82. ᾿Επειδὴ δὲ νὺξ ἐγένετο, 
Κνῆμος τῇ στρατιᾷ κατὰ τάχος ἐπὶ τὸν “άναπον 
ποταμόν, ὃς ἀπέχει, σταδίους ὀγδοήκοντα Στρά- 
του, τούς τὲ νεχροὺς κομίζεται τῇ ὑστεραίᾳ ὑπο- 
σπόνδους, χαὶ Οἰνιαδῶν ᾿ξυμπαραγενομένων κατὰ 
φιλίαν, ἀναχωρεῖ παρ᾽ αὐτούς, πρὶν τὴν ξυμβοή- 
ϑειαν ἐλϑεῖν" κἀκεῖϑεν ἐπ᾽ οἴκου ἀπῆλϑον ὃ ἕκαστοι. 
οἵ δὲ Στράτιοι τροπαῖον ἔστησαν τῆς μάχης τῆς πρὸς 

τοὺς βαρβάρους. : 
88. Τὸ ἁ᾽ ἐκ τῆς Κορίνϑου καὶ τῶν ἄλλων ξυμ- τὸ δὲ τῶν 

μάχων τῶν ἐκ τοῖ Κρισαίου κόλπου “ναυτικόν, ὃ ΠῚ} Εὐβόθρς 
ἔδει παραγενέσϑαι τῷ Κνήμῳ, ὅπως μὴ ξυμβοηϑῶς-- κὸν ἐς ̓ καρ- 

ἀναχωρήσας ὃ Κνῆμος παρ᾽ 
νιάδας ἀ- 
ναχωρεῖ. 

δ, 8. ἐπεὶ ἐνέκειντο φεύ- 
γοντες οὗ βάρβ., στ θ8τ- 
θατὶ ἔαρ  θπ 65 (ἴῃ ατ8 6605) 
ἰσυυθυθηΐ, οἴξαβα ἔπρα (ἴ ἢ 
805) Γευτ θη ἐγ. Ἰπβοϊδπεϊαβ 
ἐγκεῖσθαι, φαοᾶ 4110] 46 ρεγβθ- 
ααθῃθ5 αἰοϊίυγ, “δα Ταυρίοηίοβ 
ἰγδηβίαύμτη θϑί. --- ἀνε λάμβα- 
νον αὐτούς] ο»οὗ Ἕλληνες 
τοὺς βαρβάρους.“ ὅ.)ο]. -- 
σφέσι. ΟΠ ΘΙ 90... 1. -- 
ἄποϑεν. ΘΕ Βα ΗΠ 111; 
οὐγὰρ... κινηϑῆναι,πε- 
416 δηἷπ βίη ργανὶ δι Π8- 
Ἐπ αν (0.}. 6..51:.- 68. ΠΟΙ. 60Ὲ- 
θοῦ οὐτη πηι οραπέ δάνον- 
505 Ποβίϊππι 618“ ΚΙΒΤΕΜ.) 
Ιοθο 8586 ΠΙΟΥΘΓΘ Ροίθογδηί. 
ΟΓ. εα, ταὶ. --- τοῦτο, Ϊ. 6.. τὸ 
σφενδονᾶν. 

ΟΔρ. 82. Ἄἄναπον. 15 51οἰ- 
ἐϊὰθ Απᾶρὸ ἸΙοῆρα οὔβοιυου ἃ 

ΤΗαογἸαϊβ. ΚΟ]. 1. 3, Εά. Π. 

Ῥουαπον. μοαϊα δίοβ που πα ίαγ, 
ΟΥ. Κυυβ. Ηδ]}. Π 2 ρ. 810, 568 
οἰΐδτῃ ΕὌΥΌΙ:. ἀδορυ. ΠΡ. 898 δᾶη. 
Ὁ ΒΈΓΒΙ. αταθο,  Ρ.109,““ ΟΡ 55. 
-- Οἰνιαδῶ ν. ΟἿ. 102, 2 544. 
-- τὴν ξυμβοήϑειαν. Οορίία 
τὴν ̓Δκαρνάνων. Οἷ, 80, 1. 8], 
1. Νοπιθη ξυμβ. Δ}10] ποη νἱᾶ 6. 
ἀν ἰηγϑηϊγὶ. “ ΚΒΌΕΟ, 

ὕᾶρ. 89. 54ᾳᾳ. θυᾶβ ριρηᾶβ 
Πᾶνα]65 ἰὸ πᾶργαίαβ ἀθβοῦθὶ. 
Ὀὶοά, ΧΗ 48. ΕἸρσαγα δϑὺὶ ἱποῖβα 
685 1Ππβίγαίαβ νι ἴῃ Εἰῦγο, 4] 
ἸΠ ΒΟΥ  Οταν., , Μὰρ5 ἃηα ρ]δηβ 1}- 
Ἰαϑίναίϊνε οὗ Του ἀ1 465, τ 

8.1. τὸ δ᾽ ἐκ τῆς Κορίν- 
ὅου.... ναυτικόν. γιά. 80, 
8. --ὅπως. μὴ. . Ἀκαρνᾶ-" 
ψνες. 1. 6. ὅπως μὴ͵ οἵ ἐπὶ ϑα- 
λάσσῃ ᾿ἀκαρνᾶνες ἀπὸ ϑαλάοσ- 
σης ἄνω ξυμβοηϑῶσιν. Οἵ, πος 
Ἠδδοκ. οὐ δάη, 80, 1 δὸ ἀδ ο0|10- 

12 



νανέαν μέλ- 
λον διαβα- 

λεῖν ἀναγκά- 
ζεται Φορμί- 
ὦνι ναυμα- 

χῆσαι. 
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σιν οἱ ἀπὸ ϑαλάσσης ἄνω ᾿ἀκαρνᾶνες, οὐ παραγίγνε- 
ται, ἀλλ᾽ ἠναγκάσϑησαν περὶ τὰς αὐτὰς ἡμέρας τῆς 
ἐν Στράτῳ μάχης ναυμαχῆσαι πρὸς Φορμίωνα καὶ 
τὰς εἴκοσι ναῦς τῶν ᾿4ϑηναίων, αἵ ἐφρούρουν ἐν 
Ναυπάκτῳ. ὁ γὰρ Φορμίων παραπλέοντας αὐτοὺς 5 
ἔξω τοῦ κόλπου ἐτήρει, βουλόμενος ἐν τῇ εὐρυχω- 
ρίᾳ ἐπιϑέσϑαι. οἱ δὲ Κορίνϑιοι καὶ οἵ ξύμμαχοι 
ἔπλεον μὲν οὐχ ὡς ἐπὶ ναυμαχίαν, ἀλλὰ στρατιῶτι- 
κώτερον παρεσκευασμένοι, ἐς τὴν ̓ Ἱκαρνανίαν, καὶ 
οὖκ ἂν οἰόμενοι πρὸς ἑπτὰ καὶ τεσσαράκοντα ναῦς 
τὰς σφετέρας τολμῆσαι τοὺς ᾿4ϑηναίους εἴκοσι ταῖς 
ἑαυτῶν ναυμαχίαν ποιήσασϑαι" ᾽ ᾿ ΄, τς 

ἐπειδὴ μέντοι ἀντι- 
παραπλέοντάς τε ἕώρων αὐτούς, παρὰ γῆν σφῶν 

᾿ ὭΡΑ - Ὁ δ ἕ ᾿ 
κομιζομένων, καί, ἐκ Πατρῶν τῆς ᾿ἡχαΐας πρὸς τὴν 
ἀντιπέρας ἤπειρον διαβαλλόντων ἐπὶ ᾿ἀκαρνανίας, 

ἐπ Χ 2 , 3 Ὰ “ ,΄ ᾿ 
χατεῖδον τοὺς Αἀϑηναίους ἅπὸ τῆς Χαλκίδος καὶ 

οατίοπθ {Π|| ἄνω οπὶ ξἕυμβ. 
ἵπησοπαϊ.,,8 πη. 144,1.“ (Κτπθ6)). 
6 οδιιβᾶ Ἐν ρουθαι οἤ. Βαίίπι. αν. 
ΞΕ 5 ΚΠῚ 1: -- ἠναγκάσϑη- 
σαν. Ἴπιο}}. οὗ Κορίνϑιοι καὶ 
οὗ ξύμμαχοι. -- τὰς αὐτὰς 
ὴ μέρας τῆς... «μάχης. αφηϊ- 
ἶνοβ (1455. εχ τὰς αὐτάς ΡῬ6η- 
ἄφγθ αἰβιτηδι, αποᾶ ἤδτὶ ποθὴ ρο- 
ἰοβῖ, Ἐχ ἡμέρας 5.5Ρ61η505 γΥϑοίθ 
Κρπθρ, ΠΠαβύγαῖ ἜΧΟΥ} 15, 4186 
εϑί ῬΟΙΣθίαπαπι “μετὰ τὴν πέμ- 
πτην ἡμέραν τῆς παρουσίας. --- 
ναυμαχῆσαι. 96 δδάθῃι τ 8. 
8 ναυμαχεῖν. Οἱ. δὰ Χοη. Ογν, 
Π| 4, τὸ οἱ ΨῚ 28, 8. - τὰς εἴ- 
κοσι ναῦς. ὁ, 69, 1- 

ϑον τὰς παραπλέοντας ὙΥν 
ἔξω τοῦ κόλπου. δες 5ὶ 
Θουτήδηᾶ δπηΐ, ἄἀθθθηΐ σψᾷίευθ 
ΟΥ̓ΔΙ 60 ἈΕ Ν Ιεριθηΐθ8, 
πὖ 6 βίη π θη ἃν ραν 6 ἢ. ΕΥΘ ΗΠ 
οἴ 5515 ον! μοσατη εἰ Θ᾽ογοπϊο- 
ΤΠ 6Χ ΤΘοῆδ6ο0 οἱ νἱοὶηῖβ ρουιϊ- 
θπ5 βἴπτιβ Οὐἰβαθὶ δρρυορί τι 5 
Οὐᾶτη ἰοσαραί, ἄστη ΑἰΠ ΘΗ ΘΗ 565 
Ναυρϑοίο φγοΐθοιὶ {Πᾶπὶ ΟὈΒΘΓ- 
νδηΐ65 ἴῃ δάνουβο ἰἰΐουο πανὶ ρσδηί. 
Τὰ οχ 8. 8 σου ἰβϑίτηθ ΘΟΡ Ἢ ΟΒΟΪΤΉΊΒ. 
ἢ «|1}|8 οη οαδιϊοηὶθαβ οἵ, δὰ, ταὶ, 

-- ἐν τῇ εὐρυχωρέᾳ, ἴπ 
ἀρδτίο β6ὰ αἰΐο πᾶτὶ. Οὗ ο. 
86 4]. (ἀρὰ Κυμθρ. οἱ Βεί.) οἱ ἀ8 
οαιβα παϊαθ οΟΠ 5111 ῬὨΟΥΤΪΟπῖθ. 

89, 8. 
δ, 8. οὐχ ὡς... στρατιω- 

ει ἐῶ τοῦθ, Ριο Νἰβ 81, 2 
ν᾽ ἐς ναυμαχίαν μᾶλλον ἢ 

στρατείαν. Στρατιωτικώ- 
τερον ἸΣΛΟῚ ΡΓΟΡΡ. πι8 618 πη - 
Εϊατῖτθε, πἰς δα τὰ 111} ἃ ΤῈ 
Ρούϊπ5 (ἐουνυθβϑίνθ νοὶ ἀϊὰ- 
ἘΆΤῚ 811} 5οποδὶ ὭΘ606556 65, (ΡΓῸ 
60 στρατιῶται 1|. αι. Ἀ66.) --- 
ἀντιπαραπλέοντας, ἃΔ- 
γΘΥ58 Π| ΟΥ̓Δ ἰΘ Θ᾽ ΘΠ ἴ68. Οἵ. 
ΒΙοοπιῇ, οὐ Ἡιὰ. -- σφῶν (τῶν 
Κορινϑίων)κομιξομ ἐν ὦ ν. 
Οἵ, Μδιη. αν. 8. 661, Βυΐτῃ, 8. 
145 δάη, 1. [Ππ| Δα 61 ἢ σϑηϊῖνιὶ 
ΟΟΠαθροπὶ οαπ ἑώρων, τὰν δια- 
βαλλόντων (σφῶν). αὐοὰ 8ε- 
«πα! ἰαἐῖ8. σαπβα ἀἰούπτη 681, Θατα 
κατεῖδον. -- διαβαλλόντων. 
4αὰτπὰ ἐγαϊϊσογθηΐ, ΟΥ. ΥἹ 80 
εἰ παραβάλλειν ΠῚ 82 οχῦ. 
κατεῖδον τοὺς ᾿4ϑηναί- ἧ 
ους. ἤδθο Ῥυγορίον που ροβίτα 
ΘΓ α Ῥουϑριοαϊἰαιϊ8 οαπϑα δα- 
ἀἰτα ἃ)6558 γϑοῖθ ροίθυδηί, --- Χ' α Ἅ- 

8΄ 
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τοῦ Εὐήνου ποταμοῦ προσπλέοντας σφίσι, καὶ οὐκ 
ἔλαϑον νυκτὸς ὑφορμισάμενοι, οὕτω δὴ ἀναγκάξον- 
ται ναυμαχεῖν κατὰ μέσον τὸν πορϑμόν. στρατηγοὶ 
δὲ ἤσαν μὲν καὶ κατὰ πόλεις ἑκάστων, οἱ παρεσκευά- 
ἕοντο, Κορινϑίων δὲ Μαχάων καὶ ᾿Ισοκράτης χαὶ 
᾿ἡγαϑαρχίδας. καὶ οὗ μὲν Πελοποννήσιοι ἐτάξαντο 
κύκλον τῶν νεῶν, ὡς μέγιστον οἱοί τὲ ἤσαν, μὴ 
ϑιδόντες πε χοῦν. τὰς πρώρας μὲν ἔξω, εἴσω δὲ 
τὰς πρύμνας" καὶ τά τε λεπτὰ πλοῖα, ἃ ξυνέπλει, 
ἐντὸς ποιοῦνται καὶ πέντε ναῦς τὰς ἄριστα πλεού- 

κέδος. Οἱ ἀσην 108: ὅ, 
Εύὐήνου. Οἵ. ϑιὰΡ. ρΡ. 461. 
489 54. οἱ Βιδπαβίαοί, Ηἰβί, Α6- 
10], Ὁ. 114, Ποα!ΘΡμΙάτ!. --- καὶ 
οὐκ... ὑφορμισάμενοι, οἱ 
ἀπ 605 (ΟοΥϊπίῃ 105) πὸ - 
οὐὰ βίδίϊοη ο πὶ σορ 556 ΠῸἢ 
ΘὈΒΘΌΤῸΠΙ ἔα 1556, βῖνθ 4 πὶ πὶ ἢ 
ΟοΥἸ 11} 1 π5οῖῖ5 ΑἸ μη ΐθη- 
Β'ῖθῈ5 5ία. Οἢ 6ΠῚ (ᾳπᾶ6 Ῥαίγὶβ 
απὸ ΡΥ ΟΡῈ Ραίγαβ ἀπϑθιοπα8 681) 
ἼΘΙ ῬΟία 556 η0 ΟΡ 6Γα. θυο- 
ηΐδη δηΐτη ἑώρων εἰ κατεῖδον 
δὰ ΟοΥϊπίῃϊοβ θοῦ απ 416 50 οΪ05 
φεξεραπίαν, ἔλαϑον, 4ιοά, 5ἰοιί 
18, οαπι οοηϊπποίΐοπε ἐπειδή οο- 
Βδθγεῦ, ΠῸἢ «Ροίοδέ πἰβὶ δα βοβάεπι 
ΞΡ Θοίδγβ. τα δρμέξεσίναι: ῬΓῸ 
αὰο  ἄφορμ. ᾿ἰερὶ νοϊαῖς ΒΙοοπιί,, 
Ἡδβοκ. οχρ]ϊοαὶ ὍΠ8 πὶ ΔΡΡΘΙΙΘτὸ 
δα 11{π|8, ατοί. ἰδέ, ὙἹ]Ι ρ. 267 
(Ἰηέονρυ. {π| Ρ. 466) 51 πιπ]ἃ ἃ τὴ 
Βα ΟΠ 6 ΠῚ ΟΔΡΘΓΘ, 5ἰτηὰ- 
ἴᾶτθ 56 βύδίϊοη 61 ΘΑ Ρ6Γ6. 
Ὑφορμισάμενος" ,λάϑρα καὶπκα- 
κούργως δρμισάμενος. Βεκκ. 
Αηθοα, Ὁ. 812, Τῷ ἀκρωτηρίῳ 
ῬΒΠοβιν. ὙΊΙ. Ἀροΐ!. 1Π 94. 
οὕτω δή. ΟΥ δᾶῃ. 1151, 1. -- 
κατὰ μέσον τὸν πορϑμόν. 
Ῥοτίιβ πορϑμόν ἔν δύ πατῇ ἰηΐον- 
Ῥυδίαταν, 1ᾳ 6δι τὸ τοῦ Κρισαίου 
κόλπου στόμα 86, 8. Αὐ ΒΙοοχιῦ, 
οἵ 1] αναθοὰ ὑδοίϊ 5 ἜΧρυ6556- 
τπηΐ γΘΡὈΪ5 'ῃ τη ϑ ἀϊο ἐγαϊθοία, 
αὐ ῬΘΙΟΡοπηοβὶῖ ἴπηο οχίγᾷ 5]- 
ππχη (ΟΥ βαθιτα ἴῃ βῖππι Ραίγθη 51) 
ἔπουϊηῖ, απο ἸΡΒΌτη τοι ρα ΡΠοΥ- 

τηΐο δχβρθοίανονυϊι, Οἱ, 8. 2 οἰ86, 
ὅ, ἀη46 οχίγα Βα πᾶπο Ροίοροη- 
ΠΘϑίουατη οἰδα θη) δοοϊ 558 ἰηίεὶ- 
᾿ἰρίπιιβ. Πορϑμός φ]δυαπιαιθ 
αὐἰάθηι ΤΠπογαϊαϊ οδὲ ἔγθίππ 
(οἵ, ΟΙα55. οἱ Ββι.), βοὰ ἀβ ἐγᾶ- 
ἰθεία, αὐϑηι ΠΟΙΪΟΠ ΘΠ ΡΟΘ ΘΔ ΠῚ 
οχ βίϊτηδί Κυπθο.., οὐΐατη Ι 3. νἱ- 
ἀθιν ἰθρὶ, δίῃ τηΐητιθ, δεϑυΐθ, 
το τοί. ἔδοϊἐ, ποὴ 48 ἴρ50 οϑβιῖο 
Βίηιι5, 864 4θ πανὶ ἰδίϊοσο ἴπ868 
δα οσοἰ θη θη) ΒΡ θοίδ πε βῖνθ 51 ἃ 
Ραίγθηβδὶ ρορἰίαπάσμη. [Ιἄαπε 
Κνπθρ. οὐδ ῬΥΟΡίρι ἀβιιπὶ ν. 
μέσος ΟΟΤηΠΘη δύ. 

δ, 4. στρατηγοὶ δέ οεἰ, 8:1- 
ΤΉ] 48 4]18 ο[α58586 Ἰϑοίπηιβ 1 46, 
ῶ: - παρεσκενάξοντο. ΕἸΣ 
Ἰπηροείθοιθ τοῦ τ δ0ῃ. 9. Τ2 6 
ΚΕΌΒΑΕ. 

8. ὅ. ἐτάξαντο... νεῶν, 
ΟΥ̓ΒΘΠ 5ῸΔΙΌΙΩ ΠαΥ τη ἢ - 
Βίγυχοτγαπί, Οὗ, ΠῚ 78 οἱ ἀςε 
ΟΥθ6 δοῖθ ϑοῃπεία. δὰ (865. Β. Ο. 
ΠΟῚΝ εχίν, -- μὴ διδόντες. 1. 
6. εἰ μή διδοῖεν. --- διέκ- 
πλουν. Οἵ. δάπ. 1.49, 9. 
τὰς πρώρας... τὰς πρύ- 
μνας. Αἰΐεπαάθ οἤϊαβιητα, ΟἿ. 
ΤνΊθ; 9. 587. ἈΣ ὙΠῸ ΒΘ 
11, 4. αἱ. Ῥυὸ ᾿πρώρας Κτυρρ.. 
πρώρας γτροῖϊιι5, πὖ νἱάδίαν, ΟἿ. 
βὰ, ὙΠ 84. -- λεπτὰ ἀρ ῖν. 
Ϊ, 6. μιπρὰ πλ. Οἷ 40, 5. 
ἐντὸς ποιοῦνται, Ἰπύνα 858 
γροϊρί πί, ἴῃ ΟΥ̓ΡΘΤ τϑοὶ- 

ἢ γρυγός 
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ο' ᾿ Ἄ ’ ᾿ » 
δας. ὁπὼς ἐκπλέοιεν δια βραχέος παραγιγνομενοι, εἴ 
πὴ ἵ προσπλέοιεν ἵ οἵ ἐναντίοι. : 

ταραχὴ καὶ 84. Οἱ δὲ ᾿Αϑηναῖοι κατὰ μίαν ναῦν τεταγμένοι 
ῃησσα τῶν Πε- 
λοποννησίων. Τεριέπλεον αὐτοὺς κύκλῳ καὶ ξυνῆγον ἐς ὀλίγον, 

ἐν χρῷ ἀεὶ παραπλέοντες καὶ δόκησιν παρέχοντες 
αὐτίκα ἐμβαλεῖν. προείρητο δ᾽ αὐτοῖς ὑπὸ Φορμίω- 
νος μὴ ἐπιχειρεῖν, πρὶν ἂν αὐτὸς σημήνῃ. ἤλπιξε 

ἂς ᾿ 5 γὰρ αὐτῶν οὐ μενεῖν τὴν τάξιν, ὥσπερ ἐν γῇ πεζήν, 
ἀλλὰ ξυμπεσεῖσϑαι πρὸς ἀλλήλας τὰς ναῦς, καὶ 

ὕαρ. 88. 8. ὅ. παραγιγνόμενοι. αγν, Ὁ. 1. ΚΕ. πᾶ, πι. παρα- 
γιγνόμεναι, 40 ποη ορυβ. Οὗ, δᾶπ. 

προσπλέοιεν 855. Ατπρ. ΟἹ. οι, Ἐς Ρα]. Τί. Ψαῖ, Η. δξ. ἄν. 
41. ψυΐρο εὐ Βεκκ, προσπέπτοιεν. (ποὰ δἰβὶ πο} }]5 ααοαπθ ΟὉ {θι 

δι ροβίταπι πλεῖν τη υ]00 τη 15 ῬΥΟ δία, ἃ 10.15.8 ΩΎ6 1. Τη58. γθοθ- 

ἄδγθ ποϊαϊπιαβ, ἀπππὶ ΑἸ} 1 ἀποαῖ ἀρὰ ὙΠΟ. ἱπίθυάσπι ἰάθπὶ νοῦ- 

θαπι ρᾶγαπι βαδίζοι γϑρούϊπιπι ἰηνοηϊαίαν. ΟΥ, ΠῸ 2. δὅ0. 72. (ἸΔ5- 

βϑηΐιβ προσπίπτοιεν τϑοορὶξ, απἷὰ προσπλεῖν 4101] 56ρ ον ἀρυὰᾶ 

ΤΊ. ναϊοαὶ αἀπανίρανθ, Δρρυορίπαυδνα πᾶνίθα5, προσπέ- 

πτειν αὐἰθηὶ δἰ 4αοιε5 ἃρστθαϊ. ἃ φυϊάοηι. ΟΡ ἰββι Πα ηῖ; 568. ΠΟῸΒ 

οἴϊδτα πἰς προσπλέοιεν, 5ὶ ἰδρίταν, ἱπ οΓρυθίδηον ἃ ἃ πᾶ ν᾽ ρθη Υ (αἀ ἔα- 

οἴ θὴ ἄυτὰ ἢ 0 6 {πη}. 

ρἴαπι. ΟΥ, ΥἹ ΟΥ, 1. -- διὰ 
βραχέος. Ῥιορν. δχίριο ὃχ 
Ἰηύούνα!]ο (,ὡς ἀπὸ κέντρου 
πρὸς περιφέρειαν.“ΔΟΥΚΑΖΣ!.), 
οἵ; απ. 39. ὃ. -- παραγιγνό- 
μενοι. 6 τηϑβοῦ]ηο νἱά, δάῃ. 
110, 4. 

ὕδρ. 84. 8.1. κατὰ μίαν 
ναῦν τεταγμ ἕνοιν. ΗΠδοουθιπι 
46 Ἰοηρᾷ β' πραγ πᾶν πὶ δοὶθ, 
ἢ 46. βάϑ'ει δοϊοὶ ἰμιθ!} ρθη ἃ 
βἰηί, ἀπθιιαηΐ Ἰῃτουργθίθβ. ΠΠ] οχ- 
ῬΙϊοδιοπὶ ἴαναπέ δίπλα ἀἰϊοθη αὶ 
σοποτὰ ἐπὶ μιᾶς εἰ ἐπὶ μέαν (οἴ. 
υϊ. δ ὟΙ 82), οὐ αιοὰ 90, 4 
᾿ἱπηραπίυν κατὰ μίαν ἐπὶ κέρως. 
Ῥον 86 ἐπί οδτίθ π0ὴ τη ὧδ 
οὐαϊπῖ 5 εἰς βαάϑος ἰηβίνιοι 
ἀἰοὶ οβιθπᾶϊυ θἰκ, δὰ 1 79. Οἐ, 
δάῃ, ΙΝ 98, 4 οἱ Κτπορ. αν. 8. 
608, 40 «ἄπ. 6. Ηΐϊο Ηδδοκὶαβ. οἱ 
(0611. πᾶνϑ8 ρυϊμλπ, 4πὰμ δα- 
ν ογθηίαν, βίη ρα α5 ̓ αχία βίηρα- 
Ια5, ἀοίηδε ἐπιστροφῇ ἴδοια, ἀδ 
48 ἰδπιθη ἀρὰ ΤΊ λαο, Ἀΐ}}} 16ρὶ- 

ὑαν, ἀαππι οἰγοῖπιν ΘΠ ΘΛ ΤῸ, 51}- 
ΘΪὰ5. ροβύ βίπρα!αβ ἀοοθηύ πᾶνὶ- 
Βανίββθ. -- ξυνῆγον ἐς ὁλέ- 
γον,ἰπ γον, ἴῃ 8 5 5 Ὁ} 
ὀοροῦαπί. Οἱ, 8. 8 ἐν ὀλίγῳ 
οὐ δάη. 81, 4, το ΝἽ 86,6. 6ζ. 10 
οἱ Κυπβθρ. τ. 8. 48, 4 δάη, 2." - 
ἐν χρῷ] ..ἀντὶ τοῦ πλησίον. 
ἔστι δὲ ἀποκοπή [1 οἷ. Βαίίῃι, 
αν. 8.. ὅδ δᾶη. 6 Ὁ]. ἦν γὰρ 
ἐν χρωτί. εἴρηται δὲ ἀπὸ 
μεταφορᾶς τῆς κουρᾶς τῆς 
ἄχρι τοῦ χρωτὸς γιγνομένης.“ 
Θ0ΠΟ]. Πλοῦς ἐν χρῶ ὃ γῆς 
ἐγγύς Ἐιβίαι ἢ, πυϊπὰ8β γθοίθ, 
Νᾷνθβ 561 ΡῸ᾽ ΘΟ 88 ΡΤΟΡ 6- 
ποᾶάππηι τἀ θη 65 Ρογί., βύγὶ- 
οὐἶπι ἢδαβ. ΟἵἉ, Βιοομῃιλ. οἱ οᾶ, 
γηδὶ, --- δόκησιν. ΟΥ̓́, δάῃη, 88, 
ῷ οὐ ἀθ ἰμΠπηϊῖνο Ῥοβίθα βῖηθ ἃγ- 
(ἰοὰϊο ροβίίο δι. 1 160, Αἀάϊάϊς 
διιπι ροϑὶ δόκησιν παρέχειν Ρτο- 
ΟΡ. Ρ. 208. ΟΥ Αρρεομπᾶ. -- 
σημήνῃ. δ ποὺ ὁομῃϊαποιῖνο 
εὐ 46 βούληται 8. 2 νά. Βανίη, 
ατ, ἃ. 189, 67 τηᾶῖρ. 
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τὰ πλοῖα ταραχὴν παρέχειν, εἴ τ᾽ ἐκπνεύσαι ἐκ τοῦ 
κόλπου τὸ πνεῦμα, ὅπερ ἜΣ ΡΝ τὲ περιέπλει, 
"καὶ εἰώϑει γίγνεσϑαι ἐπὶ “τὴν ἕω, οὐδένα χρόνον 
ἡσυχάσειῳ αὐτούς" καὶ τὴν. ἐπιχείρησιν ἐφ᾽ ἑαυτῷ 
τὲ ἐνόμιξεν εἶναι, ὁπότ᾽ ὧν βούληται, τῶν νεῶν 
ἄμεινον πλεουσῶν, χαὶ τότε καλλίστην γίγνεσθαι. 
ὡς δὲ τό τε πνεῦμα κατει, καὶ αἵ “νῆες ἐν ὀλίγῳ 
ἤδη οὖσαι ὑπ᾽ ἀμφοτέρων, τοῦ τε ἀνέμου τῶν τε 
πλοίων. ἅμα προσκειμένων ἐταράσσοντο, καὶ ναῦς 
τὲ νηὶ προσέπιπτε, χαὶ τοῖς χοντοῖς διωϑοῦντο, βοῇ 
τὲ χρώμενοι καὶ πρὸς ἀλλήλους ἀντιφυλακῇ τε καὶ 
λοιδορίᾳ οὐδὲν κατήκουον οὔτε τῶν παραγγελλο- 

(Δρ. 84. δ. 2. παρέχειν 488. Απρ. 6]. Ρα]. 1ι. γαι. Η. Βθρ. 
γψυ]ρὸ παρέξειν. Παρέχειν ΟἸ485. ἰά60 “ποβύταϊι, 4αϊα, ααυτη το]ῖ- 
αυἱ ἄἀϊι0 ᾿πῆπ|ν1 οὰτη οαβὶ 5 Γατανῖβ ΘΟΠδοΓθαπί, βθοιπᾶιϊβ βιρηϊῆ- 
ὁθὺ τϑχῃ ἴᾶτη Ῥγϑθβθπίρῃ. Οἵ, οἰΐδτη δάη, 1Π 46. 

ἐπί. ΟἹ. νεη. Βεξ. Μοβᾳὰ. Αν. Ομν, Ὅδῃ. περί, αιιοὰ ρτγοθαὶ 
Ὅοῦν, Οἵ, ἰᾶπηθι ΒΙοοπιΐ,, αυἱ Ριδθίου Δ|1ὰ οοτηρᾶγαῦ Αὐρὶ. μηδ. ΠῚ 
18, 11, 1] ἀ6 ορηϊθοίιτα ὑπὸ ρτὸ ἐπί βου ρβοσιπί. ἘΠΘπάι. εὐ Κναβρ. 
δίαιθ Χοι. ΟΥ̓ 5. 52; Ὁ] ἴῃ. ΠΠΡΥῚΒ ΠΙ55. ἐπὶ τῇ ἕω Ἰερῖταν. Ἐπί 
5: ΤΉ ]]πτὰ ῬτΆΘΡ ΟΒἰ ]οπτιπὶ ἐς εὐ πρός δὰ ἐχοιβαὶ ΟἸα55. Κυιιθρ, δὰ- 
ἴθτὴ οἰΐδτη Πἰο 'ἰπ 60 ἰδίου ὑπό βυβρίοδίατγ. 

δὲς τ πλοῖα Τπαο. Πΐο 
5ΠΡ]ἸΟἾ εν νοσδὶ, 486 88, ὅ 1ε- 
πταὰ πλοῖα ἀϊχοταί. ΟἿ, Ῥακ. δὰ 
ΤΥ 1162.---ἐκπνεύυσαιἐκτοῦ 
κόλπου. ΟΥἿΙ 104. 9 οἱ ἰθὶ 
ΒΙοοπηΐ. οἱ ἀθ νϑηΐβ Πυΐιβ β'Π5 

Βοηδί βίο γοπ οἰ πᾶ πμἀθυ βίο5- 
56}, ἘΧΘΙΊΡΙἃ ΨΘΡΡΙ ἴ(ὰ Ροβὶυὶ 
οὐ οὐὑπῇ τοῖς κοντοῖς οοπϊπποίϊ 
νἱάς ἀρὰ ΒΙοοπη. Κοντοῖς ἐξ- 
εώϑουν ἀπ᾽ ἀλλήλων (τὰς ναῦς) 
ῬΓῸ [ἷ8 ἀϊχὶὺ Αρρὶ. Οἷνυ 

Ουτύ, ῬΕΙ͂ΟΡ. 1 ». 408 εἰ 420. 
ὅπερ. Ἐχ ποὺ δοοιβαίϊνο ἘΠ Ε 
δὰ ν. εἰώϑ'ει ποπιϊηδεναπι τθρείβ. 
ΘΕ Εν 7.,..- εἰ οορΊία τοὶ υϊν πὶ 
ῬΟ5868 Θἰἴδπι ἰγδη 51. ᾽π ῬΥΟΠΟΠΊΘΗ 
ῬΘΥΒΟΠΆΪ6. ΘΓ, άπ. Π 4, ὅ. --- ἐφ᾽ 
ἑαυτῷ] ἐπὶ τῇ ἐξουσίᾳ αὖ- 
τοῦ. Οἵ. αἀτάπιτη. ἴῃ ἐπί ὁ. ἀδί, 
1Π 12, ΨΙ 12 ἃ]. -- καλλέί- 
στην. Καλλιστ᾽ ἂν οοιίϊϊοϊι 
Κταρρ. Οἵ, 54. 80, 1. 

8. 8. κατήει. Οὗ, ἀἅη. 26, 4. 
-- ἐν ὀλίγῳ... οὖσαι, ἴα 
ἃΤίο 5ἐϊραίδο (Τίν. ΧΧΥῚ, 89). 
Οἵ, δάη, 88,1. ---ὀ ναῦς τενηὶ 
προσέπιπτε. τέ πκ ΩΝ 5ι- 
Ῥουϊουῖθιβ ξυμπεσ.. .. ναῦς. Οἵ, 
δᾶπ, 1 84. -- τοῖς κοντοῖς 
διωθοῦντο. Διωϑεῖσϑαι Ηἰο 

89. Απρτηθηΐ 5.1 Ὀ1οΪ γ ΘΓ ΟΥ ΠΤΩ 
ὠϑεῖν Ἕ ὠνεϊῖσϑαι οτϊδϑὶ, 6 
4 ΤῈ ἰδόθηϊ βΡδτητη οὶ πΟΒι1], 
ΘΧΘΠΊΡΙα νἱᾶθ ἴπ δα. τηδί., νοϊαὶ 
ὦϑει ΡῬΙαι, ΟἸιδιτη. Ρ. 166 Ὁ οἱ 
Ἐὰν. Τρ]ι. Τ. 1896., ἐξωνοῦντο 
Αδβομίη., ἀντωνεῖτο πάοο, οἱ 
ΒΟΥ Ρίοσι πὶ πῸὴ Αἰ σοῦ απ παπᾶ 
ΡῬᾶιόᾶ. Αρυὰ Τῆμο. ἰᾶπιοπ πα8- 
αὐδτη ΔΙ101 510 ΒοΡΙθ εν, ηἶδὶ αα οὐ 
ἴῃ ἀπὸ Ρᾶν. Ε, ἀπώσαντο ἰορὶταν 
1144. ἴῃ αὶ, αν. Ε. Μοβαυ. θη. 
ἐξώϑουν ΥἹΈ ὅ8. Εχ βυρονγϊουὶ- 
Ὀὰ8 Αὐοου πὶ ΘΧΘΙΊΡ 15 ἃρρατγθί 
ΟΔΙΙΒΆΤΩ ΟΠ 5β᾽ Ομἷβ ΔυρΊη θη ἴῃ 
διωϑ. ποὰ 6588. γοοδίθπι ἃπίε- 
οοἀρηΐθπι, αποᾶ οτγράϊαϊὶ ΟἸ4858. : 
Ὠδῖὴ ἴῃ 1{Π| ἀθοβί, εἰβὶ θὸ δά- 
αἴτο πο οΥζαν ΘΟΠΟΌΓΒΙΙΒ ὑγ] Τὴ 
γΟΘΔΙ] ΆΤῊ, ἀντιφυλα - 



1839 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟῪ ΞΎΓΓΡΑΦΗΣ Β, πδ΄. 

μένων οὔτε τῶν κελευστῶν, καὶ τὰς κώπας ἀδύνατοι 
ὄντες ἐν κχυδωνίῳ ἀναφέρειν ἄνϑρωποι ἄπειροι τοῖς 
κυβερνήταις ἀπειϑεστέρας τὰς ναῦς παρεῖχον, τότϑ' 
δὴ κατὰ τὸν καιρὸν τοῦτον σημαίνει" χαὶ οἵ ᾿4ϑη- 
ναῖοι προσπεσόντες πρῶτον μὲν καταδύουσι τῶν 

στρατηγίδων νεῶν μίαν, ἔπειτα δὲ καὶ πάσας, ἡ 
χωρήσειαν, διέφϑειρον, καὶ κατέστησαν ἐς ἀλκὴν 
μὲν μηδένα τρέπεσϑαι αὐτῶν ὑπὸ τῆς ταραχῆς, 
φεύγειν δ᾽ ἐς Πάτρας καὶ “ύμην τῆς ̓ ἡχαΐας. οἱ 
δὲ ᾿᾿ϑηναῖοι καταδιώξαντες καὶ ναῦς δώδεκα λα- 

βόντες τούς τε ἄνδρας ἐξ αὐτῶν τοὺς πλείστους 
ἀνελόμενοι ἐς ολύκρειον ἀπέπλεον" καὶ τροπαῖον 

8. 8. κλυδωνίῳ. ϑιυῖϊάαβ εὐ Ῥῃοίΐαβ ἴῃ ν. κλυδώνιον ἰδστιοι 
κλύδωνι, ἡποᾶ τοροποηᾶαμι 6558 οοηΐθοῖς Βίθρη. ἴῃ ΤῊ68. Οοπβηπα- 
τὰ σογία ᾿π} 1 Δ {10 π}115 ΑΥτῖδηϊ οὐ Αρρίδπὶ, Μιὰ. ΒΙοοπηῖ. ἴῃ δα. τηδὶ. 
ΑἸθουαηι 6Χ ὑναρὶοῖβ τηαχίτηθ ἃ θυ επ, ἤ0Π ΒΡΓΟν ἢ ἐάηηθ ἈΡΔΙΗ,, Ηἰϑι, 
Υ 22 πθὸ ΤΟΠρΡαΒ ᾿. 47 οἀ. Βο[ιδοξ, 

8. 4, ΙΜολύκρειον. ϑ᾽τη τοῦ ναϊροὸ ΠῚ 102. ΑἹ ἰδὲ ἴῃ ργδο- 
βίδῃ 1 5511η18. ΘΟ ϊοῖθιι5 πολ οτος οἱ Π86 ἴπ οπιμίθιιβ ΠΡΥ5 Μολυ- 

πῇ» ταὰπΐπδ σδπ το 6. Οἔ, δάπ. 
ο. 1, 4. --- κελευστῶν. Α 
Τιαὐϊηῖβ Πουίαίονθ5 οὐ ρα υ58 - 
αἰ νοοδηΐιγ. ,.12)6 ΘΟΡΕΠῚ ΤΠ ΠΟΥ 
ἴῃ πᾶνῖθιιβ ΒοΠοῆου. ἀ6 ΜΊΠ, πᾶν, 
ΕΝ 1 οὐ ἱπίουρυ. Ρ0]]. 1 90.«« ὉΌΚ. 
οἷ, ΝΠ τ0 6ἱ Ἀϊο Αγῃ, -- τὰς 
κώπας... ἀναφέρειν. μ6- 
105 δὰ 56 γΤοάπορῦρ οἱ δί- 
101]1] 6 Γ6 ΒΌΒΡΘηΒ085 (δηΐθα τη} 
ΤᾺΒ.15 ἀθτηἶβϑὶ ἱπη πη σα ηΐα}} ἰπ- 
ἰογργοίαίαν Ψ1|ο15. δὰ Τιοηρ,, 56- 
οαηάυτη ϑέθρῃ. Τὴ 65., ἴπ ἃ] ἐπι ΠῚ 
{ΟἸΠ]εγ 6 Ὀγονῖίοῦ ἀγοη. δὰ Αὐτὶ. 
ΑἸΔΡ. ΥἹ 18.--- ἐν κλυδωνέωῳ, 
ἴῃ τηατὶ ἀπάδηςὶ, ἔἸ παούϊθι5 
ασἰίαίο. 868 οἵ, 54, --- ἀπει- 
ϑεστέρας,ταϊπ 5 ΟὈ ΘΠ Ρ6- 
γαπίθβδ, ΟΘοπίυΠηδοΐου 5, ἷ. 6. 
ἴῃ 8 0}1}65. Οἱ. ΒΙοοπιί. ΡΙε- 
πἶὰ5β ἀκάτιον εἰς εἰρεσίαν 
εὐπειϑέστερον Βοϊοὰ. Ν 283. 
τότε... τοῦτον. Οἷι δἄῃ. 
58, 1. 9ξε σημαένει. Ἔππαὶ 
δυῦὶ ὁ Φορμίων. Οἱ. 8.1. 
πάσας... διέ φϑειρον. Ν 
μἰ5 Ὀοά. ΧΙ 48: βεγὸ το μα πολ- 
λὰς ἄπλους ἐποίησε (Φορ- 

μέων). 4Διαφϑείρειν οΘπῖπι, αἱ 
καταδύειν, ἀδ 400 νἱά. δᾶπ. 1 
50 1, οἰϊαπι ἤδο νἱ ροηϊέαν. Οἱ, 
90, 8. 92, 2, ὙΠ 41. ὙΠΙ 84. - 
ἐς ἀλκὴν (ὰ τοβϑιβϑίθεπάπῃηι., 
ἃ ἃ ΡΠ 81). .". τρέπεσϑιαι. 
δὶς γεὶ πρὸς ἀλκὴν. τρέπεσϑαι 
ΘΟΙΏΊΡΙ ΓΘΒ ΤΟΥΤῚ ΒΟΥ ρίοΓΘ5, 8[0- 
ιἰὶ Ηρτοᾶοί., Αὐὐὶ,, ίοπ, Ηδι. 
Οὗ, Ἄγ εββεὶ. δὰ Ηεγοα, ΤΥ, 126 οἱ 
Βϑίθρ. 7165. ν. ἀλκή. Εἰπβοίθη- 
εἰιβ ἐς ἀλκὴν ὑπομεῖναι- ΙΠ 
108. Τρβὰπι ποιηθη ἀλκῆς ἅ6 το- 
Ὅοτα οὐ ζουεὑππάϊηθ, αὐ Ἰαρίπαβ Γ 
80. Π| 82, πδᾶ Χοπορποιΐοι αὐἰϊᾷοπὶ 
ΒΡΓθίαπι οδί, Ψια. ϑίισζ, [6 χ. 
Χρϑηορη. -- Τύμην. Ἐδὲ εχ 
Αομαῖδθ ὑτθϊθι5 πασῶν δυσμι- 
κωτάτη. Οὗ ϑύγαν. ρ. 8386 54. 
Ραυβ. ΝΠ 17, 8 544ᾳ. [1,ρ41ς-. 1. 
Μον. 1ΠΠ Ρ. 169 54ᾳᾳ. Ουυνί, Ρεϊορ.᾿ 
ΓΡ. 428 54. 

8.4. τούς τε ἄνδρας. 
ἀνελόμενοι, 85Β0850οΡίδ πιᾶ- 
χίτηᾶ ραν ΠΟΙ Ϊ Πα πὶ, 4 αἱ ἱπ 
1115 οτδηΐ, οἵ ἐγδ ἢ 58 ὲ8 ἰὴ 7 
5185 ἢδγο8. Οὗ οα. τηδὶ. -- 
Μολύκρειον. Ὅδ ἔοτιια πο-- 
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-- » τ᾿ ΄ » 

στήσαντες ἐπὶ τῷ Ρίῳ καὶ ναῦν ἀναϑέντες τῷ 11ο0- 
5 σειδῶνι ἀνεχώρησαν ἐς Ναύπακτον. παρέπλευσαν 

τ Ψνὴν τὸ ᾿Ηλείων ἐπίνειον" 

ε 

Ρ 

δὲ καὶ οἵ Πελοποννήσιοι εὐϑὺς ταῖς περιλοίποις 
τῶν νεοῦν ἐκ τῆς Δύμης καὶ Πατρῶν ἐς, Κυλλή- 

καὶ ἀπὸ Δευχάδος Κνὴ- 
μος καὶ αἵ ἐκεῖϑεν νῆες, ἃς ἔδει ταύταις ξυμμί- 
ξαι, ἀφικνοῦνται μετὰ τὴν ἐν Στράτῳ μάχην ἐς τὴν 
Κυλλήνην. 

8. Πέμπουσι δὲ καὶ οἱ “ακεδαιμόνιοι τῷ Κνή- 
(10) ξυμβούλους ἐπὶ τὰς ναῦς Τιμοκρύτην καὶ Βρα- 
σίδαν καὶ Δυκόφρονα, κελεύοντες ἄλλην ναυμαχίαν 
βελτίω κατασκευάξεσϑαι, καὶ μὴ ὑπ᾽ ὀλίγων νεῶν 
εἴργεσϑαι τῆς ϑαλάσσης. ἐδόκει γὰρ αὐτοῖς, ἄλλως 
τε χαὶ πρῶτον ναυμαχίας πειρασαμένοις, πολὺς 

πρικόν. Οὐάτα πἰο αποαπο ολύκριον τοοϊροηάιπη ν᾽ ἀδίαν, ΟΥ̓, δᾶ. 
τη]. 1 32. ᾿ς. 165 εἰ 54. ΠΠ 102. 

8. ὅ. ξυμμίξαι. ἘΞυμωῖξαι ΒΘΚΚ. ΤΙῃ τπθιη να πῖ5. δὰΐ Ὀ᾽ ον 5- 
8 δ οὐ ῖθὰ5 ξυμμέξαι, δίαμα 4110] Ιάθτη δὲ προσμέξαι, ρΡτϑθίου- 
4υδηῖ ααοα ἴῃ ῬΆ4]. προσμῖξαι 1Π81. ΙΝ 126, ὙΠ 22. Οἷ. Βαυΐπῃ. 
ὅτ. τῆᾶχ. οᾶ. νϑὺ. Δ ΠΟ... 564 οἰἶΐδηη 1.000. ῬΑΥΔ]. αν. ΠΠ Ρ. 410 544. 
40 Ὠιπᾷ,. ἴῃ ΒΈθρΠι, ΤΏ65. ν. μέγνυμι εἰ (]4858. 

ὅδρ. 8ὅ. ὃ. 1. κατασκευάξεσϑαι. Τῃ ἀδίθυϊουῖθιιβ 1 υῖ5 σα- 
φασκευάξεσθαι, αὖ 80, ὅ εἰ μάχη ἐκ παρασκευῆς Ν' ὅ6. Αὐ κατα- 
σχευάξεσϑαι πολιορκίαν Ἰοσίπηι5 ο, 78, κατασκευάξεσθϑαι οὐ πα- 
ρασκχευή ἴηῖου 58 τοβροηάθηϊ ἽΝ 45, χκατασκευάξειν τὸν πόλεμον ἀἰϊ- 

ὃ χιὶ Ιβοογαίθβ. Οὗ, Αὐπ, οὐ ὙΠ ὅ, 1. 

]5 11 108, ἀ6 5ῖπι 580. Ρ. 451. 
τη Ϊηἶβ. οὗ, 58., ἀ6 σοηάϊῖοπο αὐ- ξ. ὅ. Κνῆμος. [15 οΧ Οεπῖα- 

αἴθ, αἴὸ ΘΠ 586 ΓθΟθρἶ8556 ο. 82 
4600. Ῥαιβ. ΙΧ 81, ὅ, -- τῷ ἅδιυάϊνίπηιβ, πᾶτιὰ ἀπθ16 Τ᾿ωθποδά τὴ 
ἹῬίῳ. Τῶ Μολυκρικῷ 86, 2. -- 
ναῦν Ποσειδῶνι. ΕΟ ΠΗ τς 
ψείουοβ ροβί υνἱοίουϊδη παν θιι5 
Ῥδυίδτη πᾶνθ8 460, αὶ αν 556 νἱ- 
ἀδθαίαν, ἀἴοατο, οὐ Νερίαππο Η]6- 
φαμπηατιθ. 8516 ρϑι0 ᾿ηΐγα ο. 92. --- 
ΡῬΙΌνα Πᾶς ἀ6 τὰ νίἀθ δρᾶ ϑοῃοῖ- 

ΕΠ ΕΙ 6 ΜΉΝ. πᾶν: ΕΥ̓͂ 2. ὑ. 978." 
ἩΠΏΌΞ. ΔΑαά. 6556], δα Ῥιοά. 
ΧΠ 48 οἱ πἷἰοςο (οὐ, Ναρίπηϊ 
τοιρ πὶ 'ῃ ΒΠΪο ΜΟΙ γογῖοο [1556 
6 80γ1]. 8. 856 οοἸ]Ποῖς ΒΙοοπι. ΟΥ̓. 
ο. 92 δάη. Νβαιθ, ἰὰ αποὰ (8558. 
ζδοιϊί, ῬτΟρΡίου βρδίϊππι ᾿ἱπβ εν] ἅ6- 
θοπιιϑ ἢ ἴῃ ΦΘΙΏΡ]Ὸ ΘΟηΒθοΡἰ8 ΠῚ 6586 
ΠΑΥ͂ΘΠῚ, τλοᾶο ἔ ἵερόν ᾿πι6}Π1ρ 8 πλιι5, 
ἤοη Ψψεών. ΟἿ, δάπ, ΤΥ 90, 2. 

856 σοπίμ! γί, ατὖ ἃ οἶα556 Οϑηΐᾷ- 
ἀκ5 Ῥυδοίουνθοί ὑϑοθρύιμ8β δτϑί. 
αἷ ἐκεῖϑεν νῆες. ΟΥ 80, 8 
οἱ 46 δἰἰγδοίϊομθ δάῃ. 1 62, 4, -- 
ξυμμίξαι, «ποάὰ 4110] οἰἴδτη 6 
ΠΟΘῸΪΙ οοποῦγϑα αἰοϊιπιῦ, ῃἰς οϑί 
56 ΟΠ Πρ ΘΓ Θ, αὐ ΠῚ 110 οἱ 
ΨΠ 26. θὲ ραββῖνο οὗ, δᾶῃ. 81,1, 

Ολρ. 85. 8.1. ξυμβούλους. 
Οὗ δια. Απίαα. αν. 8. 45, 4. 
1Π 69. 70. Κὶ 068. ΠΠ 89 εἱ 46 5]- 
γῊ ἢ] ποτ Β ΟΠ Δ ΠΟΥ ΘοΠνγοἰ σἢ. 
δα Αρρὶ. ΠῚ Ρ. 805. 

8.2. πρῶτον] ".,.ἐν τῷ Πε- 
λοποννησιακῶ πολέμῳ δηλονό- 
τι.“ ὅ6Π01. Νδηι ριρηΐβ παν] ]}- 

οἵ τε “απε- 
δαιμόνιοι ἄλ- 
2 ἣν ναυμα- 
χίαν παρα- 
ΘΚΕΒΟΣΌΤΙΝ 

ἴτε ,49η- 
ναῖοι ἀπο- 
στέλλουσι 
Φορμίωνι 



βοήϑειαν»" 
αὕτη γε μέὲέν- 
τοι πρότερον 
ἐς πούτην 

πλεῖ. 

᾿ ἮΝ. ᾿“. 

184 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟῪ ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ Β, πε΄. 

ὁ παράλογος εἶναι, καὶ οὐ τοσούτῳ ᾧοντο σφῶν τὸ 
ναυτικὸν λείπεσϑαι,, γεγενῆσϑαι δέ τινα μαλακίαν, 
οὐκ ἀντιτιϑέντες τὴν ᾿Αϑηναίων ἔκ πολλοῦ ἐμπει- 
ρίαν τῆς σφετέρας δι ὀλίγου μελέτης. ὀργῇ οὖν 
ἀπέστελλον. οἵ δὲ ἀφικόμενοι, μετὰ Κνήμου ναῦς τε ὃ 
περιήγγελον κατὰ πόλεις καὶ τὰς προὐὔπαρχούσας 
ἐξηρτύοντο ὡς ἐπὶ ναυμαχίαν. πέμπει δὲ καὶ δά 
Φορμίων ἐς τὰς ᾿ϑήνας τήν τε παρασχευὴν αὐὖ- 

τῶν ἀγγελοῦντας χαὶ περὶ τῆς ναυμαχίας, ἣν ἐνί- 
χησαν, φράσοντας, καὶ κελεύων αὐτῷ ναῦς ὅ τι 
πλείστας διὰ τάχους ἀποστεῖλαι, ὡς χκαϑ' ἡμέραν 
ἑχάστην ἐλπίδος οὔσης ἀεὶ ναυμαχήσειν. οἵ δὲ 
ἀποπέμπουσιν εἴκοσι ναῦς αὐτῷ, τῷ δὲ κομί- 
ἕοντι αὐτὰς προσεπέστειλαν ἐς Κρήτην πρῶτον 
ἀφικέσϑαι. Νικίας “γὰρ Κρὴς Γορτύνιος, πρόξε- 
νος ὦν, πείϑει αὐτοὺς ἐπὶ “Κυδωνίαν πλεῦσαι, 

φάσκων προσποιήσειν αὐτὴν οὖσαν πολεμίαν" ἐπῆγε 
δὲ Πολιχνίταις χαριξύμενος, ὁμόροις. τῶν Κυδωνια- 
τῶν. καὶ ὁ μὲν λαβὼν τὰς ναῦς ᾧχετο ἐς Κρή- 
την καὶ μετὰ τῶν Πολιχνιτῶν ἐδήου τὴν γῆν τῶν 

ἃ. 4, αὐτῷ. Β6κΚκ. αὑτῷ. Οἵ, δάη. 1 17. 

ἀεί. Ὅε ἢἰβ οοη- " Ὀὰ5 ῬΥἶπη15 6} Μϑᾶϊοὶ βθοιπαϊ 
Ἰηἰουπογδηί. --- ὁ παράλογος. 
Οὗ, ἀάῃ, 178, 1.--- λείπεσθαι. 
Οορτία ἐμπειρίᾳ 56 τέχνῃ. 
δρτίτι θέντες. Ουπὶ σοπίενο 
εὐἴδπι ΠΠ| ὅ6 οοπ᾿αποίτπι οί. Οἱ, 
δα, τη δὶ. οἱ Κναθρ. (στ, 5.- 41 Ὁ, 5 
δάῃ. 2, -- τὴν. ἔκ πολλοῦ 
ἐμπειρίαν, ῬΘΥΙ τ ἃ πὶ πὶ α110Ὸ 
Ὀ8ὰ σ0π ἔἰτ αίδ πὶ, Ἰ0Ὴ 
ΘΙ ΡΟΥΪ5 πβὰπ, δ νυν ἐ 
πολλοῦ νὶά. Νίρᾳ. Ρ. ὅ98 εἰ 88, 2 
Υ 69. Βαυίίπι. ατ, 8. 126, 6 Ἔ, ᾽Ῥό 
το νἱὰ. 1.142, 7. --- δι᾽ ὀλίγου. 
Οἱ. δάῃ. Ι ΤΊ. 6. --- ἀπέστελ- 
λον],,.τοὺς συμβούλους.“ 8080]. 
Ὅς ἱπιρογίθοιο οἷ, δάπ. 1 26, 1, 

8. 8. περιήγγελλον. ΟἿ 
δάῃ. 10,1 

8. 4. καϑ'᾽ ἡμέραν ἕκά- 

στ ἢ, Ὁ - 
Ἰπποιῖβ οἱ βίσαθυβ ΤΥ 66 εἴ. 
νγυμά. δὰ ὅορ!. Ῥμῃίοοί. ν. 780: 
Βομδοῖ, δὰ Ῥοπιοβίῃ. ΠῚ ρ, 2θὅ. 
ΘΊΘΡΙ.. ΤΏΘ65. 1 Ρ. 727. 

δ. ὅ, Γορτύνιος] οἰστέον, 
ὅτι ἡ Γόρτυς (ἀς απ -Ποχὶοπα 
Ἰμειῖτι5. ποτα ἰ 8 νἱὰ. ΒΊΘΡΙ.. ΤΊ]165.} 
πόλις ἐστὶ Κρήτης, ἀπέχουσα 
Κυδωνίας σχεδὸν σταδίους χι- 
λίους.““ ὅομοὶ,, ΠΟΟΟ βιδάϊα 56- 
οαπάυχῃ βίτδῦ. Ῥ. 419. -- πρό- 
ξἕενος. ΟΥἾὨ, αἄη. 239,1. -- Αυ- 
δωνίαν. ἴ)6. οδιιδὶβ ἱπὶ ποι ἰα- 
ΤὰΠι ΠΑΥιΠῚ ὑτθίαπη νᾶ, ΜαΒ]], 
Ἀερίη. Ρ. 118 εὐ θου. Τρ. 80. -- 
προσποιήσειν αὐτήν. 50Ὁ- 
δυὰᾶ, αὐτοῖς (τοῖς ᾿4ϑηναίοις). 

Πολιχνίταις. ῬοΙΙοΠπ65 
ορρἰαϊ ἴποο} 18, Οἷ᾽Ἁ, Βίθρι, ΒυΖ. 
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» ς κὶ ς Α 9 

Κυδωνιατῶν. καὶ ὑπὸ ἀνέμων καὶ [ὑπὸ] ἁπλοία 
Ὡς 9 ’ 

ἐνδιέτριψεν οὐκ ὀλίγον χρόνον. 

ΕἸ 86... Οὐ δ᾽ ἐν τῇ Κυλλήνῃ Πελοποννήσιοι ἐν οἵ Πελοπον- 
τούτῳ, ἐν ᾧ οἵ ᾿Αϑηναῖοι περὶ Κρήτην κατείχοντο, 47} 
παρεσκευασμένοι ὡς ἐπὶ ναυμαχίαν. παρέπλευσαν ἐς ἀνθορμοῦσιν 
Πάνορμον τὸν ᾿Αχαϊκόν, οὗπερ αὐτοῖς ὁ κατὰ γῆν δεϑο ας ἐς: 
στρατὸς τῶν Πελοποννησίων προσεβεβοηϑήχκει. ἐφ ξυγκα- 

τα. 
2 παρέπλευσε δὲ καὶ ὁ Φορμίων ἐπὶ τὸ 'Ρίον τὸ Μολυ- ΠΕ ΔΗ ἐν 

κρικόν, καὶ ὡρμίσατο ἔξω αὐτοῦ ναυσὶν εἴκοσιν, 
4 αἷσπερ καὶ ἐναυμάχησεν. ἣν δὲ τοῦτο μὲν τὸ “Ρίον 
φίλιον τοῖς ᾿Αϑηναίοις, τὸ δ᾽ ἕτερον ἱ Ῥίον ἐστὶν ἀν- 

8:6: ὑπὸ ἀπλοίας. Ὑπό οτὰ. Ὁ. Ε', Τὰν. Ε. Τα. ἀτ. Ομν. 
Ὅδῃ, Οἵ. δάπ. “Ὑπὸ ἀνέμων καί, αυυτῃ Κτυθρ. καὶ ὑπὸ ἀνέμων 
ἴῃ Βα ΒΡ οἰ οποῖὴ γοοαββοί, διά δοῖιβ πΠΟΙΒ5 Ἰποϊ δὶς ΟἸ455. θ6 ὑπό ἰιε- 
Τα Πἀο0 διιὲ πῸπ ἰΐογᾶηάο εἴ, Βα, ΨΙΠ 15 οἱ Βυίίη. ὅτ. 8. 147 δἄάη. 2. 

; Οδρ. 86. ὃ. 1, προσεβεβοηϑήκει. ΒΕΚΚ. προσβεβοηϑήκει, αἰτ6- 
ΤΤΩ ἴῃ δα, 5έθῦ, 6δχ 850[0 Ρᾷ]. οποίϑηβ:; δὲ ἰΐᾳ [10Υ], 405 Π05 πονῖ- 
ΤῊῺΒ., ΟἸΉΠ6Β, εἰ ἰάεπι ἰοοϊίῃν 26, ὅ οἱ 1 50, Οἴ. 54, ΤΥ 24, 2. 

ξ. 6. ὑπὸ κἂν ἐμ ν. σῇ 
ἀτδτητη. ἵπ ὑπό ριᾶβρ. 6. βϑηϊί. 
Τὰπι ἄπλοια ἀυθίτανὶ ροίοβὶ 5ἰ- 
Θηϊβορίπα πανὶραπαϊ αἰ που ίοτα 

ἼορΡ. ΠΙ Ρ. 41 54. οἱ ὅπτί. Ῥεορ. 
ἘΡῚ 4:7: ἐ46058- - τὸν ᾿Δ4χαϊ- 
κον. ϑυηΐ δηΐπὶ οὐϊδπὶ 411} Ρὰ- 
ΠΟΥΤηΪ, 6Χ ααΐθιι5 ἄιχο ΘΟΤΙΩΤΗΘΠΊΟ- 

γεπιῖβ αἀνοιβῖθ. εδεοίατη, ἂῃ πᾶ-.ὀ ταὶ Τμυογάϊάοβ. Ὑιά. [πὰ. Νότη. 
Ἰαδοῖαπι. (Οἵ. Τὰς. Ηἰβι. ΠῚ 42 5ε- (θπβ τηϑβοι]πατη εχ ἀρ ρ6!]διῖνο 
σηἰεϊα τηᾶτῖβ πὶ δᾶάνον- τρηηδηβὶί. Οἵ, ο. 92. -- οὗπερ 
βΒαπίθ νεπίο) ϑεᾶὰ ᾶθεο εχ-᾿ -.. προσεβεβοηϑήκει. Οἵ, 

δάη. 1184, 4. Εἰχ Πἰ5 διιίθηι νϑὺ- 
15 ΑΕ πὰ ἔὰπο ᾿ἴδπὶ οοαἀ θυ αίδτη 
ῬΕΙΟΡΟΠ 65:15 [1556 ΘΟ] σα5, Οἵ, 
δάῃ, 119. 

8. ῶ. παρέπλευσε δὲ καί. 
6 πᾶὸ ἔουπια δπᾶρποταθ νυἱά. 
δάπ, 1 28, 2 οἱ ἀθ δοοδβάθηϊβ οἢϊ- 
ἌΒΙΠΟ ῃπ η͵ 1 οἱ ΒΌΡΓΑ 86π. 8529: 5: 
-- τὸ Ῥέον τὸ Μολυκρι- 
κῦν. Ιάδπι Αἰὲ Απαγγῃΐατη. [ἢ 
60 Ποάϊδ βἰίαχηῃ οαβίγατση ἢ οτηδηΐδθ. 
-- ἐναυμάχησεν. Τὸ πρότε- 
ρον δἀβοτὶ ρίυτη ἴῃ οὶ. Τρ, Οἵ. 
9, 88. 

Ρἰαπαίϊο οὉ ᾿ἰουαίϑτη. ρυδθροβίτϊο- 
Ποῖὴ νἱἀθέυῦ ργορθαπᾶβθ, αἴιδ6 ἰά- 
ΠΊΘΠ αὐθβί ἃ ΠΟηΠᾺΠ15 1015, ἴον- 
1556 τϑοῖίθ, ἀπὰπη ΑἸΠΘηΪθΙ565 
ΤΘΙΪΒ ροίϊα5 απᾶ πὶ γ6}15 ἴῃ πᾶνὶ- 
Ὀὰ5 ἰοποὶβ αἰθηίθβ τηΔγΪ8 ἰγδὴ- 
αὐ ΠΠταῖθ ἃ πανίσαπᾶο ρυοῃὶθ 1.05 
6556. στηϊπθ ΨψουἸβί τη] 6 ν᾽ θαίαγ, 
Ἐπ ΠῚ 99 νευϑὶβ ὑπὸ ἀπλοίας 
ΠΑ ΘΑ. ΟΠ5 τη αἰ πη θη τιπη 6 6 πὶ- 
Ῥοβίδι θυ οτίαπιὶ βισηϊ Ποατὶ οογ- 
ἰΏΤΩ 6δί, 

. Ὅαρ. 86. 8. 1. ἐν τούτῳ, ἐν 
ΝΟ τηΐητι5 νοῦθο58 αρυά ΡΙΑί, 

ΕΣ ἐκείνῳ ἐν ᾧ ἰοϑὶ δἀποιαι Κυπερ. 
ΟἿν, ἂς μέχρι τούτου ἕως ἀϊοία δὰ 
Ι 90,8. τ  ϑομδν. ΟΥΡαι5. 
ΨΙ 22, 7. Ῥοϊγο. Υ 102. Ηοάϊε 
Τοκοι. Τεκιό, Οὗ Τμραῖς Ρε- 

ξ.8. φέλιον τοῖς Ὦ.9. Θυοὰ 
ΜοΙγονῖα ἰρθα ογαὺ ᾿Αϑηναίων 
ὑπήκοος ΠΠ 102. --- τὸ δ᾽ ἕτε- 
ρον Ρέον.: ἴπ 40 Πιοᾶϊο τὸ 
Κάστρον τῆς Μορέας. Ῥεϊπάς 
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τιπέρας τὸ ἐν τῇ Πελοποννήσφ᾽ ϑιέχετον δὲ ἀπ᾿ 
ἀλλήλων σταδίους μάλιστα ἑἕπτὰ τῆς ,ϑαλάσσης" 
τοῦ δὲ «Κρισαίου. κόλπου στόμα τοῦτό ἐστιν. ἐπὶ 
οὖν τῷ 'Ρίῳ τῷ ᾿Ἱχαϊκῷ οἵ Πελοποννήσιοι, ἀπέ- 
χοντι οὐ πολὺ τοῦ Πανόρμου, ἐν ᾧ αὐτοῖς ὁ πε- 
ξὸς ἡ ἣν, ὡρμίσαντο καὶ αὐτοὶ ναυσὶν ἑπτὰ καὶ ἐβδο- 
μήκοντα, ἐπειδὴ καὶ τοὺς ᾿Αϑηναίους εἶδον. καὶ 

ἐπὶ μὲν ἕξ ἢ ἑπτὰ ἡμέρας ἀνθώρμουν ἀλλήλοις » μὲ- 
λετῶντές τὲ καὶ παρασκευαζόμενοι τὴν ναυμαχίαν, 
γνώμην ἔχοντες οἱ μὲν μὴ ἐκπλεῖν ἔξω τῶν Ῥίων ἐς 
τὴν εὐρυχωρίαν, φοβούμενοι τὸ πρότερον πάϑος, 
οἵ δὲ μὴ ἐσπλεῖν ἐς τὰ στενά, νομίξοντες πρὸς 
ἐκείνων εἶναι τὴν ἐν ὀλίγῳ ναυμαχίαν. ἔπειτα 
ὁ Κνῆμος καὶ ὁ Βρασίδας καὶ οἱ ἄλλοι τῶν Πελο- 
ποννησίων στρατηγοί, βουλόμενοι ἐν τάχει τὴν 

8. 8. διέχετον ΒΘΚΙς, Ζιέχετο κυρὰ, γαϊρο εὐ ἴῃ οθέθυ 5 [0015 
ΤῊ55. ΟἸΩΠἾΌτι5, τὖ νἱάδίπν, θιείχετον. Ζιξιχέτην γοοθρὶς (ΔΟΊ]., 
αυοά ἴῃ Ε΄ οἱ (ἃ. δχϑίαυθ οχ (1111 516 π|10 ῬΆΓαΠῚ οουίο οΟΠ οἱ ταν. [πὶ- 
Ρουϊδοίαυ δὶ γθοίβ ἥθχυτη  οββοί, ἀθίθηἀὶ ροββϑί (νἱα. 58. Ἵ 608, 2); 
5686 διεέχετον ἴουυὶ ποαιίύ. Νδ1ὴ αυοα ἀρυα Ηοπογι πὶ ΠΟΙ Π.]]18 οἶπ5- 
τ 0] Ιορπιηΐτγ, δα ΑΥΔ008. ἐγαπβίθυυϊ 60 ΤηΪητι5. Ῥούθϑί, ατιοὰ ἢἱ δάθο 

ἴῃ βθοιηᾶα ρϑυβοηδ ἀτι8} 15. ἰηξου πὶ τῆν, ἰθυηη πδίϊοπα πϑδὶ δαηι, ΟἿ, 
Βυίίῃι, αν. 8. 81 δάη. 7. 

τὸ δηίδ ἐν ροββδβαβρθοίιπι ναοὶ βίδᾶϊα βθοπηᾶαπιὶ Ρααβ. 1, ἀ. --ς 
δαποίαι Κυιορ. --- σταδέους εἶδον. δίῖπια! δυὰΐ ὁρμισαμέ- 

«ἕπταά. ,,Οτοᾶονθ πὸ ρο85- γνοὺς 
5. πὶ αἰΓΌΤΊ 416 ᾿ϊππι5 ΠῸῚ ΡΪτι5 αἱ- 8. δ. ἐπί. ΟἿ. ἀάπ. 26, 8. -- 
Βίαυθ, αὐδηι] ψα]θὸὺ ΟΡ᾿ δ ΕΓ. 
ΤΟΥ ἀἸ4685 ἱπίθγν! τὴ 5θρίθπι 
βίδαἸ οὐ πῚ 6556. αἷοῖ, ϑδίσαθο ῥ. 
385 αὐἰπατια, ΡΙΙηἶι5 Η. Ναί, ΤῈ 

μελετῶντες, ΘΧοντ ΘΟ πύδ8 
(56), πιο ἀϊξατίο 65 6111 6 ἃ 8 
Γδοϊοπίθβ. Οὗ, δά, 1 80, 4, "ΐο 
ΒΙοοπηῖ, οὐ βουνοῦ, δὰ Οποϑ. Ῥ. 

2 γῊΪΠ 15 ΤῊ }]}6 Ραββαιπ. 56 οοη- 
ΤΟ ΠΡ] ΔῊ 115 ΟΟα] 0 ἢ ΟῺ ΤῊΪητι5 αἸι8 ΠῚ 
γα} 6 οὐ ἀπ Πρ ΘΓ ΟΥΊΙΠῚ Ρἃ 55 ὉΠῚΠῚ 
νἸἀρίαν 6556.“ ΘΟΌΝ, 10. ἄταθο, 
Ῥ. 171, φυοοὰπὶ ΘΟηΒοη 1,6. 
ῬοΙοΡ. ΠΡ. 148 5ᾳ. Αἰϊίον ἀθῇ- 
ἷαις Ρουαιον. 10, ΠῚ Ρ. 214 οἱ 
Βτεδηᾶῖὶβ ὅθ ἄταρο. ἦ ρ. 77 56. 
ΒΟΥ αΧ 05 β᾽ηπ8 ἀθοθηι βίδα] Οὐ τ πὴ 
6886 50} 1010 8. 89, Ψιάδηΐαν [αὰ- 
668 Πυΐπ5 51η086 τῇ 0 οοδγοίαίδ 
τηοᾶο ἀϊαίαίαα 6556. Ὑ]ὰ, ὕὑτι. 
ῬεΙορ. 1 ρ. 445. Βαγβὶ. ανᾶρθο, ], Ὁ. 
1460. 

8. 4, οὐ πολύ. Ουϊπάδοϊηι 

26. Τὴν ναυμαχίαν δἃ Ἰιοὸ νϑν- 
θὰΠη ἸΪΠ 5 ρ΄ ΓθθνΆ 8. --- γνώ- 
ἣν ἔχοντες. ΒΟ᾽ ΤΠ 6Ρ βῖηθ 

αὐίϊο. ΠῚ 92, ΤΥ 126, Οἱ, γνώ- 
μην ποιοῦμαι Ι 128, 7 δὲ δὶ 
δᾶμ, -- οἵ μέν] οἵ ᾿Πελοπον- 
νήσιοι. ---οἴ δέ] οἵ ᾿4ϑηναῖοι. 
-- πρὸς ἐκείνων μὐ ὑὸ αι. 
Οὗ, Μδι, αν. 8.598 ἃ β. Βαίίπι. 
δ. 147 ἴῃ ν. πρός. ὟΙ 81]. ΙΙΙ 
86 ἃ]. θὲ τὸ οἴ. 89, 8, 

ὃ. 6. τὴν ναυμαχίαν 
ποιῆσαι. Αοἴϊναυπι ἀδ ἀμποῖθιβ 
Ῥοηϊίαν, 4αἱ δυοίοτεβ βιηΐ, αἱ 
Ρυρπα ἢδι, Οἱ, ΤΥ͂ 91, Υ᾽ 59. 80. 
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φαυμαχίαν ποιῆσαι, πρίν τι καὶ ἀπὸ τῶν ᾿Αϑηναίων 
ἐπιβοηϑῆσαι, ξυνεκάλεσαν τοὺς στρατιώτας πρῶ- 
τον, καὶ ὁρῶντες αὐτῶν τοὺς πολλοὺς διὰ τὴν προ- 
τέραν ἧσσαν φοβουμένους καὶ οὐ προϑύμους ὄντας 
παρεχελεύσαντο καὶ ἔλεξαν τοιάδε. 

87. ,,Ἡ μὲν γενομένη “ναυμαχία, ὦ ἄνδρες Πε- ἀρ 
λοποννήσιοι, εἴ τις ἄρα δι᾿ αὐτὴν ὑμῶν φοβεῖται τὴν τηγῶν Κνή- 
μέλλουσαν, οὐχὶ δικαίαν ἐ ἔχει τέκμαρσιν τὸ ἐκφοβῆς ἘΠ πτς ἘΠ 
σαι. τῇ τὲ γὰρ παρασκευῇ ἐνδεὴς ἐγένετο ὥσπερ ἄλλων πρὸς 
ἴστε, καὶ οὐχὶ ἐς ναυμαχίαν μᾶλλον ἢ ἐπὶ στρατείαν τῶν πάις 
ἐπλέομεν" ξυνέβη δὲ καὶ τὰ ἀπὸ τῆς τύχης οὐκ 
ὀλίγα ἐναντιωϑῆναι" καί πού τι καὶ ὴ ἀπειρία πρώ- 
τον ναυμαχοῦντας ἔσφηλεν. ὦστε οὐ κατὰ τὴν ἣμε- 
τέραν κακίαν τὸ ἡσσῆσϑαι προεγένετο, οὐδὲ δίκαιον 

8.6. ᾿Αϑηναίων. Βεκα. ᾿4ϑηνῶν. ΠΙῸα Ἰοοὶίαν οὐϊδηι 1192. 118,42. 
Θὲ ροβὲ ἀπό νἱἀθίυν ἐϑνεικόν ποῖ Ἰηθρίπτη 6558. ΑἸΪέο 1 110." 

ὍΟΤΤΙ,. 

ΟἸΑΒ5. 

Μρᾶϊο ἰαηθη αὐίαν ῬΠοΥαϊο 89, 
8 Ἰρ58 ἀπιοατιθ σΟΘΥ ΔΙΆΓΡΙΙΒ. 

θαρ. 87. 8. 1. οὐχὶ δι- 
καίαν... τὸ ἐκφοβῆσαι. 
οΒοἰβκίαϑ Ραιαῦ ΘΟΠΒΕΡ ΠΟΙ ΟΠ ΘΙ 
ΠΩ Ρυοοθάθιο: ἡ ναυμαχία τῇ 5 
ἔχει τὸ ἐκφοβῆσαι (ποτὲ αὖ- 
τὴν ὑμᾶς) οὐ δικαίαν τέχμαρ- 
σιν, ἴ. 6. ΒὍΡ ΘΓΪ 5 ΓΟΘΙὶ ἃ πῇ 
πᾶναϊα παθοῦ τὸ ἐκφοβῆσαι 
ΟΠ ἰὰ5 8 π|ὶ ΔΥΡ ΠῚ Θ ἢ 8 {10 - 
πη 6 ἔπει τῖ; ποθ 4π0α 5υρ6- 
τἷου Ῥτστᾶ ΠᾶΥγ4]15 γῸ5 ΤΘΥΤΠΘΥΪῦ, 
ἴῃ 60 Π0η δϑύ 8818 ΠΥ. ΠῚ ὉΓΟΙι- 
τηθηύαπι ἀ6 Γαύασο ονθηίι τη8}6 
ΒΡροιδηαᾶὶ. [Οππὶ Βοἰβκίο ἴδοϊΐ 
Μίδα. αν, 8. ὅ41.1 Ηδοο [{ἈΠ16}}} 
ἱπ νυ Ἰοαίῖου οϑὶ ἰηίθγρυθίϑίϊο. “ 

ΑἸ Πᾶρθο γοίουπηί δὰ 
ΝΜ, αν. 8. 548 5ἷο ἴῃ [,αἱ. 606 - 
ψουίθηίθβ: πὸ Οσοητϊποίὶ ἴα- 
Βα ΔΥΘ ΠῚ ΘΠ ύπ πὶ ({11ὴ 6 - 
α1}), ᾿ἰ8 πῦνοϑβ  οΥγθαύ; ΠΔΠῚ 
ΒῈΡ ΘΙ Ο τη οἰαάθπι τα] Π Π{1Ὀ0τι5. ΠῸῚ 
ἀθθθυο ἐΘΡΓΌΛΘΙη. ᾿πΊϊοου 6 τη ΧΙ ΠῚ 
αὐδπυτηαπάθμῃ οί. ϑθα ἀπο ἢπ- 
σαπὶ ἰηδηϊνατη εἰθοίιιβ ἁυίϊοιι- 
Ἰὰπι δααϊίαπι Πα θΘηΐθιη, δὰ οιπὶ 
ΘΙ ΠΟ πατιπὶ ἴῃ βουτθοηθ 80] πί0 

ΡΓΟΙΪαῖα οχθαιρία ῃαϊο 5: ΤΆ }}18. ΟΠ 
ϑιιηῦ, Νδηι ο. ὅ8 Πἷο ἰηδηϊίνιι5 
Ῥϑηᾶεθύ οχ δαΐθοι. πρόϑυμος, «. 
81 ἀνιϊοα!β. τὸ οὐπὰ στρατόπ. 
ἱπηρθη 5 νἱἀθίαν,, δα, 51. δὰ 
ἐπέχειν γον θηατι8 θϑί, Παῖΐο νὴβ 
ἰγαπϑιτἴνα Βα ᾽1οῖθπ 8. Ἐβι ΘΔ 
Αἰϊὰ Ἰδοιῖο [ἀρ Τα. οουῖ6}] τοῦ 
ἐχφοβῆσαι, αὐᾶπὶ 8] Ὁ] ΠΟ ροβι- 
Ροπθπάδπι ἀἸχουῖπι. 9. ΒΤΈΡΗ. 
Τέκμαρσέν. τις ΘΟὨἸΙοΙ Κατθο, θ 68 
ἴρ88 νοῦθ τέχμ,., απΆ 1 ἀρυᾶ: ΗιΡ- 
Ῥοον. σοπἰθούπανα θ οορηϊ- 
τ 0 6 πὶ ἀοοθηΐ βἰσπίβοδτθ, οὗ 
ΒΙοοπηΐ, οἱ ΘΊΘΡΙΠ.. ΤῊ. ὃ 

ἃ. ἃ. οὐχὶ ἐς. ... ἡ ἐπὶ 
στρ. Στρατείαν Ὠΐος ἰοττα- 
βύτϑη χα ρϑαϊεϊο0 ΠΤ 6558 νῸΪ 
ΘΊΘΡΗ. ἴθ ΤΠ65. Τιι οὗ, 88, 8 οἱ 
γοῦρα Το. Ηϊβι. Π 40: ποῖ πἴ 
δα ραρπᾶπι, 568 40 θ6Π|8Π - 
ἄππι ρτοΐθοιϊ. τὰ ἀπὸ 
τῆς τύχης. ΔΙΙρΙ τὰ τῆς τύ- 
χης. Οἵ δᾶπ. 1 87, 1 εἰ ἀδ τὸ 
84,8. -α καέπούτι καί, οἵ 
αΑἸἰααα εχ ραᾶγίθ ἔοτίδ 888 
οὐϊ τη. 

8. ὃ. προεγένετο ῬΓῸ συ ϊρ. 
προσεγ. 50Υ 1} } πι5810 {Π|-, ϑγπιῦ. 
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τῆς γνώμης τὸ μὴ κατὰ κράτος νικηϑέν, ἔχον δέ 
τινα ἐν αὑτῷ ἀντιλογίαν, τῆς γε ξυμφορᾶς τῷ ἀπο- 
βάντι ἀμβλύνεσϑαι, νομίσαι δὲ ταῖς μὲν τύχαις ἐν-- 
ϑέχεσϑαι σφάλλεσϑαι τοὺς ἀνθρώπους, ταῖς δὲ 
γνώμαις, τοὺς αὐτοὺς ἀεὶ ἀνδρείους ὀρϑῶς εἶναι, 
καὶ μὴ ἀπειρίαν, τοῦ ἀνδρείου παρόντος, προβαλ- 

αρ. 87. 8. 8. τῆς γε. 

οΥὐἰῦ, ΠῚ Ὁ. 11 5ᾳ., πδῖὴ προσγε- 
νέσϑαι ΒΘΙΏΡΟΙ γ]ογο δοοθ θυ, 
πῖο δαίθπι ἀἰοοπππι 6558 ἃ ἢ 68 
ἘΝ ΘῺ15856. Ἐοθρὶί οἰΐατῃ Ο]858. 
-- τῆς γνώμη ς. ἀδφπηϊενιβ 
Οἵ ΠΟΡῚ5 νἴβιιβ δϑύ ᾿πηρθηατ5 
οὐ ν. ἀμβλύνεσϑαι. Οἵ, δάμη. 
θῦ, 4. 8εὰ δὲ ἴρβθ ἀϑὺβ8. Πυϊὰ5 
ΟαΒ8. βυβρθοίαβ (Πϑγὴ ἀμβλύ- 
νεσϑαι τὴν γνώμην, τὸν ϑυ- 
μόν, 5ἰπλ] δ 5οθνθ αἰοὶ οβίθπαϊν 

' ΒΙοοχηξ,, Π60 58118 ΘΟΙΉΡΔΓΑΥ Ρ05- 
Βαπὶ νοι ἄρῃ. 27, 1 ἠμβλυν- 
ϑησαν οἵ ὀφϑαλμοὶ αὐτοῦ τοῦ 
ὁρᾶν), εἰ οοἸ]οοαίϊο οἴθηβι οὶ 6ϑ. 
Τιοηρ6 υϑἰιαιϊιβ οοτίθ τὴν γνώ- 
μην, αυοᾶα Οδηίδοιζοπαβ, ααἱ Π 
6 ἰοίᾶπι ἤδπο ῬΑΥΔΡΤΑΡΠιιπὶ ἴτι- 
Ῥυάθηίον Θχβουῖρβὶν, ἴῃ ΘΟ 5 
τοὺς τὴν γνώμην μὴ κατὰ κρά- 
τος νικηϑέντας βυθϑάϊαι, νοὶ 
τῇ γνώμῃ ἀϊοογθίιιν, 6Χ υϊθὺβ 
οδβῖθαβ 116 οἱ απ νυν. τὸ φνικη- 
ϑέν εὖ οὐπὶ ἀμβλύνεσϑαι, αυἃ 
ἴρϑἃ ἀβ οδιιβᾶ Ῥγορίου οο]οοαίϊο- 
ΠΘτὴ ΥΔΪΟῸΪΙ τὸ δοοιιβαίνιιβ Ῥτδθ- 
βίαί, οοηϊ σον οίαν, 568 ἰὴ |1- 
Ὀτὶβ ἙΠυοΥ ἀΙ 4618. Θομβιπίου Ἰθρὶ- 
τὰν τῆς γνώμης, αυοᾶ νοι ἀδτ 
αφοβιημαπηρ ἀΔ5 ποθι ἀσῦτο} 
αν 41} (Ταρίοικοῖν ἃον Ἐεϊπα 6) 
Βεβαρίθ, αἰ Ὁ οϑὶθρυοἷ ὁ, 
ἰπιογρυοίαναν Κυρ. 1)6 ῬΡυ οἰ 1185, 
4υδθ Π05 ΡΓῸ τοὺς νικηϑέντας 
οἱ ἔχοντας (οἷ, Δάη, 48, 1) ὁ0]10- 
οδίδ Ῥιυ αν ΘΓ τη α5, ἰἰα οὐ δάη. 180. 
90. (πηι βρηΐθηίϊα οἵ, τῇ γνώμῃ 
δεδουλωμένοι ἸΝ 84 εἱ ’θὶ ἰ"- 
1ογρι,, τὴν γνώμην αὐτῶν οὐχ 
ἡσσῆσϑαι ΝΙ 72. Εἰ 605 ἰδηζιιηι 
ν ΘΓ νἱοίοβ 6856, ΠΟΥ ᾺΙῚ γνώμας 
ΦΠ1α 8 ΒΘ ΟΡ ΟΥ (παρεστήσατο, 
ἐδουλώσατο), ἀϊδριυίαι Αὐἰβιῖα. Τρ, 

Τὴ Ῥ]ουβα 6 Τη88. Τη8]6 τς τε. 

164. 566 αἰ Που] δίοπι ρᾶτϑηΐνοι- 
θὰ κατὰλρᾶτος, 86 ΠΟη 5 σ!Ϊἢ- 
οαηῤ Τονιυλιπάϊπ ΠῸ βίϊατη, 
864 δυὺ νἱ, ρ6ῖ νῖτη, βέᾳ, δαϊ 
οὐ] 58 νἱνὶθαβ, 8 ΟΘΥΓΪΤΩ 6. 
γιά. Βοὺ. 1μ6χ. ᾿η κράτος οἱ (1455. 
ύυδγε δαὶ, 8ὶ ΔὉ 118 ποίϊοπϑ ρῖο- 
Βοϊδοσπάτπι οϑί, βϑηϊθηίία ἀθθοὶ 
6556 ΠΟΤ νὶ, 588 ατίϑ οἱ ἔτδυ- 
ἀε Βοβιίϊατη (οἷ. ο. 84), δυϊ δἐχ 
ΔΙΊΕΥΟ ἄδὰ δἰοἰθηᾶα οβὶ βίρσηϊῆοα- 
ο ΡΙᾶη 6. ῬΤΟΥΒα8, αἀὈ8ΠῚ νἱτὰ 
ὶβ βυυϊδοθυιπὶ Ἠδφίϊτη, ΒΙ οοτηΐ, ἃ]. 
Οἵ. 610]. ὙΙΙ 41. ΟΙαββθηϊαβ 
Δ Π16.. 4ποηϊδιη πθαὰθ Ποο ἀ6- 
τη οηβίγαυὶ ααθαὶ γθοῖθ ἔδοίαμη 6856, 
εὐ εχ Κυπορονίδηδ. ΘΧρΙΙοδίϊοπε 
ῬΓῸ δουϊβίο Ροεβθοιατη Τα. γι, 
μὴ; αὐυοὰ ἃ αὶ. αὐοβί, ἀεϊονὶὶ 
ΘΟ νυ 65 δηπποϊαίαπι ἴῃ ΟΡ πιᾶ- 
πἰοῦπ ἀοντ Μυΐῃ, ἀσρτν τϊὶ 
Πδομ δύο Ἀπδίνοηραηρ (ἅον 
Εδϊηἀ 6) ἂν ἀθπ Αἀρ  π ὈἸ1οῸ Κ 
βῬεοβίθϑι ᾽ἰϑύ. βεᾶὰ 1Π0Ὸ0 δαᾶϊιᾶ- 
γηθηΐ0 ἢ Ο5 01 τὰ ΠΘΟΘΒβδυῖο ἰοίᾷ 
᾿ιᾶθο ϑπυάδίϊο, ἴῃ απὰ γΘΙ᾽πηι5 
οἰϊατη. μέν δἀάϊιαμη, ἀιθὶα ἥι. 
-- ἀντιλογίαν. Εβιὶ ργορυὶθ 
γδίϊο, αδᾶπὶ 45 (δᾶνου- 
ΒΥ 18 δυΐ Δ ΗἾΤΩΟ 5800 856 Οοὐἱὶ- 
ταϊπδῃνῖ) οὈἰϊϊοϊαί, αδρθη- 
δ ἃ 6, αυᾶγο ἢ 6 6}} θυ τ ἢ Ε; 8.5- 
στὰπᾶς, Θχουβαίϊο. - τῆς 
ξυμφορᾶς τῷ ἀποβάντι)] 
»»τῇ ἀποβάσῃ ξυμφορᾷ.““ Βομο]. 
Ὀδ᾽ατϊία 15 δνθηία 8. 688. 
-- ὀρθῶς, τοί, ἴατα, ἰυὴ- 
σοπάσμι οατα νν. ἀνδρείους εἶναι, 
οι τοβροπαᾶοὶ οἷ, αιοᾶ βϑαυϊίαν, 
εἰκότως. Ουπὶ μαι ΟΝ 
Τῦ εοχίν, - καὶ μή οὁει. γ»Ονᾶο 
6βι: χαὶ (νομέσαι ἴλλυ Τς ἐμὴ 
εἰκότως ἂν Ι τινι κακοὺς γε- 



δ 

, ΕΤῸΣ ΓΠ. ΘΕΡΟΣ. (1 817) 189 

4 λομένους εἰκότως ἂν ἔν τινι κακοὺς γενέσϑαι. ὑμῶν 
δ᾽ οὐδ᾽ ἡ ἀπειρία τοσοῦτον λείπεται, ὅσον τόλμῃ 
προέχετε" τῶνδε δὲ ἡ ἐπιστήμη, ἣν μάλιστα φο- 
βεῖσϑε. ἀνδρίαν μὲν ἔχουσα καὶ μνήμην ἕξει ἐν τῷ 
δεινῷ ἐπιτελεῖν ἃ ἔμαϑεν, ἄνευ δὲ εὐψυχίας οὐδε- 
μία τέχνη πρὸς τοὺς κινδύνους ἰσχύει" φόβος. γὰρ 
ὠνήμην ἐχπλήσσει, τέχνη δὲ ἄνευ ἀλκῆς οὐδὲν ὦφε- 

5 λεῖ. πρὸς μὲν οὖν τὸ ἐμπειρότερον. αὐτῶν τὸ τολ- 
μηρότερον ἀντιτάξασϑε, πρὸς δὲ τὸ διὰ τὴν ἧσσαν 

6 δεδιέναι τὸ ἀπαράσκευοι τότε τυχεῖν. περιγίγνεται. 
δὲ ὑμῖν πλῆϑος τε νεῶν καὶ πρὸς τῇ γῇ οἰκείᾳ οὔσῃ, 
ὁπλιτῶν παρόντων, ναυμαχεῖν" τὰ δὲ πολλὰ τῶν 
πλειόνων καὶ ἄμεινον παρεσκευασμένων τὸ ,ἀράτος 

σι ἐστίν. ὥστε οὐδὲ καϑ' ἕν εὑρίσκομεν εὐχότως ἂν 
ἡμᾶς σφαλλομένους" καὶ ὅσα ἡμάρτομεν πρότερον, 
νῦν αὐτὰ ταῦτα προσγενόμενα διδασκαλίαν παρέξει. 

3 ϑαρσοῦντες οὐν καὶ κυβερνῆται καὶ ναῦται τὸ καϑ' ἘΞ 
αὐτὸν ἕκαστος ἕπεσϑε, χώραν μὴ προλείποντες, ῇ 

9 ἂν τις προσταχϑῇ. τῶν δὲ πρότερον ἡγεμόνων οὐ- 
χεῖρον τὴν ἐπιχείρησιν ἡμεῖς παρασκευάσομεν, καὶ 

8. 4, ἀνδρίαν Νεη. ατ. ΒΕΚΚ. Ψυϊρο ἀνδρείαν, 46. ἀπὸ 8ι- 
2605 6ϑύ ἰυάϊοίαπι. Οἵ, 54. 89, 4. 

νέσϑαι, προβαλλομένους ἀπει- γιγν. οϑύ Ροβί(ιβ. -- τὰ δὲ 
ρέαν.““ ΑΒΒΕΒΟΗ πολλα] »αντὶ τοῦ ὡς ἐπὶ τὸ 

8. 4. μνήμην ἕξει... πολύ." 86Πο!. ΟΥ̓́, δἅη. 11, 4. 
ἐπιτελεῖν. Οἵ, Βαιίη. αν. 8. -- τὸ κράτος, νἱοίοτία, αἱ 
140 αἀη.8. -- ἐκπλήσσει, 1.6. ΠῚ 18 ει ἃ]. Οἱ, Π1ο 888. ", 18 
ἐκβάλλει, Ἄκοατιι. ΟΥ̓. 88, 1. 
Οἷο. Τιιβο. Υ 9,.19,. οἱ δά. πιδὶ. 
-- ἀλκῆς. Ηὶς δϑύ δηΪΠῖ ΓΟθΓ, 
εὐψυχία. ΑἩΠΤέον 84, 8. τὶ νἱὰ. 

8. ὅ. τὸ ἐμπειρότερον, Υ: 
6. τὴν μείξω ἐμπειρίαν. ΘἸτα}}}- 
τε. τὸ τολμηρότ. -- ἀπαρά- 
σκευοι... τυχεῖν. ϑυθαυὰι! 
ὄντες. Οἵ, ἀάη. 1 82, 8. 

8.6. περιγέγνεται ὑμῖν. 
»Επ περιουσίας “ἐστὶν ὑμῖν, ὃ 
ἔστιν, , ὑπὲρ τοὺς ᾿Αϑηναίους 
ἔχεϑ᾽ ὑμεῖς ταῦτα.“ ΔΟΎΚΑΣ. 
Οὗ δάη. 1144, 8, Π| 89, 4. [ηἢ- 
Ὠἰῖνι5, 4 πομῃηϊπδίνο πλῆϑος 
γΒΡοη οί, ἴᾶπὶ 11 39 ροβϑί σπερι- 

τὰ δὲ πολλὰ τῶν ἄμεινον παρ- 
ἐσχευασμένων καὶ αἵ νῖκαι 
γίγνονται. 

ΘΙ σα (κ᾽ 560." 55. δ. 
- προσγενόμενα] »»προσ- 
Ἀτηϑέντα.““ ὅ0Π01, Βυρρ[εία 
ἀἴχουῖβ. -- διδασκαλίαν 
παρέξει. » ΕΧ Ῥγονθυρθῖο τὰ 
παϑήματα μαϑήματα. τε ΒΝ. 

8. 8. τὸ καϑ'᾽ ἑαυτὸν ἕκα- 
στος. Οἵ: δάῃ, 1!, 8. 

8.9. τῶν δὲ πρότ. ἡγεμό- 
νων. Οἱ, 88, 4. --- οὐ χεῖρον. 
Ἐδύ ποίᾳ λιτότης (εἴ, 1 84, 4. 1᾿Κ 
18, 4 41.)}, ἢἴο ἴάθο δα] θα, ἢ6 
Ρυΐοτοβ ἄμσοθβ οὔὔθη ογθηΐαῦ, --- 



τῶν ᾿4ϑηναί- 
ων. αἵ γνῶμαι 
καὶ διάϑεσις 
τῶν ψυχῶν. 
ξυγκαλοῦν- 
ται ὑπὸ τοῦ 
στρατηγοῦ. 

Ἂνἤ ε Ἢ 
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οὐκ ἐνδώσομεν πρόφασιν οὐδενὶ κακῷ γενέσϑαι" ἢν 
δέ τις ἄρα καὶ βουληϑῇ, κολασϑήδεται τῇ πρεπούσῃ 
ζημίᾳ" οἵ δὲ ἀγαϑοὶ τιμήσονται τοῖς προσήκουσιν 
ἄϑλοις τῆς ἀρετῆς." 

88. Τοιαῦτα μὲν τοῖς Πελοποννησίοις οὗ ἄρχον- 
τὲς παρεκελεύσαντο. ὁ δὲ Φορμίων δεδιὼς καὶ αὐὖ- 
τὸς τὴν τῶν στρατιωτῶν ὀρρωδίαν καὶ αἰσϑόμενος, 

ὅτι τὸ πλῆϑος τῶν νεῶν κατὰ σφᾶς αὐτοὺς ξυνιστά- 
μένοι ἐφοβοῦντο, ἐβούλετο ξυγκαλέσας ϑαρσῦναί τὲ 

- καὶ παραίνεσιν ἐν τῷ παρόντι ποιήσασϑαι. πρότερον 
μὲν γὰρ ἀεὶ αὐτοῖς ἔλεγε, καὶ προπαρεσκεύαζε τὰς 
γνώμας, ὡς οὐδὲν αὐτοῖς πλῆϑος νεῶν τοσοῦτον, ἢν 

ἐπιπλέῃ » ὃ τι οὐχ ὑπομενετέον αὐτοῖς ἐστιν. καὶ οἵ 
στρατιῶται ἐκ πολλοῦ ἐν σφίσιν αὐτοῖς τὴν ἀξίωσιν 
ταύτην εἰλήφεσαν,, μηδένα ὄχλον ᾿᾿ϑηναῖοι ὄντες 
Πελοποννησίων νεῶν ὑποχωρεῖν. τότε δὲ πρὸς τὴν 
παροῦσαν ὄψιν ὁρῶν αὐτοὺς ἀϑυμοῦντας ἐβούλετο 

(Δ. 88. 8. 2. οὐδὲν αὐτοῖς ... αὐτοῖς ἐστι. ΡΥο ρυΐοτε 
“αὐτοῖς Αυρ. Ο. ΡᾺ]. 10. αι. Βεα. αν Τὰν, αὐτούς, αἰίονυτη αρθβὺ 
δὺ ἘΕ. Οἷ, δάη. 

σΥ" οΣ 90 τιμήσονται. Οἵ, Βαίίαι. ἄν. 
δ. 118, 6 εὐ Κυπορ,, δα ἢ.}. Ζ7ι- 
μηϑήσομαι, αποὰ Ἵπιρτοθαὶ Τηο- 
τηᾶ8 Μίβρ. ἃρυᾶὰ Αὐἴοοβ ἰθρὶίαν 
ὙΙ 80, 56Π161 ἀρυᾶ ΠΤ Ἔ δὲ 
ἴῃ ἰῃβον, Ατΐοα, Μία. Ὀϊπά, 
Βίοριι, ΤΙ65. ν. τιμάω. 

δρΡ. 88. 8. 1. ὀρρωδέαν. 
Ηοο 5ιιθβίδηνίινιιη, αἰοα τραϊὶ ὁ. 
89, ἴῃ 5 οἱ ῖο Βϑυπηοη 6 Αἰτοο Αἰἰ Ὁ] 
ΠΟῺ ν᾽ ἀοὺ γθρουῖνὶ δα ποίαν Κυπθο, 
ΟἸτανὶ ἰατηθη οχ Ποιη βίῃ θηΐβ ρτο- 
ΟΘΠ 15. ἃ Ηδυροογαί, εὖ ἀρηοβοὶ 
ἃ ῬΟΙ]]. ἀἴβοθβ 6 ϑδίθρμ, Τῇβδβ.; 
ἀπᾶ6 ᾿ἰοοὶ τπαχῖπιθ ρα ἔπιν. οἱ 
Ἰοπῖοθ βου ρίαπη ἀρὰ Ηδγοά. 581- 
τηὰ] 1η 0611}: 68. -- τῶν νεῶν. 
Τῶν ἐναντίων. .--« κατὰ... 
ξυνισίιτάμενοι. το ϑαρνα Π 
31 κατὰ ξυστάσεις γιγνόμε- 
νοι. ΒΑΛΑΟΚ, Συναϑροιξόμε- 
νοι ὅ0}0), ---πωραΐένεσιν... 
ποιήσασϑ'αι. Ἀδδροπαοὶ παρὸ 
[ον ϊα Ἰοαποπαϊ ρίαπθ Βυρθυϊουὶ 

παρακελεύσασϑαι. 
ἴηἶτ. ΨΠΠ 76 αἱ. 

8.2. προπαρεσπκεύαξε 
τὰς γνώμας, δ᾿ ἾΪΤΩ Ο8 Θ ΟΥ̓ ΠΣ 
(114) Ρταθραναθαί, Οἵ. δάπ. 
ΠΙ 86, ὅ. --- αὐτοῖς... αὖ- 
τοῖς. Αἰτογαίγατη αὐἰάθηι Ῥγο- 
ΠΟΠΊΘΠ ἅθ6886 ροίθναι; 86 οἵ. 
αἄη, ΙΝ 98. ὙΠ 4. Ἐστέν ὉΪ85 
ῬΟηὶ πθοθδ5886. Π0ὴ ἔαϊδβθ ἃρραγθί 
οχ δάη.1 77. -- ἣν ἐπιπλέῃ. 
Ηδοο, αὔδα ργορυῖὶθ ροβί ὅ τι 60]- 
Ιοοαπᾶδ ν᾿ ἀραηίαν, ἰάθο δηΐθ ποὺ 
Βιιηῦ Ῥοβίία., αποὰ ΤΆτιον αἰ 65 
οὐδὲν... ὅδ τι οὐχ τοῖο νο]αὶτ 
ΘΟ δΘΥοσθ, ΟἿ, αἄη. 62, ὃ. Μν 
ἐπιπλέοι ἰατιθη Ἰερϑπάτιπι Βιι8ρ1- 
Θδίαν Βοδππι. δἰΐδπι δὰ ΒΈΡΘΥΙΙΒ 
αὐτοῖς ταο] 15 πη πηι. --- ἀ ξ έω- 
σιν, οχἰδβυύϊτη αὐΐοπ θη, ορὶ- 
πΐοη τα. Οἱ, 1Π| 9, 2. οὐ Ὅοθν. 
ἃ ΥἹ δ4, -- μηδένα ὄχλον.. 
ὑποχωρεῖν. Οὗ Τμὰο. Τοχ, 86 
ὑποχωροῦμεν ἐπιόντας οἸΡΠυρὶς. 

2 

5" 

ἅ πο "Ἶ 

ἀῤῳδουθοο, ἀρρολεδειος τος 
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ὑπόμνησιν ποιήσασϑαι τοῦ ϑαρσεῖν, καὶ ξυγκαλέ- 
σας τοὺς ᾿Αϑηναίους ἔλεξε τοιάδε. 

89. »Ορῶν ὑμᾶς, ὦ ἄνδρες στρατιῶται, πεφο-- παραίνεσις 
βημένους τὸ πλῆϑος τῶν ἐναντίων ξυνεκάλεσα, οὐκ τ ππτν"- 
ἀξιῶν τὰ μὴ δεινὰ ἐν ὀρρωδίᾳ ἔχειν. οὗτοι γὰρ πρῶ- Ά5ος πρὸς τοὺς 

Ἄ 
τον μὲν διὰ τὸ προνενικῆσϑαι καὶ μηδὲ αὐτοὶ οἵε- ϑηναίους. 

σϑαι ὃ ὅμοιοι ἡμῖν εἶναι τὸ πλῆϑος τῶν νεῶν καὶ οὐκ 
ἀπὸ τοῦ ἴσου παρεσκευάσαντο᾽ ἔπειτα ᾧ μάλιστα 
πιστεύοντες προσέρχονται, ὡς προσῆκον σφίσιν ἀν- 
δρείοις εἶναι, οὐ δι᾽ ἄλλο τι ϑαρσοῦσιν ἢ διὰ τὴν ἐν 
τῷ πεζῷ ἐμπειρίαν 1 τὰ πλείω χατορϑοῦντες, καὶ οἷον- 
ται σφίσι καὶ ἐν. τῷ ναυτικῷ ποιήσ ειν τὸ αὐτό. τὸ δ᾽ 

ἔχ τοῦ δικαίου ἡμῖν μᾶλλον. νῦν περιέσται, εἴπερ καὶ 
τούτοις ἐν ἐχείνῳ᾽ ἐπεὶ εὐψυχίᾳ 7ὲ οὐδὲν προφέ- 
ρουσιν, τῷ δὲ ἑχάτεροί [τι] ἐμπειρότεροι εἶναι ϑρα- 

ὍδΡ. 89. ὃ. 8.. τὲ οἴη. 

δα Επτ. Ηρα. ν. 812, Αἀά. ἐξα- 
ναχωρεῖν ΤΝ 28 εἱ δάῃ. ΠΠ 84,2. 

ὅδρ. 89. 8. 1. ξυνεκάλεσα. 
Οὗ, δά, 60,1. - οὐκ ἀξιῶν. 
Οἵ. ἀάῃ. [186, 8. -- ἐν ὀρρωδέᾳ 
ἔχειν, ΟΥ̓. ς, 88 οἱ 1 ὅδ, 1 Δάῃ. 

8, 2. ὅμοιοι; Ρᾶτθ5. Οἵ, αάῃ, 
1 42, 4. -- τὸ πλῆϑος ... 
παρεσκευάσαντο: Μαῖεῖ- 
ἐπάΐηῃ οὶ πανὶ πὶ, οὐ ποὺ δά 
Ῥ ΑΓ ΘΙ ἢ ΠῚ ΘΥ τι ΠῚ, ΘΟ ἃ "ἃ - 
γα πὶ, ἴ. 6. ΠῸΠ ρα] ΘΠ Ππη6- 
ΤΠ ΠΑΡ ̓ππη ΘΟΙΠ ρᾶυϑγ 6 5815 Βα θὰ- 
οτιπί, 564 Ἰ0ῃ616 Ππιδί ΟΥ̓ 6 11, ΘΘΤΩ 
οομπρνδύπην ἰαοιὶς (τὸ πλ.), οο1- 
Ἰοβθναηΐ, ᾿ἀπὸ τοῦ ἴσου (εχ δ6- 
411 0) ἴᾷπὶ Ἰορίπηιβ 1 99. Νιομί 
τοὶ σ᾽ οομαη βινοὶν {61 
τ κω δα Κυιθρ., ποθ τ ν0 ἢ 
ἀοθν ρ᾽ οἰ σῇ δῇ τᾶ ρ6 ἃ 15. 8460 
ΒΟΘΙμ, Ηοο ὁθνίθ ἀἰβριοοι. Οἱ, 
ΟἸαβ5. εἱ ἀβ καὶ οὐ Κυθῆπ. δὰ 
Χεη, Απδῦ. 1 2, 28. --- ὡς προσ- 
ἥ πον. Οἱ. Μδίη. ατ, 8. ὅ08, 88. 
Βυιίῃ, 8. 145 δάη, 7 οἱ 10. -- ᾧ. 
ΘΒ Θδενὶ ροίθβὶ δᾷ τοῦτο πο δι᾽ 
ἄλλο. ἱπιθ}}}σοηάυπι,Κ. ΚΑΌΒΟ, 
- οὐδι᾽ ἄλλοτι. Βὶ8 ῃ. 
κατορϑοῦντες Τοβρομπάθῃϊ, Κι. 

(485. Ααρ. ΟἹ. Π.. Ὑαῦ. 51 γεοίθ μοϑβὶ- 

Θοεὶ διά δοίοτοϑ οοπὶθοία 88 , 4185 
Θχρυθϑϑὶῦ. ἀποαδιητηοάο Βοίδηί. 
ἰπίθνρυ, 518, γϑίθ 0 ΟἸ455. 
καὶ οἴονται... τὸ αὐτό. 
»»Υ̓ ΘΓΌΙ ποιήσειν Βα δΙθούπ πη οβί 
τὴν ἐν τῷ πεξῶ ἐμπειρίαν, εἱ 
τὸ αὐτό τοείονεπάυμη δὰ κατορ- 
Δοῦντες, ἴδο γὶ: οὐ ἴῃ τ 088 
οἰϊατη παυύϊοὶβ ραϊδηΐ 5101 
ἰάθη ριυδοβίαίαυσδπι ρ686- 
ΒγὶβΒ ΡῬΡαρπδθ ΡῬΘΥΪ 18 ΠῚ, 1. 6. 
ΠΘατ6 ΠΊΪΠ 5 ἴῃ Ῥασηδ ΠΑΥΔ]Ϊ νἱ- 
οἴου 5101 ραγδίασῃ ᾿ρὶ 14 Ρ6- 
ἀθβίτῖβ ρισπαθ Ῥουῖα. “ἦ. ΟΑἸ;. 
Αὐποίάιιβ ἰδῖηθη, οἱ (ΟΘΙΠῸΓ ἃ5- 
ΒΘ Εἶπ, 5 ἰ Θούππι Θὐϊδ πὶ ΥΥ. ῷ 
μάλιστα πιστεύοντες προσέρ- 
χονται οοπίϊηουϊ ρ05586, ἰίδαιθ 
ἕον εἰτπὰϊποῖη, αὐ δα 58 
ν πᾶ! 68} ἔ, 6558 ΘΧΡΙΪολί. πᾶ 
ΡτΟρίου γι. βου ρίαγαιη οἷόν 
τε ρτὸ οἴονται ἀὐυάδοίονα ἰθπίοί 
ΟἸ55., νἱάθ ἀριιὰ ἱρβιιηι. 

8. 8. τὸ δέ. »Ταπίαπι δᾶ τὸ 
κατορϑοῦν 5ρθοίανε Ροίοδβί, αιοὰ 
5᾽ ὨΙΠΟα.ΙΠ ΌΥ ΟΧΙΠΆ15 νΘΥὉΪ5 ποιή- - 
σειν τὸ αὐτό.“ ΒΙΟΟΜΕ, 
ἐκ τοῦ δικαίου. 6 πος σ'6ΠΘῦ8 
ἀϊοομαὶ οἴ, ἀάῃ, 1 ὅ1, 2. - τῷ 
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σύτεροί ἐσμεν. “Δακεϑδαιμόνιοί τε ἡγούμενοι τῶν 4 
ξυμμάχων. διὰ τὴν σφετέραν δόξαν ἄκοντας προσ- 
ἄγουσι τοὺς πολλοὺς ἐς τὸν κίνδυνον" ἐπεὶ οὐκ ἄν 

ποτε ἐπεχείρησαν ἡσσηϑέντες παρὰ πολὺ αὖϑις 
ναυμαχεῖν. αὴ δὴ αὐτῶν τὴν τόλμαν ϑείσητε. πολὺ ὅ 
δὲ ὑμεῖς ἐκείνοις πλέω φόβον παρέχετε καὶ πιστότε- 
θοὸν κατά τὲ τὸ προνενικηκέναι, καὶ ὅτι οὐκ ἂν 
ἡγοῦνται μὴ μέλλοντάς τι ἄξιον τοῦ παρὰ πολὺ πρά- 
εἰν ἀνϑίστασϑαι ἡμᾶς. ἀντίπαλοι μὲν γὰρ οἱ πλεί- ὁ 

ἴατη δύ, ἀπππὶ ΠΟ αἰσαίατν ἔμπειρος πρᾶγμα, 5εἃ πράγματος νε] 
περὶ πράγματος, οὐπὶ ΘΟΙΙΡΑΡΑἰΪν0 ἰΐδ ΠΟΧῸΠΙ εβύ, αἱ Ἰερίτατβ τὶ 
μᾶλλον ΙΝ 21, τὶ τὸ πλέον ΤΥ 271. ΟΥ δάμῃ, 1 49, 8, ὕιιαίυπι 
(816 6586 δρυὰ Δαν ὈἸΟΥΠ 50] τὴ ΟΟΠΊρ ΓΑ Ϊν 05 ἄροοι Κυτορ.., ααϊ 
ΠΙΒΙΠοσΐπτι5. γθίϊητε, ΠοΙθνογαηΐ οοηίγα Βοείη. οἱ ΟἸ858. 

8. 4. προσάγουσι. Ὁ, οοὰ. Β88. αν, προάγουσι, ἀυοᾶ Ῥγοθδί 
Ἠείϑβις. »» ὙἹἀοίαν. γϑοΐα8. [ἃ κινδυνεύειν τινὰ προάγειν [Π 4, 
τοὺς Ἕλληνας εἰς εὐπορίαν προάγειν ἴ5οοι. 4, 87.“ ΚΑΌΒΑ. 

8. ὅ. ἡμᾶς ὕΔ55. Απρ.. ΟἹ. σε η. Ο. Ε. Ὑ. Ραϊ. Η. Βθσ. 4]. γαυϊ]ρὸ 
εὐ Βοκῖς, ὑμᾶς Ῥτορίου. βρουϊουα ὑμεῖς παρέχετε. ϑθὰ ΡῈΓ 86 
ἈΡ(115. Θδύ ποῃ 50] ΤΏ} 1165, 564. Θοἰϊδηη πὴ ΘΓ ΔΙΟΡΘΠῚ ..1, σορ δὶ." 
ΠΑ ΆΛΟΚ. βεαυϊίαν οοῦίθ ῬυΪπλα ρϑυύβοηᾶ οἰϊδη ὃ. 0. {, 

γηδί. - ἐπεχείρησαν. ΤὨ[6]]. δὲ... ἐσμέν, αποᾶ βκυΐεπηὶ 
οἵ ξύμμαχοι. Ῥτοίαβ'8, αὰδθ 60- αἰγίᾳα 6 ϑῖιοτοη (8 1 - 

οαὐϊὰ5 τοὶ) ρου ἰδ δᾶἃ- 
θθηλι5, 60 (αἰτῖαπ6) 8580- 
ΤῊ ἃ 8 δυἀδοίΐουοβ. ΟἸα556- 
ἴα αυϊάοηη δὰ ἐσμέν νυἱί ἡμεῖς 
οἵ ᾿4ϑηναῖοι 5πηᾺ] διά ϊνὶ. ϑεὰ 
οὐϊδιηϑὶ ποιλϊπαύΐνυη ἑἕκατεροι 
60, απο ΑΥΠΘηΐΘη565 οορίθ 1115 
ἑκατέροις οοπηὐποπίαν, ᾿π ἢ ηἸ εἶν 
τϑοίθ δἀϊαποία πηι 6556 ΔΥθ] ΓΘ παν, 
αυδηαυϑηι ἢ τι5118 δα θαυ οἰ ρὶο- 
ΤᾺΣ ΡΟΙΪ5 ΠΟΙ Πδίϊν 05 βρθοίδί 
(εἴ. Βιυιίίμι. αν. 8. 145 αάη. 6). πα 
βϑηϊθηϊία ατϊάθη ῥἰδοθί; Ὠ8ΠηῚ 
Ἰάθο, αποᾶ υἱγίᾳθ ῬοΥ οὐ 65. Α}1- 
Οὐἶπ5. τοὶ δηῦ, ΠῸῚ ΑἰΠΘηΐΘηΒ65 
5011 γϑοί ἀϊοθηΐίαν 6586. δηϊπιοβίο- 
γ65. 6 ρύοῃ. τὶ οἵ. 8ά. 

.4. διὰ τὴν σφετέραν 
δόξαν, 518 6 Β] οΥἶδ 6 ὁ 8 1188. 
4 υἷο να]οῦ ἕνεκα, υὐ ΤΥ 102. 
Ὗ 58. ΟἿ Ατη. δὰ ΙΝ 40, 2. Τὰη- 
δθηᾶδ ΘΠΪΠῚ Πᾶ60 5π0 ΘυΠ] γ ΟΡ Ὸ 
προσάγουσι, ΠΟ, φυοᾶ ΟἸαβ5θὴ 
εχ  βιϊπιαί, οαπὴ ἡγούμ. ΟΥῺἃ οα, 

δ᾽ίδίαν (οἵ, άπ. 1 68, 4), εϑι εἰ 
μὴ ἄκοντας οἵ Λακεδαιμόνιοι 
προσῆγον. ---παρὰ πολύ. Οἵ 
δ6η.1 29, 4 εἰ Νἱρ, Ρ. 646 ΥἹΙ. 

8. 5. οὐκ ἂν. Ἂν τοῖον. δὰ 
ἀνϑίστασϑαι. τὶ ἄξιον 
τοὐ παρὰ πολύ. ϑιρηίβοδίαν 
δ] αυϊὰ ἀϊξηῦτῃ β᾽πσα]ανὶ 
νοὶ δαὶ μι ἃ ρθη αὶ προ δ" 
βῖνε πράσσειν νοὶ προνενικηκέ- 
ναν ἰϊεναη άπ 68}, βῖνθ ἤϑθὺ τὸ 
παρὰ πολύ Βυιηβιδηινο 50πη| ΡΟ- 
51, αὖ τὸ παρ᾽ αὐτίκα ΙΝ 191, 
τὸ παρ᾽ ἐλπίδα ΤΥ 62. ὙΠ 68, 
Αἰϊα ἃρυᾶ Βογημ. ϑγηΐί. Ρ. 828 54. 
οὐ Κυαορ. αν. 8. 80, ὅ «ἀη. 12. 

8.6. ἀντέπαλοι. Ῥυθίιαίαν, 
αὐλιιμ πᾶ θο νῸΧ Πἷο βίσϊ Πού ἢ ἃ - 
γ65 νιγῖρθιι5, δὴ δᾶάνουϑᾶ- 
ΓΟ ΡῈ ἃ ΠῚ ὁ Οὐὴ τὴ ἰ{{ 6 - 
68, ϑαρροῦντας ἀντιπαλαί- 
ειν (ϑο)ιο!. ). ΟἿ, οἂ. πηαὶ. Αἀ- 
ΟΡ ΒδυΪΟ8. αυϊάθηι ἀ84 8) ἀρυᾶ 
Τὰς, ἀντιπάλους ἀϊοὶ πορϑί 
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ους; ὥσπερ οὗτοι, τῇ δυνάμει τὸ πλέον πίσυνοι ῇ 

τῇ γνώμῃ ἐπέρχονται" οἱ δ᾽ ἐκ πολλῷ ὑποδεεστέ- 
ρῶν καὶ ἅμα οὐκ ἀναγκαζόμενοι μέγα τι τῆς διανοίας 
τὸ βέβαιον ἔχοντες ἀντιτολμῶσιν. δ λογιξόμενοι οὐ- 

τοι τῷ οὐκ εἰκότι πλέον πεφόβηνται ἡμᾶς ἢ τῇ κατὰ 
λόγον παρασκευῇ. πολλὰ δὲ καὶ στρατόπεδα ἤδη 
ἔπεσεν ὑπὸ ἐλασσόνων τῇ ἀπειρίᾳ ̓  ἔστι δὲ ἃ καὶ τῇ 
ἀτολμίᾳ᾽ ὧν οὐδετέρου ἡμεῖς νῦν μετέχομεν. τὸν 
δὲ ἀγῶνα οὐκ ἐν τῷ κόλπῳ ἑκὼν εἶναι ποιήσομαι, 
οὐδ᾽ ἐσπλεύσομαι ἐς αὐτόν. ὁρῶ γάρ, ὅτι πρὸς πολ- 
λὰς ναῦς ἀνεπιστήμονας ὀλίγαις ναυσὶν ἐμπείροις 

καὶ ἄμεινον. πλεούσαις ἡ στενοχώρία, οὐ ξυμφέρει. 
οὔτε γὰρ ἂν ἐπιπλεύυσειέ τιῷ, ὡς χρή, ἐς ἐμβολὴν 

Κυυθσ, 5εαὰ οΘοπύνδυϊὶ οορίθ πο- 
ἰἰο πὰϊο σοοαθα]ο 5. Ὁ] οἰ θη δϑύ 
8 εἰ ουι}} Π 45, ααϊθὰ5 Ρτο- 
χίτηᾶ οϑί ΜἱΒ ἀανονβανὶὶ, ἀντί- 
παλον᾽ ἐναντίον, ἐχϑρόν᾽ Θου- 
κυδίδης. Π65γ6}..) 06. ἔγεαπθη- 
Το γ6 51 ΠΟΔΊ 0116 νἱὰ, αἀπ. Οἱ,4. 
-- ὥσπερ οὗτοι. Ἐδ586ε [,866- 
ἀδθιηομῖοβ. ἀπηλ ΡΘΡ 88 ᾿ϊαᾳπιοῦ, 
ἴὰπη εχ νν. λογιζόμενοι οὗτοι 
οοί, - πέσυνοι. οϑυϊάα5 ἴη 
περιωπήὴ ἱπίεν γλωττώδη Τῇυ- 
οΥαΙαἸβ 6556 αἰοῖι.Κ ὉΠ. Αὐ 6ὸ 
ῬΓδθίθν 1105 6Χ ροθίϊβ ΑΘΒΟ ΠΥ ΠῚ 
οὐ ΑΥἸβίορῃϑη θη, 6Χ 5ουρ ον θι5 
Ἡδνοάοίαπηι οἱ Ὀιοηυβίαση Ηδ]. τὶ 
ἀοοσοηΐί ἰπίθγργθίοβ δὰ Ν' 14, υδὶ 
ΠῸ5 Αρρίϑῃϊι ἐθβυϊπηοηΐατη δα ϊθοὶ- 
τῆιι5. Ααἀα. Αρϑίῃ. Ηϊβί. 1 8 Ἢ 
ΔΕ]. ΑΡ Ἐπβίδίϊο δα Ηοπ,, 
τη8]6 “Συραποσία λέξις νοοδίαν. --- 
οἵ δ᾽ ἐκ πολλῶ ὑποδεεστέ- 
ρων. Ὥς οΟἸοδαὐζοπο ν θυ ΟΡ ΠῚ 
οἵ. αάη. 1 69, ὅ. Οθύθυ πὶ 88 Πᾶθο 
ΠΟ05 6 ΒΡ ΘΙ ΟΥἸθ 5 ἐπερχόμενοι 
γα ροίϊι5 ἐπιόντες ΓΘρΘιϊΠη118, 
αἰ ἐξ ἐλασσόνων δρμᾶσϑαι εἰ 
β' τα ἀϑαγραηΐαν. Οἱ, ΒοΡηἢ. 
ϑυπί, Ρ. 2329, Πολεμοῦντες π6- 
8010 ἀπᾺ6 ἀθρτοτηδί ΟἸΙ4855. (ε- 
ἴοι Κνιθρ. οἵ 80υ)ρ51:, υἱ 
ἱρβιπὶ ἐπάρχονται. ἰλογανῖ ροΒδθί. 
-- τῆς διανοίας τὸ βέ- 
βαιον, δπίτηὶ Εἶτ τα 0 Ὁ 61. --- 
ἀντιτολμῶσιν. Ῥγνδοίογ ἢ. 1. 

ὙπυοΥν αἴ αἷ5. ΚΟ]. 1.3, Ἐα, 11. 

εὐ ὙΠ 21 ποῃ νἱάθυϊ γθρουϊτὶ δᾶ- 
ποία Κυιθρ. ὅ8ὅ6α οὌχϑίαγθ δἰϊδηῃ 
ΔΙΙοθὶ ἀρυᾶ ΡΙαΐ, Ρϑίθῆϊ εχ 
Βίθρῃ, Τη65. -- τῷ οὐκ εἰκό- 
τι, ΡΥΟρῦον ἰᾷ, αποὰ πο 
νϑυϊϑίση 6 οὐδύ (πῸ5 ὑδηΐο 
μαΐῃ Οὐ θα 85 πὶ ΘΟΟΡ᾿Ϊ5 
ἱρ 515 ον 1ἃ πὶ 10. 08}. -- τῇ 
κατὰ λόγον παρασκευῇ, 
ΡῬτορίου ἀρρανδύπτιι γδίϊοπὶ 
οομϑοηύδη θαι, ἰ50ἀτ, (ΤΏ 
βϑηΐθηΐία οἵ. ΥἹΙ 84, 8. 

8. 7. ἔπεσεν. Ῥτο ποὺ ἔπαι- 
σὲν Ἰεσὶ ἰαθεὶ Ηδαβῖαβ Ππουθν. 
Τῆι. Ρ. ΟἿ 54., αὐυἷἱὰ πέπτειν 
Ὧθ τοτ15. ΦΧ υο ἰθτι5. αἴοὶ ΠΟ τη6- 
γαϊποῦὶΐ, δἰβδὶ ἀθ τηᾶρῃᾶ ροίβθη- 
τἰἃ πιᾶϑπονθ ἱπηρ υΐὸ (αι ΜῈ 
71) ροβίίαμη γαρουϊδίαν. ϑεάδρυά 
παΐίξιν οἴεπδίοπὶ ἴοτε ὑπό τε- 
Βροπάοθι Κυυθρ.., ἀθ φὰὰ Ῥγᾶβρο- 
βἰζϊοπο οἵ, δάη, 1 8, 2. -- ὧν 

.«μετέχομεν. ὕε ᾿πϑία 
οἷ ἀτρυιπιοηίαιϊο, βίη] οοπίγα- 
τἷδ Βοπίθητία Λακεδαιμόνιοι δὲ 
μετέχουσιν ὁΧ ροβίία οοῃίγανῖα 
1η 6} Ἰσομᾶα εδί. Οἵ, δά. τηδὶ. οἱ 
(06}]. 

8. 8. ἑκὼν εἶναι. ΟΥ, Μαι. 
αν. 8. ὅ46, 8. Βυιίῃι. 8. 160, 
38. Σ΄ ἐμβολήν. ἜἘμβολή εἐ5ι 
ἱππροία5 τοβίσο (τῷ ἐμβόλῳ) 
[δοϊοπᾶπ5. Οὗ, ὙΠ 84. 86. δ1- 
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μὴ ἔχων τὴν πρόσοψιν τῶν πολεμίων ἐκ πολλοῦ, 
οὔτε ἂν ἀποχωρήσειεν, ἐν δέοντι πιεζόμενος" διέκ- 
πλοι τὲ οὐκ εἰσὶν οὐδὲ ἀναστροφαί , ἅπερ νεῶν ἄμει- 
νον πλεουσῶν ἔργα ἐστίν, ἀλλ᾽ ἀνάγκη ἂν εἴη τὴν 
ναυμαχίαν πεζομαχίαν καϑίστασϑαι" καὶ ἐν τούτῳ 
αἱ πλείους νῆες κρείσσους γίγνονται. τούτων μὲν 
οὖν ἐγὼ ἕξω τὴν πρόνοιαν κατὰ τὸ δυνατόν" ὑμεῖς 
δὲ εὔτακτοι παρὰ ταῖς [τε] ναυσὶ μένοντες τά τε παρ- 
αγγελλόμενα ὀξέως δέχεσϑε, ἄλλως τε καὶ δι᾿ ὁλί- 
γου τῆς ἐφορμήσεως οὔδης, καὶ ἐν τῷ ἔργῳ κόσμον 
καὶ σιγὴν περὶ πλείστου ἡγεῖσϑε. ὃ ἔς τε τὰ πολλὰ 

8. 8. πρόσοψιν. Πρόοψιν ΒεΚΚ. ἀκ οοπϊεοίανα, ,,Πρόσοψιν 
6 Τηυο. δαποίαί Ρο]χ Π ὅ8.Κ ΌΚ. 15 αὐἱάθπιὶ οἰ δὰ ΙΔ 29 
ΡΟΒΡΊΘΘΡΘ. ῬΟύαϊί, οἱ “πρόοψις ααοαῖθ 6 Το. αὔθνί, αποᾷ ᾿ρϑῦτη οὁχ- 
βία Κ 8. δεὰ πρόσοψιν πἷπο παροὺ ΤΠομι, Νίαρ,, Ἰάψαο (06}}. ργτο- 
Ῥίον δααϊία νοῦρὰ ἐκ πολλοῦ ρυΐαϊ ἴευγὶ Ῥ0558. 

8. 9. ταῖς τε ναυσί 455. Αὐὑρ. Ραᾳ]. Τὸ. αι. ΒΕΚΚ. Ψυϊρο τέ 
ἈΒθεβί. Οἱ. 8Δῃ. 

ὃ ἔς τε ΒΕΚΚ. οὐ ἐγ85 γϑοθη ἰβϑιπηὶ δαἀϊίουοβ οχ οοηϊθοία 516- 

Ῥταρίθγθα 

5ΘΥΤΉΟ - 

5. Πρυϊταν ἃ προσβολῇ ὙΠ 10, πᾶνϑϑ τη θη 68. 
4, πε πη: αάη. --- ἐκ πολλοῦ, 
86 Ιου σίπα πο; ὈΓῚΝ 82. οὖ 8]. 
-- ἐν δέοντι, Ἰαβίο {6π|- 
ΡΟΥΘ; Β' ΟΡτὰ5 511. Οὗ, Κυαθο, 
8, 48, 4 δάη.8. -- διέκπλοι. 
σ΄. άπ. 149,8. - ἀναστροφαί]) 
αἵ εἰς τοὐπίσω ἀναχωρήσεις, 
ἀνακάμψεις.““ ὅ6Π0]. Βεπρ, ΟἿ, 
Κυιθσ. Μίπιβ τϑοῖθ ΟἸαββ. οοπ- 
ψϑυβίομῈ5. Ῥοϑί ῬΘυ ΠΡ ΟΠ 65. ἴα- 
οἴὰ5 δὰ πᾶνϑβ ἀἰββί ραίαβ ἀ 6] η- 
ἀλ5 6886 ναί, --- ἐν τούτῳ] 
»δνῪ τῷ πεζομαχεῖν.“ 860]. 
ΠπτοΥ ΒΟ] ἤθη. [Ππιβιᾷηάθη 
τηᾶν ]: ἜΧΡΙΆπατο ΟἸα55. 

8. 9. εὔταπτοι... μέ- 
νοντες. Ἦδεθο, 5ὶ τέ τϑοίβ το- 
ὁδρύαμῃη εδί (οἴ. 54.), 5ῖς ἰηίον- 
Ῥυδίαμάα βαηῦ: ΟΥ̓ ἀἸ ἢ ΘΙ Β567- 
νη 65 οὐ ἃρπὰ πᾶν 65 ΓΘ πιᾶ- 
ποηύ 65. τὰ αὐϊοοάύναπι εὖ- 
ταλτοι, δὰ φιοὰ ᾿δπὶ Θορ ται 
μένοντες, ν᾽ θίαν ΘΧΡΙ ΙοτΙ, γοῦ- 
θ15. παρά τε ταῖς ναυσὶ μένον- 
τες, 6 πρωϑύστερον οὐἰτὶ ρὰὺ- 
ἰδ ἀπ 51, ΝΟΘΟΪΟ [8 Π)6η, 8 
ΡΟΣ δ. νυϊραίαὰ βρη ἤοδη5 
ΘΟΠΙΡΟΒὶ 115 οὐ αϊ θ᾽. 5 ἃ ρὺ ἃ 

παρά οὖ βϑπίθηςίαθ εἱ 
ῃἶβ Ἰθρὶθεβ. τοραρπαῦα ἰνυτηδῃ5 
Κταρρ. (εἴ. αν. 8. 68, 85) τπο}5 
πο! 0, .,Αὐδτηθη ἰἴϑτὴ 48, 2 
ῬΘοαΠ αν οπὶ ἢ ἴῃ τηοάπτη, ΡΓΟΡΘΠιΟ- 
ἀσπη ρτὸ ἐν, νἱβῖσι εβύ ἀβὰν- 
Ῥᾶτῖ,"" ΒΟΕΗΜ. Απάδοϊαϑ ΟἸα58. 
παρὰ ταῖς τὲ ναυσί ἐχ Βοιηε-" 
τἰοἰβ παρὰ νηυσὶ μένοντες, 48 
ΠΟΙ ἰᾶτῃ ποίᾳ βδιηΐ ΠἰὈΥΑΥ 5, αἰ 
βίηθ ὁπ ἰάοποα δαἀβουρία οχ- 
δε 1πιθηΐαν, παίᾷ ΟΡΙΠδίπι5. ὉΠΟΙΒ 
ΟἰΡΟΙΤΊΒΟΥΙρ 511. ῬτῸ παρα Βεδ. 
(α) περέ, ,,»ω4οα οἰπὶ ἀαί. ἴπμ- 
οἰ ΠῸΝ ΠιᾶοὶβΒ Αὐϊοιπὶ δβί. 
ΚΑ ΒΑ. -- τὰ παραγγελλό- 
μενα... δέχεσϑε. Οἢἔ δάῃ. 
10 δ τιον ὀλίγου τῆς 
ἐφορμήσεως οὔσης; 4 πὶ τὴ 
(Ποβιυϊαμα) βίαιϊο, ἀπ 48 ΠῸ5 
οΟΡβθυναηί, π0ἢ Ἰοπρθ6 8 - 
510 (ἰἰὰ αὐ [Ἀ0118 Π05 ἄροτρα! ροδ- 
δἰ). ,  Εφόρμησις ἐπι ρνο ἔφορ- 
μος ΠΠ| 6.“ ΒΙΟΟΜΕ. Ἱμορῖσαν 
οἰϊδπι ΠΙ 88. ὙἹΙ 48 οἱ "18 ὙΠΙῚ 
16. [)6 νϑὺ]85 δι᾿ ὀλίγου οἴ. ἀάῃ, 
29, 8. --- κόσμον. Οὗ, δάη..11, 
8. -- ὃ ἔς τε τὰ πολλα. Ηυο 
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τῶν πολεμικῶν καὶ ἡ ξυμφέρει χαὶ ναυμαχίᾳ οὐχ 
ἥκιστα" ἀμύνασϑε δὲ τούσδε ἀξίως τῶν προειργα- 

Ὁ σμένων. ὃ δὲ ἀγὼν μέγας ὑμῖν, ῇ καταλῦσαι 11{ελο- 
ποννησίων τὴν ἐλπίδα τοῦ ναυτικοῦ, ἢ “ἐγγυτέρω 
καταστῆσαι ᾿᾿ϑηναίοις τὸν «φόβον. “περὶ τῆς ϑαλάσ- 

1 ΠΉΘΣ ἀναμιμνήσκω δ᾽ αὐ ὑμᾶς, ὅτι νενικήκατε αὐὖ- 

τῶν τοὺς πολλούς. ἡσσημένων δὲ ἀνδρῶν οὐκ, ἐϑέ- 
λουσιν αἵ ἘΠδιμαι πρὸς τοὺς αὐτοὺς κινδύνους ὅμοι- 
αι εἶναι." 

1 90. Τοιαῦτα δὲ καὶ ὁ Φορμίων παφεχελεύετο. οἵ Πελοπον- 

οἱ δὲ Πελοποννήσιοι, 
οὐκ ἐπέπλεον ἐς τὸν κόλπον καὶ τὰ στενά, βουλό- 

νήσιοι ἄἀνα- 
ἐπειδὴ αὐτοῖς οὗ ᾿᾿ϑηναῖοι γόμενοι πλέ- 

οὐσιν ἔσω ἐπὶ 

τοῦ Κρισαέου 
ΜΈΘΥ, ἄκοντας ἔσω προαγαγεῖν αὐτούς. ἀναγόμενοι κόλπου, οἷς 

ἅμα ἕῳ ἔπλεον ἐπὶ τεσσάρων ταξάμενοι τὰς ναῦς 

Ρμδηϊ, ΩΝ ὥστε, ῬὴῸ 400 ΠΟΠΠῺΠ] ὥς τὲ Ἰεσαηί, »πατὰ σχῆμα 
ὑπερβατόν, ἵνα ἢ; ὡς τά τε πολλὰ (ἐν πολλοῖς) τῶν ,πολεμε- 
κῶν ξυμφέρει (κόσμος καὶ σιγή). καὶ ναυμαχίᾳ οὐχ ἥκιστα." 

ΟΠ ἸΟΥ͂ΚΑΣ. Οἵ. ὥσπερ τε ΥἼ 18 ἰπῖρ.. Εἰ ὥς τε ποππα}]} 5ον- 
θαπὺ οἰϊαπὶ ὙἼΙ 24, 2, Αὐ,πῸη 5ἴη8 ἈΠ Ι ραἰζαίθ ΒΟ. ρίον Ῥοϑί ὡς 
ΔαταΙ βοῦν οἰ αδπιοάϊ Ῥδνεϊου!α 6 ἐρᾷ ἢ 50 ΟΒἸ 1 ΟΠΘΙῚ. ὁ ΗΑΛΑΟΚ. Ασοραϊι, 
«πο Πῖο πρὸ θᾶθ γαὶθπί {Π1π5 γα θοῦ] οἾβ. ΘΧ σαί Π 65, 4885 Θομδδέ. 
τὰ Ῥοεῖ, σποπι. Ὁ. 18 οἱ δὰ Ῥειηυβίῃ. 1 Ὁ. 191 δἰᾳιθ 4110] οὐ πῸ5 
ἴῃ Τηᾷ, Χοπ. Απᾶρ. ν. τέ ΡΤΟΡΟΒαΐπιιβ, ΠθῸ 68, Ὧἀθ αὰὰ ἀϊοίμτη δβί 
ἴπ δάη. 1 10. Ξυμφέρειν εἰ οὑπὶ ἐς εἴ ουτη ἀδεῖν ο τοῖα οοπϊπηρὶ 
ἄοοοῦ Κυπθο. 

καὶ ξυμφέρει. Καί δοροβϑὶς 6Χ (458. Αυρ. ΟἹ. ει. Τ. Ῥαὶ]. 
8» Π΄- Ἡέρ; Β85.: Ξυμφέρει Ροβί καί Ροβίταπι εβδί, 4υῖὰ ρᾶν- 
σα ϊαβ καὶ... καΐ, αἴᾷᾳ 6 οὐἶα πὶ, ΒΘραγΑΥΪ ΠΘΟΘ5586 θϑύ. δυσὶ ἰἃ- 
ἸΏΒ ὈΥΪ5 καί ποῖ ῬΟΒ556 δυΐ ἀν ββίπηθτη 6556 αἰβυτηδπί Καύπθα. οἵ 
Βοσἤτη. 

σαρ. 90. 8. 1. ἀναγόμενοι, Τιαὰν. πη. ΟἸ455. ἀναγαγόμενοι. 
ΟἹ 58: 1.51. 52. 

Π ἴδτη οχΧ 1ἴ5, 486 5Βοα αππίυγ, ἀ5θι-ὀ λεύετο. Οἵ, δάη. 1 72, ὃ. -- 
τηθπᾶτιπι ξυμφέρει. Οἵ. 54. 

. 11. αὖ. ΟἿ, 8. 2. Κυπρροτὶ 
αὖὺ ἃπάρθυθυβοϑὶΐ 5. Ἰηξθυρτθίδῃη- 
{5 ἘΧΡ]ἸΟΔ ΟΠ ΘΠὶ τ ἔθ! ΟἸα55. 
-- ἡσσημ Ἐν, Δ εἶναι: 

Οὐηι βθηίθηίία οἵ, ἼΙ Θ1, 8. Τὴν. 
ΧΧΙ 40 αἱ. ἴῃ δᾶ. τιδὶ, ο. Ἐ3έ- 
λουσι ναϊοὶ 5016 πί, πὖ ἀρυὰ 
Δ|105. 

Οαρ. 90. 8.1. τοιαῦτα δέ. 
ΟἿ, δά, 1 44, 1, -- παρεκε- 

οἵ δὲ Πελοποννήσιοι εθϊ. 
6 Βίλ 1016 ὉΪΓΟΥΠΤΊ 6 ὁ ΒΟ ὩΣ 
4. -- ἐπὶ τεσσάρων. ,, Κατὰ 
τέσσαρας τὸ πλάτος [πο αταροὶ 
μῆκος Ῥοίὰ5 ἀρΡθ 4 η1].“ς ΦΟΥ- 
ΚΑΣ ΟΥ, δάῃ, 84, 1 εὐ Βυίΐπῃ. 
ἃ Κύπορ. τ. ἴῃ ἐπέ οὐπὶ βϑπ. 
δὲ 860. Ὁ] 5 56 η1π85 Δα 410 ἴπΓ6 
νίτῃ 4 5 Ομ το ἢ ΟΟἢ,, ἀπδτη 1058 
βίδίαϊς, τηπίοθὶ ἴῃ αἀἴ6 ὁ οῃῖ ἔξ ἴῃ 
4 Τιῖϊπὶ θη, ΠΟΙ ΡΘΓΟΙ Ιλ 15, 4 ΠΤη 
6Χ Ῥγοχί πηῖβ ἴῃ ἀοχίγο σογίθ θοτ- 

{9 ἢ 

ἀκολουϑή- 



σαντος τοῦ 
Φορμίωνος 
ἄρχεται μαᾶ- 
χη; ἐν ἡ πρῶ- 
τον μὲν οἵ 
᾿ϑηναῖοι 
τρέπονται 

καὶ κακοῦν- 
ται. 
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ἐπὶ τὴν ἑαυτῶν γῆν ἔσω ἐπὶ τοῦ κόλπου, δεξιῷ κέρᾳ 
ἡγουμένῳ, ὥσπερ καὶ ὥρμουν" ἐπὶ δ᾽ αὐτῷ εἴκοσι 3 
ἔταξαν τὰς ἄριστα πλεούσας, ὅπως, εἰ ἄρα νομίσας 
ἐπὶ τὴν Ναύπακτον αὐτοὺς πλεῖν ὃ Φορμίων καὶ 
αὐτὸς ἐπιβοηϑῶν ταύτῃ παραπλέοι, μὴ διαφύγοιεν 
πλέοντα τὸν ἐπίπλουν σφῶν οἱ ᾿4ϑηναῖοι ἔξω τοῦ 
ἑαυτῶν κέρως, ἀλλ᾽ αὗται αἵ νῆες περικλήσειαν. ὃ 

ἐπὶ τήν. Τιαυν. τὰ, ἱπᾶ. τὰ, παρὰ τήν. Ῥεϊπᾶβ ἃ} Τὰ. Ψιπα, πὶ. 
ἀθοβϑὺ ἑαυτῶν. Οἵ, ἀἄη. 

πὰ αὐαἴηαπθ πᾶνῖππι Οὐ] 65 [556 
Ἰἰφαραί. -- ἐπὶ τὴν ἑαυτῶν 
γῆν. θυυπι ἑαυτῶν ποῖ ρΡοβδ816, 
απο ἀτοί. Ηἰβύ. νοὶ]. Ἱ Ρ. 292 
5644. (ἸπίοΡρυ. ΠῚ ρ. 480544.} ὁθῃ- 
βυϊθ, ααἰ ἸΙοπσάτη ἀρροπάϊοθπι ἀ8 
μος ἴοοο βουϊρβὶί, δὰ Αὐποπίθη- 
565 τοίευτι (πδτὴ ἴῃ ΘΧΘΙΊΡ]15, 
ταἰθιθ 4 ΘΟΠΊΡΥΟΡαΓΤΘ βίυαυἱί, 

ξαυτοῦ ἴῃ δπαποϊϑίϊβ βθουῦηθᾶ- 
γ115 Ῥοβίζατη δα βυθιθοία Θππηοὶα- 
ΦΟΥΌΤΩ ὈΥΪΤΉΔΥΙΟΥΙΠῚ ΓΘ θα, ΠΙῸ 
δαΐίοτη ἴῃ ΘΠ ΠΟΙ ίϊοη 6 Ῥούϊοτ ἰ6- 
σἷσαν, 5Β6486 ἴῃ 118, α86 46 υ8ὰ 
᾿αϊ8 ῬΥΟΠΟΥΪη15 αἰβρυταθϑού, 6Γ- 
ΤΆΒ56 δον πππὸ ἰρ86. οοηῇίοίαν 
ΜΙ ρ. ὅ19), οὐ ἀαστη, 51 Πᾶθο 
οὐπὶ ἔπλεον πρϑοίιηίαν,, βθηξθηίϊἃ 
ἀρθθαὺ 6556 ἰᾳ πᾷ 568 560. - 
ἀπτη ὑ ΟΥΎ ἃ πὶ 508. πὶ, δὰ παρά 
Ἰεσοπάστῃ (οἵ, 54.}, δῦ, αασπτη ἢ0 0 
Δ ᾿ἱπίουρυθίθ5. ρῬτοΐδοιαμη 6588 
ψουϊβίση!!θ δἷῦ (οἵ, ὅθΠ01. πϊο, ΠῚ 
7. 99 41.), ἀαιἰνὶ τῇ γῇ τοροποηᾷὶ 
ν᾽ ἀδηΐαν. Αὐποϊάπ5 ἰαηηθῃ δοοὰ- 
ϑαῦνοβ ἴα ὑπϑίαν, πὖ ργυδθρ βίτῖο- 
τἶβ ΠΟΙΪΟΠΘΠῚ ὁχ ἀπιαθι8 τηϊχίδηη 
6556. ορηβθαῦ, ϑιρῃϊβοδης 5 ἴῃ 
5 Ὁ ὉΤῈ 3 ΟῚ ΠῚ ν ΘΟΥΒῸ5 οὐ ΡΓῸ- 
ΡῬύοτ θατη. Ρυῖϊὰβ ϑηϊπ ἰᾷθο αἰοὶ 
Ῥοίἶ588, ααἷὰ Ρ]ογᾶθαιιθ ἤᾶν68 
Οουϊπιμϊογατη, ϑ᾽ον ομϊουιι, Ρ6]- 
Ἰεπθηβίασα ἰπθυϊηί. Οἱ, ὁ, 88. Οδυίθ 
ΟὉ 51π|1165 δι Πᾶ865 οἱ ἐπί ἵν 
108, ὅ εἰ παρᾶ Υ 67, 2 οι δἃο- 
οαβαίν 5. ΡῸ ἀδύϊν᾽8. γθρθυ  αηΐαν 
οομῃϊαποία οὐ ἐπί οὐππ δοοιι5. 58]- 
τα ον ἰοοῖθαν οἷαι ΜΠ 101. 
Αὐτῶν ρτο ἑαυτῶν ἰερὶ νο]υὶν 
ΒΙοοπιῖ,, δίαθ ααὺ ποὺ δὰϊ οσγΐθ 

ΑἸΠΘΠΙΘηβΙ πὶ ΠΟΙΊΘη. πὰπο ἀοθβὶ- 
ἄογαί τοι. Ναυπακτίων τὸ 
δοάθπι ἰθρθηάθηη 6558 δάϑοϊτιβ 
βαβριοαίαν σπθο. ϑ6α ἢπϊο οοπ- 
ἰδοίαναθ πθο νϑεῦα ἔσω ἐπί, Ῥγὸ 
ααυϊθυ5 ἔνδον ἐν Ἐχϑρθοῖθβ, ἔα- 
νοῦ, πὸ ἰᾶθο, εἶ ἄρα... ὃ 
Φορμίων, ρᾶτγαμη ἃρίε αἰϊοία, 51 
ῬΘΙΟΡΟΠ ΠΟΙ} Θαυ Βα ΠῚ ΡΑΙΆτη {ΠπῸ 
αἰτοχθυῖπ. (ΟἿαββ. {1 ἐπὶ... 
γῆν σασα ταξάμενοι ἰπηχῖς ᾿ητον- 
Ῥγθίδίαβ ἴῃ δαϑῖη ΟΥΑ ΠῚ γ6Υ- 
515; 564 ἢδᾶδο ΡΥῸ ΟΥ̓ΔΙῺ ἃ {θὺ- 
σὸ παρθπύθϑ πΠῸΠ Ραυΐδτητιβ 
γϑοίθ ροίαϊθβθ ἀϊοὶ. Οδίθγαση ἀθ 
δδάθηη ρυδθροβι οπθ ροϑύ ὈγΘνΘ 
Ἰπτου  !]ατα θὶ5. ἕοσνο οοἸ]οοδία οἴ, 
δᾶῃ. ΝἹ 90, 4. --- ἔσω ἐπὶ τοῦ 
κόλπου, ἰπύτονβιβ ἴῃ δἷ- 
Πα γοΥβα5. Επέ ἰπηθῃ ἃ 
Κυιθρ. ὑποῖὶβ ᾿πο] ϑιτη οϑί, --- 
δεξιῷ κέρᾳ ἡγουμένῳ. θε 
ἀαινῖβ νἱὰ, Μαί!ι. αν, ὃ. 405 
δάη. ἃ. Βαυίμῃ. 8. 146, 5. Οὗ 
ὙΠ] 25, 8. 

8. 3. εἴκοσι. Ὅς ν Θρ6]ο, 
ἴῃ ἴδο νοθθ δηΐθ νοοα] ΠῚ ΟἸΪ550 
νἱὰ. Βυίίῃμ. αν. ὃ. 26, 2 ἢ, -- 
ταύτῃ παραπλέοι, 80 
οΥδπ ἰορ τοῦ, πὰ ὁ οὐἂπι (ἃ ἀ- 
γν θυ 58 1} ἰθρ 9 "5 πᾶνὶραυνθί. 
--κ"ὴἡ διαφύγοιεν... κέρως. 
“ιαφεύγειν τινὰ ἔξω τοῦ κέ- 
ρῶς οδὺ θυονὶ 5 ἀἰοοηαϊ ναῖθῃ5 
οἴξασονο αἰϊᾷα πὶ ρυ δοίοε- 
νομθηᾶὰο οχύτἃ ΘΟ, 8568 
Ῥγδοιουρυθάϊοπάο οοτῆηῦύῦ. 
οὐὲ δ...91..1: ὙΠ ΤΟΣ: 
Ῥγοπομιίπα σφῶν οἱ ἑαυτῶν ἀθ 
᾿ἰβάθαιν ἢἷο Ἰοριιηίαν, αὐ ΨῚ] 76 οἱ 
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δέ, ὅπερ ἐκεῖνοι προσεδέχοντο, φοβηϑεὶς περὶ τῷ 
χωρίῳ ἐρήμῳ ὄντι, ὡς ἑώρα ἀναγομένους αὐτούς, 
ἄκων καὶ κατὰ σπουδὴν “ἐμβιβάσας ἔπλει παρὰ τὴν 

γῆν" καὶ ὃ πεζὸς ἅμα τῶν Μεσσηνίων παρεβοήϑει. 

ἰδόντες δὲ οἵ Πελοποννήσιοι κατὰ μίαν ἐπὶ κέρως 

παραπλέοντας. καὶ ἤδη ὄντας ἐντὸς τοῦ κόλπου 

τε καὶ πρὸς τῇ γῇ, ὅπερ ἐβούλοντο μάλιστα, ἀπὸ 
σημείου ἑνὸς ἄφνω ἐπιστρέψαντες τὰς ναῦς με- 

τωπηδὸν ἔπλεον, ὡς 

αἴθ. Πλέων ἐπίπλους ἀδπίατια 
δϑὲ ἴουτηα ἰοαθ μα] ἰηΒΟΙΘΠΊΙΟΥ, 
4086 ΠΠπ5ίγαίαν αοαἀδτημηο 0 γοΥ- 
Ὁ15 τῷ φιλέῳ ἐπίπλῳ ΝΠΠ 102, 
ψδΡαΠ πηαρ 5. οἰᾶτη φοπιραναπὰᾶ 
δβδὺ στη Οἰδεγοπίδηῖβ 6 ΠῚ ἴπη- 
Ρϑίαβ πᾶανσανῖ ρτο ἰθρ. Μα- 
π}}. ὃ. 84, οἵ, ἀᾶα. ΘΟ. βδὰ, απο- 
Ὠΐδτη ΠΟΙΠΪΠ6 κί σλδυς ψΘΥΌΊΤῚ 
πλεῖν ἴατα οοπίϊποίαν, οἱ αἰοίῖο 
ΠΗ ἼΟῚ δϑί οὐδίουϊα, τηϊηὰ8 οδί 
σταία, Πλέοντες ρτὸ νυϊϑαίο 
πλέοντα Ἰεσθηᾶαπι Θοπἰδοδ αι 
Κυιθρ., αἱ νεοθρῖΐ, εἰ Ῥοῦν. ̓ 
πλέω οντὰαὰ Βορῖίιπι., πλέονα 
ΚΌΘΡΡοΥΒ αν. οΥἿΙ, Ρ- 9. Ἐοο 
Κυαθσ,, αὐἷὰ τὸν πλέονα τεαυῖ- 
γαίαν, γϑῖϊοῖς, Ψυσαίαπι ἰδ η 4 ΔΊ 
τοὶ ΔΡΕΙ55ἰ πιδπὶ ἀεέεπαϊ: Ηοεθβί. 
Ζαν Κυὶί. ῥ. 87 54. οἱ (855. 

δεῖ: ἐρ ἥμῳ ὄντι. Ουοᾶ 
ῬΠΟΥΤΩΪΟ τς ἀρυᾶ ΒΒίυπι Μο- 
᾿γουϊοιπὶ νεγβδ θα ίιγ. --- ἄκων 
καὶ κατὰ σπουδήν, ἴπνῖ- 
15 οἱ ἔδθβδυϊπαηίευ (ρτδθ- 
ῬΤΟΡΘΡΘ). Οἵ, ΒΙοοτιξ., αὰὶ ἀθ 
νν. κατὰ σπουδήν φοτρᾶγαι Ι 
93, Π|94. ΠῚ 490. Ὅε δαϊοοίϊνο 
οαπὶ ΔανΘΥΌΪΟ οὐ δάνθυθῖα! 1ο- 
απθηαϊ σθηογο, αἱ ο. 91, 8, οορυ- 
Ἰαίο οἵ, δάπ. ΠῚ 4, 2. ΜΠ] 48, 0. 
Τύυμ δά ρδ γι. ἐμβι βάσας ὅϑ680!. 
τοὶ βυῦθαπαϊ τοὺς στρατιώτας. 

᾿ἘΕμβιβάξειν δυίεπι, τὖ 1,80. ἴταὰ - 
Ροπονα (νἱᾷ. Ῥαῦν. αα [ἡν. 
ΧΧΙΠ 19. 4), εϑύ πανὶθὰβ ἴτῃ- 
ῬΟΏΘΥΙΘ, αι ποπιαἀτηοάιιπι ἃρυὰ 
4105. -- παρὰ τὴν γῆν] 
»“Τττὴν οἰκείαν δηλονότι... ὅ6}], 

εἶχε τάχους ἕκαστος, ἐπὶ 

-- τῶν Μεσσηνίων. Τῶν ἐκ 
Ναυπάκτου. 

8. 4. κατὰ μέαν ἐπὶ κέ- 
ρῶς. 5'ηρα}! ἴπ οΟΥ̓αΪΠ Θ τὴ 
πᾶνὶθι5 Ἰοπθ59 δ στηΐϊπ 6. Πᾶ 
Πᾶθο ΘΧΡΥΘΒΒΘΓΙΪΒ βθουπαυπι τὴν. 
ΧΧΧΥΙ͂Ι, 99. Ῥε ἴουπιαϊα κατὰ 
μέαν οἷ, άπ. 84, 1. πε ἀπυτῃ 
οἱ στίχον οἱ ξυγόν Ροϑββὶξ: ἀββὶ- 
σμᾶτο, δα αϊία συπί νυ θἃ ἐπὶ κέ- 
ὡς, ἴοπρο ἃϑιιΐπε (Τήν. 
ΧΧΧΥΠ 23), «αδο ἸΘρτΠίαΣ οἴΐδτη 
ὟΙ 82 (δὶ νἱὰ, Ὦυκ.) ὙΙ 84, 
ΨΙΠΊ104. Οἵ, ἀδ Πἷ5 ἱπίθγρυ. Ηδ6- 
τοᾶοῖ. ΝῚ 19. Δ δοῃβιη. Ἀπίϊαα, 
αν. ΠΡ. 888 δίατθ ὨϊΟ ΒΙοοτηξ. 
οὐ Ατη, -- ἀπὸ σημξέου ἑνός, 
ἊΠῸ 55: Π0 ἌΧ ΘΙ ΤΠ ΘΥΣ 
ἀπὸ ἕνὸς κελεύσματος ΤΠ 92 οἱ 
Ἠεἰα. «ἢ ΡΙαί. Αθια. Ραὰ]. Ρ. 218. 
ἘΞ ἐπιστρέψαντες τ. ναῦς. 
Ηδθο ΘΟΠΥΘΥΒΙΟ ΠΥ ΠΠῚ ἐπὶ Ὁ ΕΟΣ 

σάρων ΟΟἸΙΟοαἰαΥτ ΠῚ 51 ΠΙΒΈΓΟΥ ΒΌΠῚ 
ἰδοία εοϑί, [)6 τλῆ ἰουγ ϑίυϊ 
Ἰάριη σνϑυθιπ ἰοοϊίυν Κ΄ 10, Ὁ] 
οἵ. δἅῃ, -- “μετωπηδὸν »τὸ 
μέτωπον τῆς, νεὼς ἡ ̓ πρώρα 
ἐστί.. ,.λέ δι οὖν, ὅτι, τὰ μέτω- 
πα. ὃ ἐστι τὰ πρόσωπα τῶν 
νεῶν, παρεῖχον τοῖς ἐναντίοις." 
ΒΌΠο]. ἈΑἀνεῦβὶθ ἵστοπύϊθα8 
μετωπηδὸν ἱπτογρυθίδηύθν Ὀ]θυῖ- 
αὰθ, ἴα ποὺ 5. ἔσοπεῖθα5 606|- 
Ιοσ. Οοιηραναπᾶδ νοῦθα Γἰν}}: ἴπ 
Γτοπίθιῃ ἀϊγοοίδϑ παρ οΡαπί 
Πᾶν 65 οἱ ἴῃ ἔτι 61 ἀἰϊτιρο- 
θαμΐ ΧΧΧΥΗ 28, --- ὡς εἶχε 
τάχους ἕκαστος. Οἷ,. Μαίι. 
αν. 8. 8337 Βαίίπι. 8. 182 δάπ. 
ΦΘ. ΥΒΟΖ. ΠΕΣ 

Ἔν 

χ᾽ 
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τοὺς ᾿4ϑηναίους, καὶ ἤλπιξον πάσας τὰς ναῦς ἀπο- 
λήψεσϑαι. τῶν δὲ ἕνδεκα μέν, αἴπερ ἡγοῦντο, ὑπεχ- 

φεύγουσι τὸ κέρας τῶν Πελοποννησίων καὶ τὴν ἐπι- 
στροφὴν ἐς τὴν εὐρυχωρίαν" τὰς δὲ ἄλλας ἐπικατα- 
λαβόντες ἐξέωσάν τε πρὸς τὴν γῆν ὑποφευγοῦσας 
καὶ διέφϑειραν, ἄνδρας τε τῶν ᾿4ϑηναίων ἀπέκτει-- 
ναν, ὅσοι μὴ ἐξένευσαν αὐτῶν. καὶ τῶν νεῶν τινας 
ἀναδούμενοι εἷλκον κενάς, μίαν δὲ αὐτοῖς ἀνδράσιν 
εἷλον ἤδη" τὰς δέ τινας οἵ Μεσσήνιοι παραβοηϑή- 

σαντες, καὶ ἐπεσβαίνοντες ξὺν τοῖς ὅπλοις ἐς τὴν 

ϑάλασσαν, καὶ ἐπιβάντες, ἀπὸ τῶν καταστρωμάτων 
μαχόμενοι ἀφείλοντο ἕλχομένας ἤδη. 

91. Ταύτῃ μὲν οὖν οἱ Πελοποννήσιοι ἐκράτουν 
τε καὶ ἔφϑειραν τὰς ᾿“ττικὰς ναῦς. αἵ δὲ εἴκοσι νῆες 

οἵ δὲ Πελο- 
ποννήσιοι δὲ- 
ὥκοντες ἕν- 

- 3 ἊΝ δ 3 λ τ - ’ , δι [κς 

δεχαναῦς αὐτῶν αἱ ἀπὸ τοῦ δεξιοῦ κέρως ἐδίωκον τὰς ἐν- 
““ϑηναίων ὃ ν ΧΩ : ὕπ' ἘΝ ξέ ἅ 

ἐς Ναύπα. θξκα ναὺς τῶν ναίων. αἵπερ υπεξέφυγον τὴν 

8, 06. ἤδη ρΡοβί εἷλον ἵπ ἀποθιθ Ῥθββίμῖβ ΠΠ ν15. ΑΥ. οἱ Οσἢγ. 

οὐϊβϑιπι Ἔχραηχὶν ΒΕκ, ἴῃ δα. βιθυθοί,, ἀπο ΤΠἾΓΈΡΘ, 6Χ 5015 Ῥδ]. 

δὲ τῇ. δποίδηβ. δεν ροίοβί, δὶ εἷλον ἱπίθυρυθίαπηι ὁ Ρ ουϑηὺ (οἴ, 
᾿, Ἀ Ἵ Η 

απ, 62, 23), ἃπι ἐούθτα παϑιηθτιπι μέαν δὲ... ἤδη, αὐ ΟἸα55... ἴὰ- 

ΤΟΡΡ οἰ ΟΠ πη. 6586. ἈΡΙ ΡΔΙΠῈΓ. ἃ 

σὰρ. 91. 8. 1. ἔφϑειραν. Οκ55. Απρ;. Ῥ]. 1ι. Βα5. αν. Ταρά, 

ἔφϑειρον. νει. Ο. Ἐν οὐ πομμα}}} ἀοιουῖουοβ διέφϑ'ειρον. Πηρου δου 

Κἰβιθιαακευο δοίοτ ρυορίο ἐκράτουν γεοερὶν ἤδδοι ἤοο ἰϑηιθῃ 

σοηῖ δὸ ἀοίυαἀπηί,.“Κ ΠΌΙ. δὰ ὙΠ 
86, φαὶ οομίουν 1 δ. ὙΠΠ| 104. 
108.-- δειέφϑ' ειραν. Οἵ. ἀᾶῃ. 

ἃ, ὅδ. ὑπεκφεύγουσι .. 
3 

εὐρυχωρίαν, Ῥεϊοροηπθο- 
: ᾿ , οἷ 

βοτται οοΥπα (το δεξιόν, τὰς 
εἴκοσι ναῦς) οὐ ὁοτ ν ΘΥ 510} 6 1ἢ 
νιταπίοβ ἰὼ Ἰοοατη ἃ τὴ ἢ 11 ΠῚ 
(ρυίθμῃ. 5ἰπὰδ. ἰδίου θα) ἔπ - 
τα πι. Οἱ, 91, 1 οὐ βιρτὰα 8. 2 δάμη. 
Οὐ οαᾶοπὶ Ὀγον]] οαπθηία ΡΙῚ- 
πἴπβ, ἀπθ πὶ ἰπηϊίονθ, ρ. ΓΧ 838 
οαϊὰ5 {ΠῚ πὴ} ἡ ν᾽ αύθ οαο- 
γα 6 ἴῃ αἸύαπι το ρ 15 56. 
“τὴν εὐρυχωρίαν) τὴν 
περὶ τὸν Ναυπαλτον᾿ εύρυνε- 
ται γὰρ ὃ κόλπος ἐνταῦϑα.“ 
ΠΟΥΚΆΣΙ Οἵ ΘΙ 9) ῬΆ]Π1Ὰ 
ἰσῖσαν τορίοπο αἰοίαηι οϑδί ϑὅ, 2, 

αὶ οἵ, δάμη. ἐξέωσαν. 
.».᾿Ἔξωϑεῖν ἐδ. Ῥτορυῖα ἴῃ Πδο γ6 
νοχ, οἱ ἐξωϑ'εῦν πᾶνο5. Ποβίϊαηι 
ἀἸϊοηύαν, αἱ οἃ8. δ τΘυν ἢ ἀν- 

84, 8. -- ὅσον μή. Οἵ, δον 
110, 5. 

8... 6. ἀναδούμενοι. Οἱ, 
αάη. 150, 1. -- - αὐτοῖς ἀν- 
δράσι. ΟΥ Μαιι. αν. 8. 40 
δαάη. 8. Βαυίίηι. ὃ. 188 δᾶάπ. 4. 
ΙΝ 14: ΞΞ᾿ τὰς δέν αἷς. 
Οἵ. Μεαιῃ. αν. 8. 288, 2 οἱ 91, 
85. 3 Ὁ εἰσ σ΄ νι δ Ὁ; 
8. 8. -- ἐπεσβαίνοντες 

ἐς τὴν ϑαάλασσαν. Ἐὰ- 
ἄοπι νοῦρα Ῥᾶθ]ο αἰϊλον οΟἸ]Οοδία 
ΙΝ 14, 2 Ἰοστπιηίπν. ΒΘ Ἰπλ}} 6} ΓΘ] 

παῦλαν Το, Πῖβι. 11 88. 

ὑπεξέφυ - Οᾶρι 91... 8...1. 
) Οἱ. γον... εὐρυχωρέαν. 
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ἡ ἐπιστροφὴν ἐς τὴν εὐρυχωρίαν. καὶ φϑάνουσιν αὐ-- κτον φευγού- 

τοὺς πλὴν μιᾶς νεὼς προχαταφυγοῦσαι ἐς τὴν Ναύ- Ἀπ 

πακτον, καὶ ἴσχουσαι. ἀντίπρωροι κατὰ τὸ ᾿“πολλώ-- ἐφίστανται 
γιον παρεσχευάζοντο ἐ ἀμυνούμενοι, ἣν ἐς τὴν γῆν ἐπὶ 

Ὁ σφᾶς πλέωσιν. οἵ δὲ παραγενόμενοι ὕστερον. ἐπαιώ- 

νιξόν τὲ ἅμα πλέοντες ὡς νενικηκότες, καὶ τὴν μίαν 

ναῦν τῶν ᾿᾿ϑηναίων τὴν ὑπόλοιπον ἐδίωκε “ευκαδία 
ναῦς μία πολὺ πρὸ τῶν ἄλλων. ἔτυχε δὲ ὁλκὰς ὁρ- 
μοῦσα μετέωρος, περὶ ἣν ἡ ̓“ττικὴ ναῦς φϑάσασα 

[καὶ περιπλεύσασα)] τῇ Δευκαδίᾳ διωκούσῃ ἐμβάλλει 

[νὰ 

δΟΙ ΟΠ 6 πὴ (Πρ ΠΊ ΟΡ ΘΠ, 488. ῬΟΒΙΡΘΠΊΟ ἱπιρ θΡἔβοία τηδηβῖ:, Β' σηϊΠοδί, 
«ποα ΑἸ1οῦ 58. Παρδύ ἴῃ ΔΙΓΟΓΟ γοῦθο., οαἶΐα5 ΔΟΥΪ βίη) τη Ὁ “8 πο 
γ6 ἰορίῃιαβ 90, ὅ. 

ἐπιστροφήν. Ργο ἰοῦ ἴῃ Ρ᾽αΥΊμ 5 δ ορπιϊβ πιθηι τα πἶ5 ὕπο- 
στροφήν. Αἱ οἴ, 90, ὅ οἱ ἐπιστρέψαντες 90, 4. 

αὐτούς. Οἵ, «άἀῃ. 
ἴσχουσαι. Σιχοῦσαι (885., Ατρ΄ ὁοΥν.7). Ὁ]. ῬΓ. τηδη., Μοβαᾷα. 

ΝΟα ππαῖο. 9 ΘΟΟΥ̓ΤΙ,. Β᾽μηΠον σχόντες κατὰ τὸ Ποσειδώνιον 
129 εἰ δουϊϑιϊ ποίϊο ἔδοια αἰϊουὶ 5οῖα ἀρία ν᾽ ἀθαίαν, απΐα ἀϊοθηἀατη 
516: 4 α Πὴ ΡΡᾺ 1556} ., ΟἿ, ἰϑπηθη 5α. 1 51 οἱ 2. 

τὸ ᾿ἀπολλώνιον. Τ' ὁ οτι. 85. Αὔὑρ. ΟἹ]. οι. ῬΑ], 10. Ναί. 
Βοκκ. Αὖ 1101 5απιρον ἰα]ϊα τεδνεκα ἃνίϊοα]ο οἰϊαπὶ ροβύ Ῥγᾶθρο- 
Β'ΠΌΠ 65 58πῚ Ἰπϑίσποία, 54. ΠΕ πῦ. ἸΥΥΤΊΘΟΥ 602 ὙΠΕΘ ΑΙ: 

8. καὶ περιπλεύσασα οτι. ἴι. αι. ΒΕΚΚ. οἱ 5. ν. 4]. Τηδη. 
Βαροῦὶ Η. δ 1. [π Ε. καὶ διαπλεύσασα, ἰπ ἵπιρα, καὶ περιπλέ- 
ουσα. Οἵ, ἀάη. 

αι. 90, ὅ. --- αὐτούς. Οἵ 8. 8. μετέωρος. τ ΠΡΙΓ Ι 
δᾶπ, 1 110, 4, ΕΥαδίνα Βδρ. οὐ 48,2. -- περὶ ἣν... περι- 
αὺ, αὐτάς. ΒΙτΆἾ ον Ρϑα]0 ροδὺ πλεύσασα. δὶ νεῖρὰ καὶ πε- 
ἀμυνούμενοι Ιϑρ πιν. --- ἴσχου- ριπλεύσασα, ἂς αυἰθὰβ οἵ, 56,., 
σαι... κατά. Νὶά, «(η. 1 ϑβαυρροβίία 5ιιηΐ, βίαι πθη τὴ 6ϑι 
110, 4 εἱ 58, ᾿ἀντίπρωροι ὁ5᾽΄ φδθπαβ Ἰοαποπαϊ φϑάνειν περί 
ῬτοΥ5. ὁοπίγἃ μοϑβίθμι νϑὺ- 
515, ΟΝ 8, 14 4. -- κατὰ 
τὸ Ἀπολλώνιον] οἵερὸν 
᾿πόλλωνος ἐν τῷ λιμένι. τ 5080]. 
᾿“πολλώνιον βραχέως τὸ ἱερὸν 
τοῦ ᾿ἀπόλλωνος" οὕτω καὶ παρὰ 
Θουκυδίδῃ ἀναγνωστέον. δϑιυϊά. 
οὕ αἱ. σγατηπηαί, Οἵν, Τὰ. οὐ ΤῸ}. 
δα ῬΊΝγΩ. Ῥ. 867, -- παρξεσπ. 
ἀμυνούμενοι. ΟΣ απ 18:1: 

8.2. ἐπαιώνιξον. Οἵ. δάμη. 
80, ὅ. -- ἅμα πλέοντες. 
Οἱ, βαΐίπι. 85: 100;..2 7. 
Μευκαδία ναῦς μέα. θὰὰ5 
Ομ Θηοναῦ Ῥοίγαθη. 1Π 4, 8 
οὐϊδιη ἴῃ ΡΥΟΧΙΠΐβ οοπἔθγθηαιαβ. 

τι, «αποᾶ 51} φϑάνειν εἴς τι 
αρυὰ Αὐτὶ. Απᾶρ. ΥἹ 7, 8. οἱ 
ατορ, ον, Ὁ. 846 ταϑίαν ΒΙΘΟπΙΡ, 
Ααά. φϑάνειν ἐπί τι ἈΡρὶ. ὅν. 
86. 51η {ΠΠ4 σϑιγηᾶηα βηΐ, 5011- 
Ῥίον, ἀσθη Ραυγοῖρῖο φϑάσασα 
αἰ οοπδυϊιυϊδδοῖ, πὸ φϑάσασα 
περιπλεύσασα ἀἴοοτοι, ΘΟρυΪδηὶ 
Δα] ἀἴ556 (οἴ. λάϑόντες καὶ δια- 
κόψαντες 4, 4) οχ᾿ϑυ πη πα τι5 οϑύ, 
περί δυίΐθιη δὰ γϑπλοίι5. πέρε- 
πλεύσασα τοΐονγὶϊ μοίοϑί, ἴὰ αἱ 
φϑιάσασα καί ἰηιογροβὶία 5ἰηῖΐ 
διὰ μέσου. Οἵ. δάῃ. 1Π 68. 
Δευκαδίέᾳ ἀοϊον! σναὶῦ (ὐὐει, 
Ρ.- 780 εχ ἴα!βα ἀθ ἐπ ρΊθ 15. νϑὺ- 
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ὠκόμενοι ὑπὸ 
τῶν ᾿4ϑηναί- 
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μέσῃ καὶ καταδύει. τοῖς μὲν οὐν Πελοποννησίοις 4 ἢ 

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟῪ ΞΥΓΓΡΡΑΦΗΣ Β, Ἀβ΄. 

γενομένου τούτου ἀπροσδοκήτου τε καὶ παρὰ λόγον 
φόβος ἐμπίπτει" 

. ὦ ἘΣΣΙ, , ᾿ ν 
χαὶ αμαὰ ἁταχτῶς διώκοντες διὰ τὸ 

χρατεῖν αἱ μέν τινες τῶν νεῶν καϑεῖσαι τὰς κώπας 

ἐπέστησαν τοῦ πλοῦ, ἀξύμφορον δρῶντες πρὸς τὴν 
ἐξ ὀλίγου ἀντεξόρμησιν, βουλόμενοι τὰς πλείους 
περιμεῖναι, αἵ δὲ καὶ ἐς βράχεα ἀπειρίᾳ χωρίων 

ὥκειλαν. 

92. Τοὺς δὲ ᾿᾿ϑηναίους ἰδόντας ταῦτα γιγνό- 
μενα ϑάρσος τε ἔλαβεν, καὶ ἀπὸ ἑνὸς κελεύσματος 

8. 4. 
(ἀρ. 92. 8. 1. 

ῬΟΥΌΤΩ ἱῤργαύ πὶ 5 ορὶ πῖοπθ. (Οἵ, 
τηϑὶ. οα, ΒῈΡΡ]. εα. 2 Ρ. ὅ16 34.) 
Μιπαϊ 5. βϑυτη τ ἶβ ΔΙ δου ἐαύθυη 
Ῥυίαῦ (4585. 

ὃ, 4. τε καί. τέ οτὰ. 10. Αἱ 
νἱά. δάπ. ν9,2. -- διώκοντες 
οὐ ῬΆ1|0 Ροβί δρῶντες. Οἵ, «απ. 
86 αὐτοὺς 8. 1. --, καϑεῖσαι 
τὰς κώπας, ΤΕ τ ΤΠ Ε ΝΙΝ γ6- 
τηΐβ. Οὗ Τὰν. ΧΧΧΥῚ 44: ἀε- 
τὴ θυ Ὑθῖη05 ἴῃ δατδτῃ Δ Ὁ 
αἰγοάᾷαρ ἰδίου βύδ Ὀ} 1186 - 
ἄδε πᾶνὶ58 οδυδἃ ᾿ἰπ 55]. 
ἐπέστησαν τοὐὔπλοῦΡτορτ. 
συ δ ιϊτοσαπὶ ἴῃ οὐΥδα, ἴπ- 
ΒΙθΘτ ἢ ὐ ΟἿ ΒὍΤΗ., ΠΠῸ ΨΘΥΌῸ 
ἱππι θα οταπην. [)6 ροηϊίνο νἱὰ. 
ΜΙ αν 8.988. 8. οἱ 958, 4. 
Κύαθρο. 8. 47, 1 δάη. -- ἀξύμ - 
φορον, γϑπὶ ἱπα 116 πὶ, ἷ. 6, 
Ῥεὺ μεέωσιν δυ 5101 ρῬϑυηῖϊ- 
οἰ ο58Πι, δυΐ 5.α]ύατη. Ηοο 
Ῥτοραὺ 606}}., οὐ ᾿ϊὰ 58η6 ἀχρεῖος 
Ησπι. 1]. β ν. 269, αὶ να, ἱΠιουθΓ. 
Αὐ {ΠῸ πιοάο ἀξύμφορος, ἄνω- 
φελής,, 5ἰγη}1ἃ βάθρα ἀρὰ Ατιϊ- 
005 Ἰορσπιηταν, Οἵ, Ὠἴο ΒΙοοταΐ, οἱ 
ΘᾺ}. ἃ ῬΙαι, Ῥτγοίαρ. ρ. 8384 
Α, κ5'οαῦ ἂθ Ἰιαῦπο ἴπτ1}}8 
ῬΙΔΘΙΘΥ 605, 4005 Πῖο οἰαὶ (ΔΟἹ]., 
Ἡδαυβίηρ. δὰ Οἷο. ἀς ΟΠ, ΠῚ 18, 
19. Αά. ἄπ. ΨἹΙ 88 δἱ ἀθ τὸ ποῃ 
δάϊοοίο Κυιθρ. τ, 8. 48, 4 αάπ. 
10. -- πρὸς τὴν. . ἀντεξ- 
ὄρμησιν, ῬτΟΡ ἸΔΥ (ρτορυ. 
αὐοᾷ αἰτἰπού δᾶ, 5ὶ γϑϑρὶοὶ- 

ἀντεξόρμησιν. Τιαὰν. ΒΕ. τὰ. ἀντεφόρμησιν. ΟἿ, δάη. 
κελεύσματος. Τιαῦγν. πα, ΒΘΚΙς. κελεύματος. 

ται 5 84) ποῦ 51 0} 61, α Ὁ ἃ τῇ 
Ποβιϊβ οχ Ῥγονὶ βραίϊο ἴῃ 
ἰρβὰβ οὐὰν Γδοίατῃδβ, Ῥογ. 
Ἔξ ὀλίγου 5ἰἸγ 1 ον ἁίαπθ δι 
ὀλίγου 89, 9. ᾿ἀντεξόρμησιν, 
αυοά ΠΟΠΊΘπ ἰπ ΤΉ] 01ἃ Ῥϑαδϑίνϊ 
οἰδπι ἃ ΡΙαΐ, Ῥοπιρ. ὁ. 69 ἀϑὰν- 
Ρϑίατα νϑυθὶ ἀντεξορμᾶν ἅδε ἰη- 
Θαγβίοπθ ΠΑΥΆΪ ΔΙ απ οὐϊ65 ἃ ΠΟ Π 6 
(δ55. Ῥοβ ΘΧΟΠΊΡΙΙΪ5Β ὑπούαν 
ΒΙοοπηῖ., ποη Θοτηπηαί πά απ Ῥγο- 
Ῥίον 89, Γ ὁππὶ νοοο ἀντεφόρμη- 
σιν; πᾶπι ἰθϊ ἀθ οἴαβϑβα Ποβίὶ 
δηΐθ ῬΌΡΠΆΤΩ 5.δ 1161 Δάν ΘΥΒΊΙ5 
Ποβίθβ βῖνθ δα ᾿ιοβίοβ Βρθου δ η 08 
ΠΑΡ Θπτ ἀοὶταν, ἷο ἴῃ ΠΑΡΤΔΙΊΟΠΘ 
Ῥαρτδθ ἢϊαθ πηάοοῖπι πᾶνοβ δὰ 
1ππ|5 ἀΡΡ ΪΘα6 8.1 ΟΡ 68, απδ8 ᾿ἰθὶ 
ΠΣ 115 δάαῖτα διπί, νἱΧ αρίθ ἀϊοδι- 
τὰν ἐφορμεῖν. -- βράχεα, νᾶ- 
ἄα, αὐδ Τιαυπὶ αἀποαὰθ Ὀσανὶἃ 
ποχηϊηδπί. Οἵ, 100. δὰ Ῥῆγνγψῃ, ἐπ 
8: οἱ Βαίυη. στ δ 1. 
ὥκειλαν. Ἡῖο Ἰαισαπδινασα 
οβύ, πιὸ χρη, πα. ΝῊ ὅ, 12, 586- 
Ῥἷαβ, δὶ ρύόρυῖθ ἀἰοῖτιν, τιδπϑὶ εὶς 
ναχῃ, τὸ ΤΥ 12 οἱ ἐποκέλλειν ἵν 
20, αυοᾶ ἰρβιπὶ ἱπύγ 8 511 ν  γ 
οϑύ ὙΠΙ| 102. Τπυοαῖο πιοάο ρο- 
αἶσαν οὐΐατη (Δ! ]ΠἸοὰπη ὁ ἢ Ομ 6 Υ, 

Οὰρ. 92. 8.1. ϑάρσαος 
ἔλαβε. Ὅς ἴιος πὰ ἃρυᾷ 5ουὶ- 
ῬίΟΓΘΒ. ΤΡ ΟΥ̓, 110 αἰροίιι8. ὑρὰ- 
ἀσπύαν. Ππογηῖποαι λαβεῖν, νἱά, 
ΟἸα55. --- ἀπὸ ἑνὸς κπελεύ- 
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ἐμβοήσαντες ἐπ᾿ αὐτοὺς ὥρμησαν. οἱ δὲ διὰ τὰ ὧν ἐς Πάνορ- 
ὑὐμν ς , ΡΡΆΠΗΒΑ τὸ ᾽ ξί μον ἄναχω- ὑπάρχοντα ἁμαρτήματα καὶ τὴν παροῦσαν ἀταξίαν κῦριν, ὅϑεν 
ὀλίγον μὲν χρόνον σνπέμειναν, ἔπειτα δὲ ἐτράποντο ἐαπίοονηι, 

- 

ἐς τὸν Πάνορμον, ὅϑενπερ ἀνηγάγοντο. ἐπιδιώκον-- Ο ν γὀχίτον 
τὲς δὲ οἵ ᾿4ϑηναῖοι τάς τὲ ἐγγὺς οὖσας μάλιστα καὶ ἄορ 
ναῦς ἔλαβον ἕξ. χαὶ τὰς ἑαυτῶν ἀφείλοντο, ἃς ἐχεῖ- τ 

νοι πρὸς τῇ γῇ διαφϑείραντες τὸ πρῶτον ἀνεδήσαν- 
το ἄνδρας τὲ τοὺς μὲν ἀπέχτειναν, τινὰς δὲ καὶ 

» ΄ ε ι 
ἐζώγρησαν. ἐπὶ δὲ τῆς Δευκαδίας νεώς. ἢ περὶ τὴν 
ὁλκάδα κατέδυ, Τιμοκράτης ὃ Πακεδαιμόνιος πλέων, 
ὡς ἡ ναῦς διεφϑείρετο, ἔσφαξεν αὑτόν, καὶ ἐξέπε- 

4 δὲν ἐς τὸν Ναιυπαχτίων λιμένα. ἀναχωρήσαντες δὲ 
οὗ ̓ 4ϑηναῖοι τροπαῖον ἔστησαν, ὅϑεν ἀναγαγόμενοι 
ἐκράτησαν, καὶ τοὺς νεκροὺς καὶ τὰ ναυάγια, ὅσα 
πρὸς τῇ ἑαυτῶν ἣν, ἀνείλοντο. καὶ τοῖς ἐναντίοις τὰ 

5 ἐχείνων ὑπόσπονδα ἐπ Δ ον ἔστησαν δὲ καὶ οἵ 

Πελοποννήσιοι τροπαῖον ὡς νενικηκότες τῆς τρο- 

ἘΦ 

{1 

Αὐ δῖ. Ῥᾷποῖβ οχίστιαθ διοιου ἐα {15 11 }18 πὰ ἴπ τὸ ΠΟη δϑύ ΟὈβϑαθη- 
ἄυπι. νΙάΘ δα. πιαὶ. οἱ 00. δᾷ βορῃ. Αἱ, ν, 104 Ῥ. 5298. 

δ. 8. αὑτόν. Βῖο δὰν αὐτόν [ἰδν] ρνδοβίδη ἰββίπηῖ, Ψαϊρο οἱ 
Βεῖῖς. ἑαυτόν. 

8. 4. ἀναγαγόμενοι ὑγθ5 γθοθη 5511} θαἀϊ του 85. 6χ Τὰν, οὐ ἢν. 
γυϊρο ἀναγόμενοι, απο Πῖο πὸ Κτπθρ. οἱ Βοθῇμη. αἰ 6 Π} ΒΘΥνΑΥΘ 
διιϑὶ ϑυηί, απὶ γοιϊππουπηΐί 90, 1, 

σματος. Οἵ. ἀπ. 90, 4 εἰ ΝΥ 65- 
56], δὰ Ῥιοά. 1». 211, ἀθηΐϊαπο 
5, -- ἐτράποντο. [ὰ ΠΟΙ 80- 
Ἰὰ'πὶ 46 ἀδθχίσο οοΥ πὶ, 568 ἀ8 ἰοίᾷ 
οἰαββα Ῥϑίοροηηθβίογιτη., ἰπ66}}1- 
Θϑηάυτη 6556 Ἀρρδγοὺ οχ 15. 46 
Βδφαυηίαν. Οἵ, ατοι. --- τὸν 
Πάνορμον. Οἵ, 86,1 εὐ ἴθ αἅη. 

8. ὃ. ἕξ. Τὲ ἁὐίΐοα!ο ποπ ἰΐ6- 
ταίο οἵ. 58. ΠΠ 100 ἀἴαιπιθ, 51 ρ]8πθ 
ἕξ οὔσας ἰδσοτοπιιβ, αἄῃ. 1 90, 1. 
-- διαφθείραντες ΔῈ 
ἀνεδήσαντο. Οἴ, 90, ὅ. 6. εἱ 
101 δά ῃ. 

8. ὃ. Τιμοκράτης. Οῇ. 88, 
Ἵ: -- ἔσφαξεν αὑτόν. αυά 
αἀυθῖς. Ἰρποτηϊηϊοβιιπὶ Οχὶβ Δ 5 
ῬΘΥΪγΘ ἴῃ πηᾶυϊ, ψοὶ {ἰπτηθ 5, πὸ ἴῃ 
Ῥοίθβίαίθμη νϑηϊγοὶ ἢοβίϊατη. --- 

ἐξέπεσεν, ἀο]αίι5 650, νϑὶ 
ῬΓΟΡΥΙΘ (ἃ τη ᾶὺ]} οἱ οί 5. δϑί. 
Τὰ ἐκπίπτειν πὸπ τὰγο οἰϊοὶ ἴῃ 
ΘΥΤΤ να]ού ἀρυα Τῆπο. οἱ Χο- 
ΒΟΡ. Οἵ ὙΠ 14. ΠῚ 84 ἃ]. 
᾿Ἐκφέρεσϑαι ἀ6 πανίππι [Ρα ΟΊ ηΘΓ- 
{15 ἴῃ Ῥογίπτη (618 015 Ἰοσὶ πιιβ1 54. 

8. 4. ὅϑεν. .ἐκράτησαν. 
Κατὰ τὸ ΠΕ ΠΗ ΟἹ... 
τῇ ἑαυτῶν. Οἷ. ἀάη. 144, 1 εἱ 
1 7, 1 οἱ οαπὶ ομπηΐθιι8 πνῆο 
ῦ4, Ἰ 

5. ὅ. τροπαξον... τῆς 
τροπῆς. ἤδρο ἴπίοῦ 56 ᾿ππροη- 
ἅα, Οἱ, ΝῊ 84 οἱ ἀ6 σϑηϊίνο ὁὉ- 
Ἰθοῖὶ δὰ τροσπ.Ὶ δαάϊίο Μον. δᾶ 
βοῦν. Ῥβη. 8. 1580: Τροπαῖον 
τροπῆς (858: Ἰοαποηαϊ ναύϊο 5ἰ τη} 15 
ψ ΥθῚ5 ὑπώρεια ὄρους οὐ 8115. 



ὕστερον δὲ 
ἀποπειρά- 
σοντὲς τοῦ 

ζῇ ἴασιν ἐς 
Νίσαιαν, καὶ 
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πῆς, ἃς πρὸς τῇ γῇ “ναῦς ϑιέφϑειραν᾽ καὶ ἥνπερ 
ἔλαβον ναῦν. ἀνέϑεσαν ἐπὶ τὸ Ῥίον τὸ ᾿4χαϊκὸν 
παρὰ τὸ τροπαῖον. μετὰ δὲ ταῦτα φοβούμενοι τὴν ὃ 
ἀπὸ τῶν ᾿4ϑηναίων βοήϑειαν ὑπὸ νύκτα ἐσέπλευ- 
σαν ἐς κόλπον τὸν Κρισαῖον καὶ Κόρινϑον πάντες 
πλὴν Λευκαδίων. καὶ οἵ ἔκ τῆς Κρήτης ᾿4ϑηναῖοι 1] 
ταῖς εἴκοσι ναυσίν, αἷς ἔδει πρὸ τῆς ναυμαχίας τῷ 
Φορμίωνι ΠΡ ΤΑ ες οὐ πολλῷ ὕστερον τῆς 
ἀναχωρήσεως τῶν νεῶν ἀφικνοῦνται ἐς τὴν Ναύ- 
πακχτον. καὶ τὸ ϑέρος ἐτελεύτα. 

98. Πρὶν δὲ διαλῦσαι τὸ ἐς Κόρινϑόν τε καὶ 1 
τὸν Κρισαῖον κόλπον ἀναχωρῆσαν. ναυτικόν, ὁ Κνῆ- 

Πειραιῶς πε- μος καὶ ὃ Βρασίδας καὶ οἵ ἄλλοι ἄρχοντες τῶν 11ε-- 
ραν ξ αν, ἀρχομένου. τοῦ χειμῶνος, ἐβούλοντο, 

ἐκ ταύτης διδαξάντων Μεγαρέων, ἀποπειρᾶσαι τοῦ Πειραιῶς 

ΒΕ τι 

απ86 ΘΟ] Θοῖς Τ0Ρ. δὰ ὅορ!ι. Αἰ. 
ν. 254 εἱ βᾶγαι. 6ν. Π Ῥ. ὅ81. Οἱ. 
Θὐἴδ πη ῥοθστοῦμοι πλοίων 111 6. 
τε ἡγοῦ: .«διέφϑει αν. "Ὁ Πᾶθο 
γορθᾶ, "τῆς τροπῆς. ἃς πρὸς τῇ 

γῇ ναῦς διέφϑειραν, ΠῚ ΔΙ Π6. 
δοοΙρ᾽ θη, 4πδηι 5ὶ ἀἸούιΠ] 655θί, 
τῆς τροπῆς τῶν νεῶν, ἃς πρὸς 
τῇ γῆ διέφϑειραν.“. 5ΤΈΡΗ. 
1)᾽6. ΟΠΐΪ550 ἀθῃηοη δι ας ν0 οἵ. ἀάπ. 
40, 4. -- ἤνπερ. . ναῦν. 
Ὑἱὰ. 90, 6. -- ἀν ἐϑεσαν. 
οΝερίαπο, οαΐ ογαίβ δχϑίγ θυ 
101 τοι ρ πὶ. ΝΊὰ, δίναθ. ᾿. 588." 
ΟσΟἸΤΙ.. δ τὸ οὗ δη. 84; 4. 

8.6, φοβούμενοι ὁεἰ. 6 
τ οὗ, Πιοᾶ. ΧῚ 48 οχίυ., ἀθ ν. 
᾿“ϑηναίων Βα, 1110,4. --- κόλ- 
πον τὸν Κρισαῖον. απ 
ΑΠ1}Ρ1 ΤΉυο. οομβίδηιο τὸν Κρι- 
σαῖον κόλπον ἀἴοαι, (]α55. οὐδηι 
Πἶϊο 1ἰὰ ΒΟΥ ΘΓΘ. δδιι5 δϑί. δα 
Οὐ ἁ]τονα ΘΟ] Οοδιϊο ἱπηρυοθθύαν 
-- καὶ Κόρινϑον Κριιθρ ΘΟ 
βυβρθοία βαηΐ, ααϊὰ ἐσπλὲῖν ἐς 

Κόρινϑον ποι ἀρὶδ ἀἰοαηλιβ, 568 
ον Π5. ΡῬῸ Τθοπᾶθο μονα 
Οὐ Π] οσαπὶ ΠΟΠΊΪ Πδ τα... τ ὁ. 

αἷς. Ἐ. ἄς. Αὐ νἱᾷ, ἀἄη. 

69. Ἰορίηητι5 μήτ᾽ ἐκπλεῖν ἐκ 
Κορίνθου “αἱ τοῦ Κρισαίου 
κόλπου μήτ᾽ ἐσπλεῖν. Οἷ, ο. 
98. ἰηϊΐ,, αὐδ νοῦΡᾶ σὐπιβαται 
ΟἸα55. 

ὃ, 7. οἵ ἐπ᾿ τῆς ΕΣ 
᾿ϑηναῖοι. Οἵ, 88, ὅ. 6 εἰ ἀε 
ΡΥδοροβιτομο δά η. 1 8, 3. --- ὠ ἧς." 
Οἵ, Μαί. αν. 8. 591, ᾽. Βαϊ, 
δ. 181 δαῃ. 4. υδπαυδπι ἢ6 ΟΡ 
ααΐάοπι 65. Π|80 ἜΣ Ρ]Ἰσδίϊομθ, απὶ 
δα ἔδει οἰἴαπι βιιραπαϊαβ αὐτούς. 
Νϑο «ἰϊῖ ἀρᾷ ΤΠππογάϊα θη δεῖ 
μοι ποιεῖν τι ν6] 5]1}}} 18 ἰθοὶ 
ΤᾺ ΘΉ1 ΠῚ 1185, 

καρ. 98. Οἵ. Ῥιοᾶ. ΧΗ 49: 
«αἱ ἴῃ ἰθιηροῦο, πὸ ἤᾶθο οϑϑβία 
βῖηῖ, ἱπαϊοαπᾶο οἱ σϑθτβ 4 αἰθ8 - 
ἀδηὶ Ἰδνιου 8 Ῥᾶγαπι αΠΠἸ Θ ἢ 5 
οδί. - 8. 1. ἀποπειρᾶσαι 
τοῦ Πειραιῶς. ϑ᾽μΆΠτον ἀπο- 
πειρᾶσαι οὐηὶ σϑηϊί, ΓΝ 121, 188 
4]. (νἴᾳ, ΟἸαβ5. εἰ Βοί. 1,6χ.). ὅ8δ6- 
Ρἰὰ5 β'ρΡ ΙΧ βἷο Ἰθριίαν, Οἱ, δάῃ. 
1601, 4. --τοὺῦ Πειραιῶς τοῦ 
λιμένος. ἴ)6 αγτουϊο ἀαρ!ϊοᾶϊο 
Πἰὸ δὲ 94,. 8 νἱὰ. δη; 67... 2. 
Κυιορ, αν, 8. ὅ0, 7 δάῃ, 2 εἱ 8. 
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ἀναγαγόμε- 
νοι Σιαλαμῖ- 
να πορϑοῦ- 

σιν. 

τοῦ λιμένος τῶν ̓ ᾿ϑηναίων᾽ ἦν δὲ ἀφύλακτος καὶ 
ἄκλῃστος. εἰκότως. διὰ τὸ ἐπικρατεῖν πολὺ τῷ ναῦ- 

8 τιχῷ. ἐδόκει δὲ "λαβόντα τῶν ναυτῶν ἕκαστον τὴν 
κώπην χαὶ τὸ ὑπηρέσιον καὶ τὸν τροπωτῆρα πεζῇ 
ἰέναι ἐκ Κορίνθου ἐπὶ τὴν πρὸς ̓ ϑήνας ϑάλασσαν, 
καὶ ἀφικομένους κατὰ τάχος ἐς Μέγαρα, καϑελκυ- 
σαντας ἐκ Νισαίας τοῦ νεωρίου αὐτῶν τεσσαρώ- 
κοντα ναῦς, αἣ ἔτυχον αὐτόϑι οὖσαι, πλεῦσαι εὐϑὺς 

ὃ ἐπὶ τὸν Πειραιᾶ. οὔτε γὰρ ναυτικὸν ἦν προφυλάσσον 
ἐν αὐτῷ οὐδέν, οὔτε προσδοκία οὐδεμία, “ἡ ἄν ποτε 
οἵ πολέμιοι ἐξαπιναίως οὕτως ἐπιπλεύσειαν᾽ ἐπεὶ 
οὔτ᾽ ἀπὸ τοῦ προφανοῦς τολμῆσαι ὧν καϑ' ἡσυχίαν, 

». 98. 8. 8. οὔτ᾽... οὐδέ. ψυϊρο οὐδ᾽... οὐδέ. Ὅδ 
ἜΠπα, ἘΝ ΚΠ δάπιιο ΘΟΙΏΡΙ αγ65. ΘΥδιηπηδίϊοὶ τη8]6 οχρ!οαηῦ. Με- 
πη Ξ ΜΒ Π|.. Οὐ. Ὁ09.,. 1 ἃ “οἱ Βυιέπί. 8. 149, 16. Οὗ. ΕΠρΈΙΗ. 
δα ῬΙαῦ. [8 01}. 8. 26 οἱ Ενϊβα. Εγδηκο ἀθ τιδὰ ραγείουι. οὐδέ εἰ μηδέ. 
Ηϊο οὔτ᾽ οὔτε ἀδ οοπἰδοίιτα οδαϊαϊὶ ΒΘ ΚΙς.. ἀαθηι 5θου! 5απηΐ 
Κυπθρ.. οἱ ΟἸαββ. ΝῸΒ ῬΓῸ δΙΓ6ΓῸ οὐδέ τοροηὶ οὔτε πιϑοθϑβαυϊαπι ΠΟῊ 
Οχἰβιπηανίμηιβ; πᾶπὶ οὔτε... οὐδέ ἴσο ποπ πηὰ]6 ἰηύοι 58 γΈΒΡΟὴ- 
ἀοαπύ, Οἵ, Μαθῖι. αν. 8. 609, 1 ο, β΄. Εὖ ἴΐὰ δοιῖρβὶι Βορίπῃ. Ψὰ]- 
Θαίδτη Ῥγαθίθυ (106}]. Γγαβύνα ὑπθίιν Καθιηρί. 

-- ἀφύλακτος. Οὐ. 8. 8. -α’ ΟΟΤΤΙ,.. Οἵ ΒιΙοοιηΐ. δὰ Αβ6βοῃ. 
ἄπκλῃστος. Οἵ. αάη, 94, 4. ---ὀ Ροιβ. ν. ὅ82. Ἀριυὰ Ποιπθῦθῃι 
εἰκότως. Οὐ 8365, 7 71; ὃ: τροπός, ποάϊο τροπωτήρι, 1.Α{ἰ- 
ἐπικρατεῖν. δίσαα! ἀπϊ τοὺς πἰβ Βίσπρ ραβ. θὲ πίανα οὐ ατὶ 
᾿ϑηναίους. οἰα5 ἀἰβραίαι Βίβπορ. 1. ἃ Ῥ. 4685 

564.. ΘΟηΐτα, ἀπθὰ ΠΟΏΠΜΠἃ ἀ15- 
8.2. ἕκαστον τὴν (5 τη} 

κώπην. Ἡϊπο τοπιο5. 5' Πρ] 08 
51 Π6}}15 ΤΘΙΠΆ ΘΠ 115 ἈΠ ΠΡαΙο5. 6556 
Ατπ. ἄοοει. -- τὸ ὑπηρφέσιον] 
»»ὑπηρέσιόν ἔστι τὸ κῶας. ᾧ 
ἐπικάϑηνται οἵ ἐρέσσοντες διὰ 
τὸ μὴ συντρίβεσϑαι αὐτῶν τὰς 
πυγάς.““ 5080]. Οὗ, 5υἱ4.. ῬΠού,, 
Ῥο]]. οὐ ἴο ΒΙοογηῖ. οἱ ἄγῃ. Ἰτδπὶ 
ΒΊΒΠοΡ. ἀρυὰ Ατῃ. ΠΡ. 46θ 54. 
Τῃ ἰἰδάθια. ρα ν᾽ η]β. ΓΘ 65 οχ- 
ἃ Πᾶν 65. ἀουἶν 556. 515 ῬΊΟΔΓῸΡ 
ΤΕϊνννυ. Ηἰϊβί, αν, ο. 20 δάῃ. 
τροπωτῆρα. ΠΟΥ ΠΊ, 4π|0 
Υ ΘΙ 5 δᾳᾷ 5οΔΙ Πα [5. ρᾶ - 
ΧΊΠ]ΠῸατ} Δ]1Πἰσαύατν, Εἰγτη. [Ρ. 
109, 19 εἱ Ρ οι. Ῥ. 445]: τρο- 
πωτῆρες, οἵ ἱμᾶντες οἵ ἐν τοῖς 
πλοίοις, ἐν οἷς αἷ κῶπαι περὶ 
τοὺς σχκαλμοὺς περιδέονται." 

βϑυῖν ατοί. Ηϊβι. ΨΙ . 288 (ΠΙ| ρ. 
418 Ἰηίονρυ.). Δάππο ἴῃ ΒΟΆΡ ἢ 5 
Ασα θοὶβ [ΙΟγῸ 6 οουΐο ἴαοίο τη θα ϊδγη 
Ῥᾶγύθμη γϑτηΐ πᾶ πηι ῬΆΧΊΠ0 οἷν- 
οππηᾶανὶ ἀοοοὶ Π,οαἰς, ἀθ Ρδο, Ατί. 
Ῥ. 189 54. ἱππηιαϑῖηθηι γϑιηΐ ατδθοῖ 
ἀρ! θδ 5. 

8. 8. οὔτε γαρ οοῖ. Νοη ἃι- 
τηδίδο ἰσϊίπν θη Θᾷ86. {γΊ ΓΕΤΏ65, 

ἀε «υΐθι5 124 Ἰοσαίιι5. οβί ποίου. 
-- μή. Οἵ, αάπ. Π 18, 1. -- μὴ 
ἂν. ος ἐπιπλεύσειαν, ἷ. 6. 
μή ̓  εἰ ,ἐπιπλεύσειαν τ ἐξαπι- 
ναΐως οὕτως ἐπιπλεύσειαν ἄν. 
Ο΄. Μαιί. αν. 8. 820 δάπ. 2 “ν. 
1192. Χοη. ἀο Ν᾽ οί, 4,41, ἱπέου θυ. 
Χρη. Απδὴ. ΥΙ., 28. -- ἐπεὶ 
οὔ τ΄ ᾿ ἀρ οἷο ὡἰο δὲ ΣΟ ΘΣΣΤΑ 
Νᾶτη ΘΟ ΡΟΥΘ 608 δυβὺθ 
ΓΟ5Β 6556 (δάπανϊσανθ) απἰοΐ 
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Κα, ἐἠμμιν Δ ΣΛΤΝ ἽΝ ΣΉ ΡΚΩ ΤῈ 
ΝΥ ΨᾺ ᾿ ἷ Ἔ ἔχῶ, ἽἹ 

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΡΑΦΗΣ Β, ἤγ΄. 

οὐδέ, εἰ διενοοῦντο, μὴ οὐκ ἂν προσιο εν, ὡς ἃ 
δὲ ἌΘΩ αὐτοῖς, καὶ ἐχώρουν εὐϑύς χαὶ ἄφι-- 

κόμενοι., νυχτὸς καὶ καϑελκύσαντες ἐκ τῆς Νι- 

σαίας τὰς ναῦς ἔπλεον ἐπὶ μὲν τὸν Πειραιᾷ οὐκέτι, 
ὥσπερ διενοοῦντο, καταδείσαντες τὸν κίνδυνον, (λαί 
τις καὶ ἄνεμος λέγεται αὐτοὺς κωλῦσαι ̓  ἐπὶ δὲ τῆς 

Σαλαμῖνος τὸ ἀκρωτήριον τὸ “πρὸς Μέγαρα ὁρῶν᾽ 
χαὶ φρούριον ἐπ᾿ αὐτοῦ ἣν καὶ νεῶν τριῶν φυλακὴ 
τοῦ μὴ ἐσπλεῖν Μεγαρεῦσι μηδ᾽ ἐχπλεῖν μηδέν" τῷ 

΄ 

τε φρουρίῳ προσέβαλον, καὶ τὰς τριήρεις ἀφείλκυσαν 
κενάς, τήν τὲ ἄλλην Σαλαμῖνα ἀπροσδοκήτοις ἐπι- 
πεσόντες ἐπόρϑουν. 

προαισϑέσϑαι. Προαΐέσϑεσϑαι Τὶ. ναι. ΒΕκκ. Ωποᾶ ῬΥΒΘΒΘΠ9 
6 Ῥϑυοῖὶβ ΠΠ0γ18. ΒΘΚΙΚΟΡ οὐΐατη Ψ' 26 εὐ ὙΠ Τὅ τϑοθρῖῖ, ΠῚ 88 ποὴ ἰΐοτη. 

(1, 6. 56 Υ6 ΠῚ ΠΟῸῚ ῬΓΟΒΙ ΘΗ 5), 
ἼΘαα 6, 511 ΔῊ ᾿ Τὴ ἃ ἢ ἴη- 
ἀυσοτθηΐ, 865 ΠΟ ρΡῖ86- 
ΒΘμΒΌτΟΒ. 06 Ῥαγου!βοῦτε. 
οὐδέ νἱᾷ. 54. 7)6. ᾿πΠπιεῖν5. 58- 
ΒΡΘΠ515 6Χ ποίϊοπϑ ραΐδ Πα] γθρ6- 
ἰθηάα ἐχ οὐδεμία προσδοκία 
νἱὰ, δάπ. ΓΝ 8, 2. θὲ ἔουμιαϊα 
ἀπὸ τοῦ προφ. οἵ. άπ, 1 8ὅ, 
4, ψεῖθα καϑ'΄ ἡσυχίαν, μετ 
Οὐϊπτη, ατπιᾶ8 βᾷθ06 δρυὰ Τῆμο. 
Ἰεσαπίαν, γου 1.88. ΤΡ 22. 117. 
ὙΠ 40. 18. 714. ΝΠ 27, ποη βεπη- 
ῬΘΡ αυϊάδτῃ Ῥίδπ 6 δ ηᾶθηῃ νἱτη Πἃ- 
Ὀθηΐ, 564 8]1αποὐ165 οοῦίθ βιρηϊῆ- 
ολπι πὰ1}10 Ὁ ΡῪ ΟΕ 6 ἢ ἢ 6. 
(ΤΥυδμβροπὶ θὰ ροβὶ οὐδ΄ νο]υῖ 
ΒΟΥΡοΡο ,.(Ζαν Εκιᾶν. ἀ65 ΤΊ πο. “ 
ἔ, 8 ». 10. ΡΙανὰ οἰΐδπι ἰγαηβρο- 
ηἶΐ ΒίΔ}}. ἴῃ Μιι8. ΒΠθῃ., 4116ΠῚ 
τοίθ! πὸ Ο]ὰ55.} Δα διενοοῦντο 
ΠΟΙῚ ϑυθαιάϊγε ἀπὸ τοῦ προφ. 
τολμῆσαι, 564. 50] υπιὶ τολμῆσαι 
(ἐπιπλεῦσαι). θδπῖαιθ ἀθ ρᾶν- 
τὶς, μὴ οὖν ἰῃβοϊθητα5. ργορίον 
γϑπούϊονα οἱ. Ῥ.ΌΡυΪΘ πὸ ἤθη 
βρθοίδηϊα οὐδεμία προσδοκία 
ῬΟΒ1115 ρυδοίον ἅάη, 1 148, 5 οἵ, 
ΒΘΙΙοσ. ἀθ ἀτδθο. ψοΥΡ, {1Π|. 
βίγυοῦ, Ὁ. 21 53ᾳ. Οτνδῖῖο, νυ] ν15 
δδβθί, δὶ ἃπίθ θὰβ οἷόν τε εἶναι 
ΨΕ] 51 πη} δἀάϊία Ἰορδγθηθιν. ΟΝ, 
Κυιορ, ὅτ, 8. Θ7, 12. «ἀη. θ, 

8. 4, καὶ ἐχώρουν εὖ- 
ϑύς. Καί, οἰἴατα, 40 ἴπἰῖο: 
ἃροάοβὶβ οβί Ῥοβίμιμι. ΘΙΠΉ1Π1ἃ 
νοῦθα ἰδσπηίαν ἹΥ, 8, ὙΠ] 1. 8 
ἃ]. Οἱ. ἥανι, ἂΘ αν, 1. 180. -- 
καὶ φρούριον ἐπ᾽ αὐτοῦ 
ἣν. Οτδίϊο ἴῃ Ὀγονῖα ἰποῖβα ἃΪἰ- 
βίγδοία δβϑύ, αἀθτη ῬΥΟΡΥΪΘ βἷο 46- 
Ὀεγού ργοοθάθυα: ἴῃ 400 οὐϑί 
οἂϑΌΘ πα ἢ: τ: ἢ 40 α ἃ απ τῇ 
ο55ϑι ΘΟ 506] 1 τη; δΔαοτνιὶ 
Βιηῖ, 5] ῬγῸ ρατίΐο, ὁρῶν [6- 
Βογθυῦ ὃ ἑώρα, ἰγδηβίιι5. δᾶ 
ἀοιποπβίγα ἀν ατα πἰϑιναίαβ δβϑθϑί, 
Τρβπὶ οαβίθι τη, αὖ ῬγοΙηοηίο- 
γίατ, νοσοαθαίαν Βαάοταμ. Οἵ. 94, 
8, ΠΙ61. Κυυβ. δὶ]. Π1 1 υ. 808. 
1μ68Κ. ἀς Ῥαρ. Αἰ, Ρ. 167. Ρτγο- 
τηθπίουϊ τα ππης Πέραμα. νά. 
Βιγβ. ατᾶθο, 1 Ὁ. 894. -- ἐσ- 
πλεῖν. ἐκπλεῖν. Μαϊομῦ 
ἵπὶ ΡΟ ἐδ Ρὶ οὐ ΘΧΡουίαΥ 1, αὐ 
νὶ ἐσπλεῖν ποὺ τᾶτο Ἰθοίιιν, 1, 
ΠῚ ὅ1. 1. 27. ΥΙΠ 90. “Ῥοιποβίῃ. 
αᾶν, Τιοερί, ». 406. Οἱ. πλεῖν 1Π 
114, 1. Θ᾽ 6 το 65 δὰ 
ἈΓΡοὰ δάπδτο αἰχὶὶ Οἷο. ἀς 
Βορ. ΤΠ 4. Οδίθυαπι οἵ. δάη. 1 4, 
τα τὰς τριήρεις. . κενάς, 
ι. 6. ὥστε εἶναι πεν ιξο: Οἵ. δά. 
1. 49, ὅ. - ἀπροσδοκή- 
τοις. ὅτι! αὐὰϊ τοῖς Σουλα- 
μινίοις. 
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94. Ἔς δὲ τὰς ̓ ᾿ϑήνας φρυκτοί τε ἤροντο πολέ- 

βίοι, καὶ ἔκπληξις ἐγένετο οὐδεμιᾶς, τῶν κατὰ τὸν 

ἐν ᾿φϑήναις 
μεγίστη γέ: 
γνεται ἔκ- 

πόλεμον ἐλάσσων. οἱ μὲν γὰρ ἐν τῷ ἄστει ἐς τὸν πληξις" βοη- 

Πειραιά ὥοντο τοὺς πολεμίους ἐσπεπλευκέναι ἤδη, 
οἱ δ᾽ ἐν τῷ Πειραιεῖ τήν τε Σαλαμῖνα ἡρῆσϑαι ἐνό- 
μιξον. καὶ παρὰ σφᾶς ὅσον οὐκ ἐσπλεῖν αὐτούς" 
ὅπερ ἄν, εἰ ἐβουλήϑησαν μὴ κατοχνήσαι, ῥᾳδίως 
ἂν ἐγένετο, καὶ οὐκ ὧν ἄνεμος ἐκώλυσεν. βοηϑή- 
σαντες δὲ ἅμ᾽ ἡμέρᾳ πανδημεὶ οὗ ̓ Αϑηναῖοι ἕς τὸν 
Πειραιᾶ ναῦς τε χαϑεῖλκον, καὶ ἐσβάντες κατὰ 
σπουδὴν καὶ πολλῷ ϑορύβῳ ταῖς μὲν ναυσὶν ἐπὶ τὴν 
Σαλαμῖνα ἔπλεον, τῷ πεζῷ δὲ φυλακὰς τοῦ Πει- 
ραιῶς καϑίσταντο. οἵ δὲ Πελοποννήσιοι ὡς ἤσϑοντο 
τὴν βοήϑειαν, καταδραμόντες τῆς Σαλαμῖνος τὰ 
πολλὰ καὶ ἀνθρώπους καὶ λείαν λαβόντες καὶ τὰς 
τρεῖς ναῦς ἐκ τοῦ Βουδόρου τοῦ φρουρίου κατὰ τά- 
χος ἐπὶ τῆς Νισαίας ἔπλεον" 

νῆες αὐτοὺς διὰ χρόνου χαϑελκυσϑεῖσαι καὶ οὐδὲν 
στέγουσαι ἐφόβουν. ἀφικόμενοι δὲ ἐς τὰ Μέγαρα 

Οἵ. Βυίίαι. αν. πᾶχ. πᾶ. νϑῦῦ. Ηἴο δοτγιβίιηι ἀΡ(Ι ΟΥ̓ 6556 δχίβίὶ- 
τηδί ΑΥ̓ΤΉ... ὈΓΆΘΒΘΠ5 ΟἸ455. 

Οδρ. 94. 8. 8. ἔστι γὰρ ὅ τι. Ὅ Ζι εχ ΑΡΥΘΒΟΠΙ οοπῃϊθοίαγα τὸ- 
Ροβίψαπι δϑί. Τὐθυὶ ᾿η55. ὅτε. Αὐ ἔστιν ὅτε 5ἰϑυϊῆσαι ἢ ὁ ἢ πτι ἢ α ἃ ἃ ΤΏ, 
Β6εα πἷο ἀϊσοπάτπηη δϑὺ πο 11]. 

Μ᾿ Ν [χὴ ᾿ τ 

ἐστι γὰρ ὁ τι καὶ αἱ 

ὕαρ. 94. 8.1. φρυκτοὶ. 
πολέμιοι ,.λαμπάδες πο- 
λεμίους δηλοῦσαι. φρυκτοί εἶσι 
λαμπάδες τινὲς ἀπὸ ξύλων γι- 
νύμεναι, ἄστινας. βαστάξοντες 
ἄνωϑεν τῶν τειχῶν. ἐσήμαινον 
τοῖς πλησιοχώροις ὴ «τοῖς συμ- 
μάχοις, ὅταν τινὰς ἑώρων πο- 
Τεμίσυς ἐπιόντας. ὡς ὅτι δεῖ 
προφυλάξασϑαι: ἀλλὰ καὶ ἐπὶ 
ἔλων, ὅταν “ξώρων βοήϑειαν 

ἐρχομένην, ἐσήμαινον πάλιν 
διὰ τῶν φρυκχτῶν. καὶ ὅταν 
μὲν φίλους ἐδήλουν, ἐβάσταξον 
τοὺς φρυχτοὺς ἠρεμοῦντες᾽ 
ὅταν δὲ πολεμίους, ἐκένουν 
τοὺς φρυκχτοῦς. «5600]. »κγ4ἴ- 
ρειν φρυκτόν ἰᾶδηι δβί ἃ πυρ- 
σεύειν (ἰϊαὰ Ῥιοά. ΧΠ 49}; ἰΐοτα 
φρυκτωρεῖν.““ ΟΟΤὟΤΙ,. Οὗ, ᾳὰο5 
οἰϊδηΐ ΒΙοοπιῖ, δὲ 411} ἴῃ δά, τηδὶ, 

Εἰ ΠῚ 22, 7. 80, 2 6( 101 86η. --- 
οὐδεμιᾶς. Ε ἐλάσσων, 1538; 
οὐκ ἐλάσσων μιᾶς (οὐδεμιᾶς). 
ΟΥ̓ 91, ὅς ὙΠῚΘΣ ΟΣ 90 ΕΟ ΖΙ: 
δῦ 4]. ἴῃ δα, πηδὶ. ὁ. οἱ Κυιιθς. αι. 
8. 41, 21 δάη. 8. --- τὸν πόλε- 
μον. Οἱ. 8δ4π. 81, 8. -- ὅσον 
οὐκ. ΟΥ, δάη. Ι 86. ἐδαεσενν δὰ τ 
ἄν. Οἱ, δἅη.1 16, 4. 

8.8. τοῦ Βουδόρου τοῦ 
φρο. Οἵ, άπ. 98, 1 εἱ 4. -- ἔστι 
εὐ. τι. ΟΥ, 8α. --- δεὰ χρό- 
νου, αἰίΐαπο ὑσρονῦΐβ ἴῃ- 
ὑούνδ!ῖ]ο (Ἰηὐοτιθοίο), ρΡοϑβί 
ΔΙΙα πο ΘΙ ΡΟΥΙ5 ἰπύοτν δὶ - 
Ιπτη. ΟἵἉ, Βογπῆ. ϑὅ'γηί. ρ. 2385 οἱ 
504}, δὰ ΡΙαί, Ηΐρρ. πιᾶΐ. 1ηϊΐ, 
-- οὐδὲν στέγουσαι. ῬοΣ 2 
αὰδο ΔαθΔΓΌΙΩ Υἱπὶ ἔΘΥΓΘ 
ποὴ ροίονδηΐ, Οἷἁ, μἷο ΒΙοοπι, 
οὐ ΒΙοιηῦ, δα Α650}}. Ῥγοτῃ. ν. 304. 

ϑησάντων γὲ 
μέντοι αὐτῶν 
οἵ Πελοπον- 
νήσιοι ἐπὶ 

Νισαίας κἄ- 
πειτα ἐπὶ 
,Κορέίνϑου 
ἀποχωροῦσι. 



“Σιτάλκης 
ὃ ̓ Οδρύσ ς 

στρατεύει ἐπὶ 
Περδίκκαν 
“Μακεδόνων 
βασιλέα, αἰ- 
τίαι ταύτης 
τῆς στρα- 

τείας. 

908 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ Β, δ:ε΄. 

δ᾽ ᾿4“ϑηναῖοι οὐκέτι “καταλαβόντες πρὸς τῇ Σαλαμῖνι 
ἀπέπλευσαν καὶ αὐτοί᾽ καὶ μετὰ τοῦτο φυλακὴν 
ἅμα τοῦ Ἱειραιῶς μᾶλλον τὸ λοιπὸν ἐποιοῦντο λι- 
μένων τὲ κλήσει καὶ τῇ ἄλλῃ ἐπλυ ον Ὁ 

95. Ὑπὸ δὲ τοὺς αὐτοὺς χρόνους τοῦ χειμῶνος 
τούτου ἀρχομένου Σιτάλκης ὁ Τήρεω, ᾿Οδρύσης, 
Θρᾳκῶν βασιλεύς, ἐστράτευσεν ἐπὶ Περδίκκαν τὸν 
᾿ἡλεξάνδρου, Μακεδονίας βασιλέα, καὶ ἐπὶ Χαλκι- 
δέας τοὺς ἐπὶ Θράκης, δύο ὑποσχέσεις, τὴν μὲν βου- 
λόμενος ἀναπρᾶξαι, τὴν δὲ αὐτὸς ἀποδοῦναι. ὁ τὲ 

γὰρ Περδίκκας αὐτῷ ὑποσχόμενος, εἰ 4ϑηναίοις τὲ 
᾿ διαλλάξειεν ἑαυτὸν κατ᾽ ἀρχὰς τῷ πολέμῳ πιεζόμε- 

πεζῇ Τὰν, Ἐν Μπά. Αν. αν. Ῥδη. ψαϊρο πεζοί, «ποὰ (81 
τηοάο ΤΠπον αἸ θη ἀρ μβολαι μος ̓αἰκίββθ ἰδπὶ Ὑγ4858. "δὰ 1 148, εἰδὶ δυ- 
ἴτι8. ΘΧΘΠΊΡΙΪ ΠῚ ΠΙΘΠΊΟΥ, αἰ Πυμηανίι. Οομίτα πϑζῇ ἐέναι, πορεύεσθαι, 
5. ΠΉ}18 ἸΘρτιηίτιν 1 26. 1817. 148, ΠΠ 98. 111 8. ΑἸ10ὶ 5δ86ρθ. ᾽ν θυβατῃ 

ὙΦ ΎῸ Ἀγ Μὴν ν {δ ν τὴ 
δ ΤΑ ΔῊΝ ΑΜ 

ἘῚ δηλ ΚΥΔΝΝ 

πάλιν ἐπὶ τῆς Κορίνϑου ἀπεχώρησαν. πεζῇ. οἵ 4 

τῷ 

ΡΓΟΡίθυ πὰ ἀντὶ ναυβατῶν Θδι ΘΧΘΙΡ πὶ ἃ0 ΑΥΉ. Ῥυγοϊαύαπι πὲ- 
ξούς τε ἀντὶ ναυβατῶν πορευομένους. ΠΕεζός ἰᾶπηοπ Πο06 πηοᾶο ἀἰ- 
χουιπί Χρη. ὗγν, ΓΝ 8, 28 οἱ ἃ]. 

8. 4. καταλαβόντες. Ιη- ριῃμποίο 568 Ῥ6ῈῚ Οσοαβὶοθπὶ Πδὺ- 
1611, αὐτούς. --- ΤΡ ΘΝ ἐννο Ραύδτη ἔλοια νἱἀοίαν ἸηἀἸοανὶ, ψα]ΡῸ 
τοῦ Πειραιῶς. ΘΘΙΘΘΤῚ ἤδη, «πο, «αἷα νἱβ ᾿γϊτι5 ἅμα 
τὸν δὲ Πειραιᾶ μλὲε ἐϑροιε μαὶ Δ ἱπίουρυθθ5 Θ ΧΡ Ιοαίδ ποὴ 5ἰΐ, 
φυλακαῖς ἱκαναῖς διαλαβόντες ποίαν ἤδαβ. [πιοῦρυ, ΤΠ πο. Ρ; 8 
(θυδίοα 15. ΟΡ ΟΡ ἢ 5 Ἰοοὶβ 60110-ὀ 54. οὐ βουνανὶ Κυαθθ. Αἱ ἅμα 
0815) ὠχύρωσαν. Ηδβγομ. ἰπθ. ἴῃ «αἰηἀθοῖ πη ΠΡ υ15. Ὠ1585.5, ἴπ (τἰ- 
Ζέα: ἔχει δὲ ὁ Πειραιεὺς λιμέ- ῬὈὺ5 ϑβθρίθπι ορίϊηιὶ βυμΐ, ἰῆνο- 
νας τρεῖς πλειστούῦς. Μιὰ, Ν ὲ5-ὀ ὀπἴταν. 
861, 8) Ἢ. 1.“ ΘΟΥΤῚ,. Ουδ]ος 
ἢπρσοπμαὶϊ 5ϊηΐ κλῃστοὶ λιμένες, ὕδρ. 98. 546. Οἵ: Ῥιοά. ΧΙ50. 
οὐ πιαχίτηο ῬΙναθοὶ πλῃστοῦ αὔᾶ- ---ϑ. Ι, Σιτάλκης ὃ “Τήρεω. 
᾿ἰ5. παίανα ἔπουὶὶ, ἀὐδοιναι5βθ ΟἿ᾽ 29, 1 δά. --- δύο ὑποσχέ- 
ἀοοοῦ ρα. Αἴπθη. Ρ. 360 54.. σεις. Οἱ, Μαιία, αν, 8. 388 άπ. 
εἰ ΤΥ 8. ὙΠ 88. ὅ9. ὙΠΠ 90, 8 ει 8. 819. Βυΐϊϊπι. 8. 182 δά. 

. Μίπαβ 5.110} ΘΧΡΟβι τα} δ 4. - ,ἀναπρᾶξαι) »»εἰσπρᾶ- 
τ Ῥαυὶ. Ἐγκυύπλ. παιδιν. Ῥοτ- αι, ἀπαιτῆσαι.“ 8601. ΟἿ ΝΤΗ 
τι5. 6 τὺρυ5 Ρίναθοὶ ρου ρυ5. ΤΟΥ οἱ ἰδὲ δάῃ. 
νἱά. ἄμ. 198, 8. --- ἅμα. ν’- 8.3. αὐτῷ ὑποσχόμενος. 
ἀονὶ ροίεϑί ἐραἸθοίαπι (οΕ. 1Ν 180) »»Θυϊα Ῥουαϊοοαβ Ῥτοιηϊβουῖί, Ὑπὰ- 
εὐ δὰ νϑὺρᾶ λιμένων τὲ λήσει ογάϊάθβ πον αἰχὶί, Τύδαῖιο χϑυύθῃ- 
καὶ τῇ ἄλλῃ ἐπιμελείᾳ τοουθη- ἀππι: οοΥία5 αδϑἀδη ΡγῸ- 
ἀππὶ 6556, ἃν ἅμα... τέ... πιϊββίοποβ θοθνυαῖ. ϑθαυῖθι 
καί, «οι α πο πὶ 5860, ἴμΈ6ν ἃ ὑπεδέξατο. ΟΟΥΤΙ.. ,.ΟΥ. 
586 ΘΟπδογοδπί. Αἱ 0858. ΠΠ0 ἅμα αν, ὃ. ὅ2, 1 δάμη, 2..." ΚΑ ΕΑ. 
γ65 ΠΟ φδοάρπὶ αὐϊά θη) ἔθη ΡΟ ]85 -- ᾿Αϑηναίοις τε διαλλά- 
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νον; καὶ Φίλιππον τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, πολέμιον 
ὄντα. μὴ καταγάγοι ἐπὶ βασιλείᾳ, ἃ ἐν 8 οὐκ 
ἐπετέλει" τοῖς τὲ ᾿᾿ϑηναίοις αὐτὸς ὡμολογήκει, ὅτε 
τὴν ξυμμαχίαν ἐποιεῖτο. τὸν ἐπὶ Θράκης “Χαλκιδικὸν 
πόλεμον καταλύσειν. πἰ ἢ οτύθῶν οὖν ἕνεκα τὴν ἔφο- 
δὸν ἐποιεῖτο, καὶ τόν τε Φιλίππου υἱὸν ̓ Ἵμῦνταν ὡς 
ἐπὶ βασιλείᾳ: τῶν Μακεδόνων ἡγε καὶ τῶν ᾿Αϑηναίων 
[πρέσβεις], οἕ ἔτυχον παρόντες τούτων ἕνεκα, καὶ 
ἡγεμόνα “Ἵγνωνα" ἔδει γὰρ καὶ τοὺς ᾿4ϑηναίους 
ναυσί τε καὶ στρατιᾷ ὡς πλείστῃ ἐπὶ τοὺς Χαλκιδέας 
παραγενέσϑαι. 

90. νίστησιν οὖν ἔκ τῶν Ὀδρυσῶν ὁ ὁρμώμενος 
πρῶτον μὲν τοὺς ἐντὸς τοῦ ἀΐμου τε ὄρους καὶ τῆς 

ὅαρ. 9ὅ. 8. 8. πρέσβεις οπι. 85. (Ἰ. εὐ ὁονν. Απρ.., ἀπᾶθ 
Βυβρθοίπμῃ ἢι; Ροταῖ ΘΠἾπη ἃ 1 ΘΡΡΡΘΙ θτι5 Δ] εχ 101, 1. Ομη1550 
ἴθ 60 γοιθα οὐ... ἕνεκα πἰτηΐβ ππᾶὰθ Ροβιια νἱάθπίαν Βαδοκίο. 
Α ποθὶθ τηδχίτηθ 00 ΘΟΠ ΡΑΤΙ ΠῚ ΠΟΙΠΘΗ ἡγεμόνα ποη ε6δ. οχραῃ- 
οἴαπα ; πᾶτῃ οἰΐατι Ἤδρποη τούτων ἕνεκα δαδνδί, βϑὰ ἢἶο ατιχ, δθίθυὶ 
Ιεσαί. . 

ξειεν ἑαυτόν. Ουοα [δοίμπι. 
ψιά. 29, 6. --Ἧὀ Φέλιππον. 15 
τοχεγαῦ ραῦίοπη Μαοθαοηΐϑα σϑητὶ 
Τειιθηϊἀδνιπι (οἷ. ο. 99) 5 θ᾽ Θοίδ 8 
(ᾳυδε ρᾶγ5 σορ πῃοβοϊίαν ὁχ 100,8), 
564 ΘΧΡΕΪΒτ5 ἰποταὶ ἃ Ῥογαϊοοα, 
εὐ ἴᾶτη δηία 0]. ΠΧΧΧΥΠ ἃ. 4 
γι θίιγ τηοτίτι8 6556, 4αθπτὴ 5]- 
18 1665. ΠῸῚ Ἰρϑατη, 564 ἢ] τη εἰὰ5 
Ἀτηγπίδηη ἴῃ γ ΡΠ] δβ8ού γθϑι- 
ταγιι5. Θ᾽ αΒρ᾽οἴοπμ65. 46 ΟΡΒΟΙΥ ΙΒ 
οἴτπιβ σθθι5 νὰ ἀρὰ ἌΡ]. Μα- 
ὁθα. ἃπί8 ΤΕΡῚ. ῬΈΙΣ ἢ: 105.546- 
- ἐπὶ βασιλείᾳ. Ἀροσβδιῖ- 
νυπι ἀθ θα θτη ΡΕΡΟΒΌΪ θιοά. 1.4. 

[ κατάγειν ἐπὶ τὴν Μίακεδονι- 
κὴν βασιλείαν. Οἵ. ῬοΙγ". ΧΧῚ 
πος ῬΥΌΘΟΡ. ΒΒ. α. ΠΙ 86, 5εὰ 
εἰϊδτη συᾶτήπ. ἴῃ ἐπί ο. Ἶ 
ἘΣ πὶ καταλύσειν. 
Οἱ. 29. 5 οἱ Ῥιοά, Ὅς 

8. 8. 
“Τημενιδῶν. 
᾿Δλέξανδρος 

᾿μύνταν] ,, Γένος 
ὡς 0.90. 
ὃ φιλέλλην, 
γέννησε] 

Περδέκκαν Φέλιππον 

« 

ος 

᾿ἀρχέλαον ᾿ἀμύνταν 
Φίλιππον 
᾿Δλέξανδρον. τὸν μέ- 
γαν, ὃς τὴν Περ- 
σῶν δυναστείαν 
κατέλυσεν." 50}0]. 

»»ϑϑα ΟΠ Ϊβδὶ Βαηὺ ἀὐἰάατη. γΟ 65 
[τοσπτηατιθ ἔγαίγ 85. δὲ ΘΟ ΒΟ ΥΪηΪ, 
Οὗ, δάη. 157, 8. ΡΙαί, ἀοτρ. Ρ. 4171. 
Ξγπο. ρ. 691. Μ6]1.1].“΄ ἜΘΕΙ, 
ΑἹ Πᾶθὸ ΟἹ ΐβδίο νει δὶ 1Π1π5 σ6- 
ῃοδ] οσῖδθ ποη οἴβοῖς. Ια. ἰδτηθη 
Τυδύπ. ΥἹΙἜἫἜ Ἃς 58. :ὖ ϑυπο., 0] 
Ατηγηίατη ἔγαίγοη Ῥογαϊοοαθ ΠΟ 
γϑοίθ νοοδῖ, Ατηγπίαθ ἢ ππὶ Ατὶ- 
ἄδοιιπι, Πυϊπι5. ΔΙ ΓΘΓῸΙ ΠῚ Ατηγ πίδ πη]. 
-- “᾿Αγνωνα] ηϑυτος ἔχτισε 
τὴν ᾿ἀμφίπολιν.“ 86.)01. Ια. 
ΓΝ 102. 

Οαρ. 90. ξ.1 ἀνέστησιν. 
Οὗ δάη, 68, 1. --- ἐντός, οἷδ: 
πδπι Ῥᾶμ]ο0 ροβί τοῖς ἐντὸς τοῦ 
Αϊμου Θρῳξί ἐομιγανῖ Ῥομπιπίαν 
οἵ ὑπερβάντι Αἷμον Γέται. -- 
τοῦ ϊμου ὄρους. Θυπιτα ἰπ 
ποτηϊπαιῖνο ὃ ἄϊμος ῬΟΥ ΒΒ 1 ΠῚ 11ΠῚ 

κατάλογος 
τῶν ὑπὸ Σι- 
τάλκῃ στρα-. 



τευομένων 
φύλων. 
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ἱΡοδόπης Θρᾷκας, ὅσων ἦρχε μέχρι ϑαλάσσης, ἐς 
4 “ Ὁ » 

τὸν Εὔξεινόν τε πόντον καὶ τὸν ᾿Ελλήσποντον᾽ ἔπει-- 
τα τοὺς ὑπερβάντι Αἷμον Γέτας καὶ ὅσα ἄλλα μέρη 
ἐντὸς τοῦ Ιστρου ποταμοῦ πρὸς ϑάλασσαν μᾶλλον 
τὴν τοῦ Εὐξείνου πόντου κατῴκητο᾽" (εἰσὶ δ᾽ οἱ 1. 
ται καὶ οἵ ταύτῃ ὅμοροί τὲ τοῖς Σικύϑαις καὶ ὁμό- 
σκευοι πάντες ἵπποτοξόται") παρεκάλει δὲ καὶ τῶν 
ὀρεινῶν Θρᾳκῶν πολλοὺς τῶν αὐτονόμων καὶ μαχαι- 
ροφόρων, οἱ “ἴοι καλοῦνται, τὴν οδόπην οἵ πλεῖ: 
ὅτοι οἰκοῦντες " 

ἀἰϊοαίαν, τορασηδύ 00 ΘΧΘΙΡΙ ΠῚ 
Ῥγδθοθρίο βρυδηγπη ] ΟΥ δα 19, 
Ὁ Ἰηδϊοαίο,. Αἱ 5: πον Βέγδθ. 1. 
ὙΠ ἔαρι. ἃ Ἀγάτηθν. δαϊι. 8, 
86 τὸν ἷμον ὅρος. Οἵ, Ῥίοϊ]ομι. 
ΠῚ 16, 4 (015) εἴ, ϑύρδθ. ΤΥ 8,8 
ἐν τῷ ᾿Δδούλᾳ ὄρει, ἴοι Ο 1, 
0 εἱ τοῦ Πίνδου ὄρους . ὙΠ 
ἔγαρτη, 14. 1. ΑὙΙΆΠΊΘἢ ϑύτδθ, 
ὙἹΣ δ, 1. 06, 1 τὸ ἀΐμόν ἐστιν 
ὅρος. -- “Ῥοδόπης. Οὗ ΒουθΙρ. 
αϑορν. ΠΡ. 1552- Νυπο Ποβροί- 
ἰαρ!ὴ, Ἠεβροίοαδρ;, ])εβροίο. -- 
μέχρι ϑαλάσσης ἐγαβίγα νἱ- 
ἀοπόιν ἃ Καπαρ;. ἐπ ραρ παν, ΠΙὰ- 
ΒΡ Π 11) ῬῬΡΟΧΙΠΗΪ5. 10] ἐς, ΠΡ ον 
μέχρι, ἕως. -- τοὺς ὑπερ- 
βάντι Αἀΐμον Γέτας. ὃ 6 
ἀμί. οἵ. άπ, 1 24,1 εὐ Π| 49,8. ἀε- 
[86 {η0- ΠΟΥ Ηδδπιαπι οἱ Ὥδημι- 
Ῥίαγῃ Παρ τα θαπί. ΟΥ, ΗΠογοάοί, ΤΥ 
98 εἱ ὕκονῦ. ἄθορυ. ΠῚ 2 γ. 597. 
Ηοβ ᾳυοαῖο οὐἱρῖηο ΤΏ Ο65 [α͵8558 
ἀοοοὺ Μα6}}. ἀΘ Μαοορά. ρ. 88. 59. 
ϑοὰ (θυ ποβ 6556 να]ὺ ατίτηνη. 
Ηϊδβί. ᾿ἰπο. ἀθυτα, 1 ρ. 110 544.; 
αἱ Ῥουβιιδβὶῦ Τθοηὶ  ου]θ5. ἄθον 
αἴθ θβοῃ. ἃ. ἀδυίβομθη Ὑ ΟἸΚα 1 
Ῥ. 86 54ᾳ4., 8115 ποῃ Ἰίθη, 6 γο- 
οοπίϊοτθ δουιτὴ Ὠἰβίονϊα νᾶ. ΝΙ6- 
θα}. ϑουῦῖρί. Πἰβύ, οἱ δ. ΤΡ. 
814 564. -- καὶ ὅσα... κατ- 
ῳ κΉΤτΟ;,; θοί «ἀπ δοῦπᾳ ἊΘ 
ΑἸΪὰ 6 παίϊοη 88 οἱβ [50 Ὲ πὶ 
(οι αυϊά θη) κα Ροπίαπι ἐπ - 
χΧΊη τὴ τηϑρῖβ (4 δ πὰ [ἢ Τὴ6 - 
αἰξοτγδ 68) νουσθηΐοβ ἴῃ - 
οΟοΟΙ ΟΡ απ. οΙέρη γένη" 

χαὶ τοὺς μὲν μισϑῷ ἔπειϑεν, οἵ 
δ᾽ ἐθελονταὶ ξυνηκολούϑουν. ἀνίστη δὲ καὶ 4γριᾶνας 8 

ἐϑνῶν δηλονότι. ἐν ΘΟΠΟΙ ΠΝ ΙΒι. 
ἕογίθ. δύ γένη δα ἔϑνη ἰεβθη- 
ἀππὶ εϑί; πῃ μέρη ἄς. τερίο- 
πἰρθὰ5 ἰπίθ! ]ϑὶ ῬΥΟΡΙΘ ὑδῦμῃ 
ΤΊπιο. κατοικεῖσθαι νεγθὶ πομ 
Ῥοβ86. ἀοοεοὶ (485. Αἱ Κυιθβ., 
51 αυἱὰ πηπίδηά πὶ 511, μέρη εχ- 
ΡυμΘῚ ταᾶν α}1.. Δ υΡἃ δάλασσα 
ἡ τοῦ Εὐξείνου πόντου 60 οχ-τ- 
ΟἸΙΒΆΠέαν, αυοὰ πόντος οὐ {10 
Εὔξεινος ἴῃ ποηιθη γθρὶοπὶβ οοᾶ- 
Ἰαϊι. Αἀ4. δάη. ΙΝ 24, ὅ οἱ Αὐνῖ. 
ῬΦΥΡΙΡΙ. ἰῃϊύ, αἴαπαθ ΑΠδΡ. ὙἹΙ 16. 
Ἠρτοά. Π| 88. 6 ἤδχίοπθ κατῷ- 
κῆτο νἱὰ. αἄη.1 120, 2. »Οδί6- 
ὙΠ 6Χ ἢ. 1. Ῥαίοί Τητδοίαπι ἰβίτο 
ἃ ϑογίῃῖα ον θα νυβι5 ἀἰβίπη- 
οἴδη ἔμπϊθβθ. Μι46 (δίίογευ, 
[Τπγᾶο. Ρ. 117 οᾶ. ΒΘ ἈΠ1ΟμΈ1.} “ 
ΟΟΤΤΙ,. -- ὁμόσκευνοι, οα]- 
ὰ 5ἴη}11 65, Ρονί, Οἵ. ΠῚ 98. 

ὃ. 2. τῶν ὀρεινῶν .... 
τῶν αὐτονόμων. ,ΑὉ Βῖ5. αἱ- 
5Ε1πρ απ 101, 8 ὅσοι πεδία 
εἶχον, αὐτόνομοι πάντες. 
μαχαιροφόρων, οἱ ΖΔζοι 
καλοῦνται. Οἵ. ΝΠ 27, Θρὰ- 
κας μαχαιροφόρους ΘΟΠΊΠΊΘΙΏΟ- 
ταῦ οὐϊατη Χο, ὕγν. ΥἹ ῷ, 10. θὲ 
Ὀ 15 οὗ. 11ρ5. δα Το. πη. Ν᾿ 46 
εὐ ΝΙΘθ αν, 1. ἃ. Ρ. 877 οἱ ανἱγητη, 
᾿ ΠΡ. 191: 

8. 8. ἀγριᾶνας. δ Πἷ5 νά. 
ααίίον, 1, ἃ. Ρ. 118, ααἱ 605 οἰγοᾶ 
ΒΠποάοροη οἱ δὰ ἴοπίθβ θυ πο - 
ἢἷΒ ΠΑ 556 6 δίναυ. ΝἼ11581 ἀο- 
οοί, εὐ Μδηπονῦὶ, ἀδοσυ. ἼΠ Ρ. 

Ὗ 
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καὶ Δαιαίους καὶ ἄλλα ὅσα , ἔϑνη Παιονικώ, ὧν ἤρχεν᾽ 
καὶ ἔσχατοι τῆς ἀρχῆς οὗτοι ἦσαν μέχρι 1 Τρααίων 
Παιόνων καὶ τοῦ Στρυμόνος ποταμοῦ, ὃς ἐκ τοῦ 
Σκχόμβρου ὁ ὄρους διὰ 1 ρααίων χαὶ “αιαίων Ἶ ῥεῖ, οὐ 
ὡρίξετο ὴ ἀρχὴ τὰ πρὸς Παίονας αὐτονόμους ἤδη. 
τὰ δὲ πρὸς Τριβαλλούς, χαὶ τούτους αὐτονόμους, 

Τρῆρες ὥριξον καὶ Τιλαταῖοι. οἰχοῦσι δ᾽ οὗτοι πρὸς 

Οδρ. 96. 8. 8. μέχρι ,Τρααίων Παιόνων Βεκκ. αϊρο μέχρι 
Γρααίων καὶ Λαιαίων Παιόνων. Οιιὰς (αἰίοιοι ρ. 11 ειιβίρα ἴτὰ 
ἀοἔομαϊς, αὐ ἀπρίεχ σθηιβ ΤἈΘΑΘΟΥ ΠῚ βιδίπαί, Αἰτθραπι Οανγβῖθο ἴπι- 
Ῥθεῖο βαθἰδοίμιη, αἰτοσαπι ΠΡόναπι, Οἵ, δά. ῃδὶ, Κναθρον δὰ Ὀίοη. 
Ρ. 26 ᾿μτοΡΡι ΠοΙΊ0Π6 πηυίαία γα] ΔΘ. 5.ΘΘΌΡΤΘΡΘ βίαι, βῖο. ϑϑυθἃ 
αἰβείησαθηβ: ὧν ἤρχε -- καὶ ἔσχατοι ἐς ἤσαν -- μέχρι Γραασέίων 
Παιόνων. Ἀπύϑὰδ αἰττου ἈΚαετηρί. ἰὰ απ. Ἴμίοιρε. Ιῃ Μοβαι. μέχρι 
Τρα. καὶ Ἴαι. καὶ Παιόνων. Ο. Ἐ. Βα5. Ὁ. Πδαν. μέχρι γὰρ “αιαίων 
Παιόν., αυοὰ οἰΐδηη ἴῃ 10. οἱ Απρ᾿., ἴῃ απο μέχρι Τρααίων καὶ Δα- 
αέων͵ ἰοβῖσαν, Δἀηοὐαύα πη Θβί, 1 μέχρι γὰρ “αιαίων καὶ Παιόν. αν. 
Ἐ, μέχρι γὰρ Γρααίων καὶ Λαι. Παιόνων. ψιηά. μέχρι “Δαιαίων 
Παιόνων. Τηρδηΐϊοβα Αση. νϑυθὶβ καὶ “Μαιαίων 5ονναιῖβ οἱ Ροϑι μέχρι 
6Χ δἰΐαιοι πΙΘμυ  ἦ5 Ρανεϊσαϊα γάρ γϑβύϊψαία πη 0085 γόοιο οὖ οἰγοαμη- 
ἀδαϊ! ἰπησεηβ μέχρι ΤΓρααίων καὶ Παιαίων. . ὡρέξετο. ΟΕ 
δὲ ἴδ] δα ἡ. Ηαϊτιϑ ὁομπϊθοίανα ΡΟ αία ΟἸα55. ἰπβαρονῦ δι΄ ᾿Φγριάνων καί 
ΒΟΥ ρ511, οἰδὶ αγδαθογιτη ΔΡΡΘΙ]Δ ΕἸ ΟηΘὴη Ὁ15. (ΒΘ ΠΊΘΓΘ ΟΥ̓Δ ΠῚ δ 5616] Ρ1Ὸ 
᾿Δγριάνων ποιηῖπο, αιοα ρϑι|0 δηΐθ δα[αῖν, ἃ ΠΌΥαν 115 Βα 5 τα τα πὶ 6556 
ΠΟῺ δβί ῬΓΟΌΔθ 6. Ὁποα δαίθη) αν δα οὶ ΔΙΌ ποθὴ ΠΟΙΏΪ 8 ΠΓ11}, ΠΟΙ 651 
ΤῊ ΠΤ, ἀαππὶ ΠΡΟΟΡ ΠῚ ἀποα 6 ὁ. 101 4101] π}1ὰ ἤδι πηθπίϊο, Νοαὰθ 
ται θη, ππα6 ΠΠπἃ οὐ ἴ" ΟΠ. 65 ΠΠ0ΥῸ5 ἰρυθρβευϊῦ, ἀρραγθί, 

494. -- ΛΠαιαέους. Ἠοτὰπὶ 58- Βιιηι6}. Πρ. 29 εὐ ϑοῃαθανεῖο 
ἀ85 νἱθβ ρᾷιο ροβί ἀοἤηϊία5. 
Νοιηθη ἃρυὰ ΒΊΘΡΗ. ΒΥΖ. οοΥτα- 
Ρύαπι 651 ἢ “Μαΐνους. --- ἄλλα 
ὅσα ἔϑνη Παιονικά. Οἰ. Ηε- 
γοῦοί. Νὶ 158. 16. (ϑίίον, ρ. 108 
564ᾳ. Οὐουβίηοι. Μοθᾶ. ρ. 178 
544. οὐ ὧἀθ οοἹ]οσαδίίοηθ νΘυθΟΥ ΠῚ 
Κυιιοσ, αν, 8. ὅ1, 10 δά. 10, -- 
τοῦ Στρυμόνος ποταμοῦ. 
Βιρηϊ Ποαύαν. παϊὰβ ἤσαν! οαγδιι5 
Βαρουῖου, ἀθ οαΐαβ ἔοῃίι5. οἵ, 

Η , 

ἀάη. δὰ ἂρ. οχίν. - Σκομ - 
βρου. Οὗ, 54. Μαηπονί. ἀθοϑυ. 
ΝῊ ρ. 4, ουϊ οβὺ ΔΝ λοβοια οἱ 
ΒΌΠΔα, οὲ Ρ. 488, οὐ 1681. αὐᾶθο. 
Βθρί. ΠῚ ρΡ. 474, αυἱ ἀϊοὶξ 6558 
ΟΡΘΡΡῸ5. δὲ ΤηᾶσΠΟῸ5 ψ ΟΡ Ϊο65. ἰπίθν 
ΟἸϊαβίθη αι! (Κοβίθη}}) οὐ 80- 
ῬὨΐάτη βἷιοβ, ΔΜ τόβοπα 56ι ἈΚ 1- 
βύοβκα δϑί. οὐϊδηὶ (ΙΒ ΘΠ Τ|. 

ΤὨσον αἰ α15. ΚΟ], 1. 2, Εαά. 11.; 

(νει καηᾶο Ρ. 338). --- οὐ, πα ὶ,. 
ἃρυὰά 4105 ΡΟΡΆ]Ο05., ναοὶ 
4αἰθὰ5 ΡΟρα 5, -- τὰ πρὸς 
Παίονας. ΔὉ δαρᾶνίο, 4 πλ8 
βροοίδι Ρδθοῆδ8, ἃ ρᾶτΐίεα 
Ραθοηαπι Οἱ, άη. ΠΠ 6, 1. 

ὃ... 4. ΤΠ οι βαλλονςο ΟΝ 
(ἀαίτον. Ρ. 857 544. οὐ ἀθ Ὑδοθηΐϊο - 
ὙΠ 5. ΘΟ σα ϊθτ5. ΝΊΘΡ ἢν, 1], 
ἃ, Ρ. 8714 5ᾳ. --Ῥ ΗΤρῆρες... 
καὶ Τιλαταῖοι. Οὗ ἀδίίον. 
Ῥ. 86. ΗΠονὰπη ποπιθὴ ρΡοἴθυαν 
μΐηο ἃ Βίθρ!, Βγ2.. Νοίίονθβ ἰἰ 
Τύθιθβ. απἰἱ αἰϊαδηᾶο ἴῃ Αϑἴϑτῃ 
ἰηναβουαηῦ. Οἱ, ἴηΐογρυ, ΟΠ πὶ 
Ροθίαθ. πάπα πδιη ὐΓΌ 56 116 οἰτι5 - 
ἀθηλ βιϑη 5 6556. οδηβοῦ ΑΡ6ὶ]. ἴῃ 
Μαδορά. Οὐ, Ῥονρῖο. ἴῃ Ρᾶπὶ. 
Ἔγκυκλ. παιδ. ἃ. ν. -- πρὸς 
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μέγεϑος καὶ 
πρόσοδοι τῆς 

ἀρχῆς τῆς 
Ὀδρυσῶν. 

»- ᾿. ὌΨΙ Ν δαυ δ. κω" ἊΣ πέδον Δνλν δε κ πασξιον ἀκα 

210 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦῊΣ Β, ἥξ΄. 

βορέαν τοῦ Σκχόμβρου. ὄρους καὶ παφήκουσι πρὸς 
ἡλίου δύσιν μέχρι τοῦ ᾿Οσκίου ποταμοῦ. δεῖ δ᾽ οὐ- 
τος ἐκ τοῦ ὄρους. ὄϑενπερ καὶ ὃ Νέστος καὶ ὃ 
Ἕβρος" ἔστι δὲ ἔρημον τὸ ὅρος καὶ μέγα, ἐχόμενον 
τῆς Ῥοδόπης. 

91. ᾿Εγένετο δὲ ἡ ἀρχὴ ὴ ̓Οδρυσῶν μέγεϑος ἐπὶ 
μὲν ϑάλασσαν καϑήκουσα ἀπὸ ᾿Αβδήρων πόλεως ἐς 

Α “ἤ , ν ’ “ - 

τὸν Εὔξεινον πόντον [τον] μέχρι Ἴστρου ποταμοῦ" 

Σκαόμβρου Ηἷο οἱ ἰηἴτα α55, πρὶ, (584 Πἷς ἃ σοΥγ.). ΡῪ. τηδῃ, ΟἹ. 
ΟἸν. οἵ γρ. 1η., 498. οὐ" Αὐϊδβίοι. Μείθον. 1 18 ρυϑθίπηι5. Οὐπ5 ποίο- 
Υἱ τα θη] δ ΒΟΥ Ρ πγτη πλυ Δ Πα 8 πὶ ΠΟ 5 ἤσοτο Ο1855. γθοίθ αἰσογθί, Ὠἶδὶ 
ΠΟΠΠΌΪ ΟΡ ΠῚ ῬΥϑοβίδη 155] ΠΟΛ στη [ΠΥ ΟΥτη ΠΊ55, ΤΠποΥ αἸ 415. (6ϑτ1η0- 
πΐπτη δοοοάονοί. ψαϊσο οὐ ΒΈκκ, Σ κομέίου. δοορίπ5 ΡΙη. Η. ΝΟῚΝ 
10, 88. 

ὕαρ. 97. 8.1. τὸν μέχρι. Τόν οτη. Ο. Ὁ. 1. Τ8πν. δὲ βιβρθ- 
οἴστῃ δϑί ΟἸαββοηῖο. Ῥοπίμπι Ἐπχίπθαση αἰ έτα [βἰστὶ οβύϊα ἴῃ βθρίθηισῖο- 
ΠΟΙ ϑρθοίασθ β8π6 ΤΊ που αἰ 465 ῬΓΟρΡίθ ΘΟ] οηἶα5 αγαθοαβ Ὁ] 5᾽185 ΠΟῊ 
Ῥούαϊ Ἰσπόγᾶτγα: δὲ ἰαπῖθη ἰᾷ οχ νυ]σαία ΘΟ] Π1σ 5. 

ορέαν τοῦ Σκόμβρου. 
ΙΓ ΠΡ ΠΠ 4 οὐ 4110]. 1, Καπιθο, 
Πῖο οἱ αν. 8. 47, 10 αάη. 0. Μαᾶν, 
Οὔβ. 5υπί. ρ. 14. -- παρή- 
κουσι} -παρατείνονται." 
Θ6Π0Ι. -- Ὁσκέου. Ἦσπο ἴϊπι- 
νἰὰπὶ 11] ἰβύυθπιπὶ [ηΠΠππθηΐοτη 8} 
[115 βου ρτοΥ τι5. ΚΘ οἸ ΠῚ, Ο ΘΒΟ ΠῚ, 
βουση, ἰβοιπ, Ποάϊθ Ι5ΚΘΥ 56 
156] 18 Υ, ν οοδν ἀοπηοηδβίγαι (δέον. 

27. 5884ᾳ. -- ἐκ τοῦ ὄρους, 
ὅϑενπερ. ες ὁ Ἕβρος. ππο 
ταοπίθπι ΘΟΟΠΙ τι 6586 ναὶέ 
(Ἰαίίον. Ρ. 28. οἱ 4101... Οἱ, Αὐὶ- 
βίοί. Μείθου. 1 18 ὃ δὲ ὩΣ τρυ. 
μὼν καὶ Νέστος καὶ ὁ Ἔβρος 
ἅπαντες τρεῖς ὄντες ἐκ τοῦ 
Σκχόμβρου. νερὰ αταθοα ἰὰ πῃ 
ΠἾ}}}} ἀθοϊαγαηΐς πἰβὶ Οβοϊθπη οΧχ 
δοάθη τηθηΐθ, 6Χχ ατὸ Ναβίμῃση οἱ 
Ηδφρτγιπι, ἈΠ οάορᾶς νἱοῖηο, ῥτοὸ- 
Ππιογθ, ααθπὶ ΤΊ ον ἀἰ4 65 5] νΕΠ]οὲ 
6886 Θοοπιθιιτη, παπᾶ ἀπθὶς ἐκ 
τοῦ αὐτοῦ ὄρους ΟἸ 5515. ΨΘΥΡΙ5 
ὄϑενπερ. δὲ ὰτ Ἕβρος. δα ἐκ 
τοῦ ὄρους ὄϑενπερ ὁ Στρυμών, 
Βουθογοι, ν᾿ ΟΥΡοίαπι, ᾿οάϊο ἘΙ- 
Ἰοάαρ]ι, ροίτ5. βἰρη ἢ ον ρΡίαί 
αΥίβουδο! 1. ἃ. Ρ. 39 584. ὅογ- 
ΠΟ 8, αἰ ἃ Οοτιβίπουγο Οδγάϑιι 
56. βίγισηα νοσαίνῦ 1 Θ᾿. 208, 

211, υὐ ἃ Τμεα]ς, ανᾶθο, βερί. Π 
Ῥ. 201, οπίθβ [θα κῖτβ 6558 ἀοοοί 
ἴπ βιιπηπηα ἈΠοάορο οἶτοα Ὀυθηϊ- 
ἱζᾶτη (Πρ᾽πά5οΠ8πη}}) οὐ (μἰα8- 
ἰ6η4}1. ϑίγανο 10. ὙΠ ἔναρτη. 
86 ΒΈΓΥΤΠΟΙ 6ΠῚ ΟΥ̓Ὶ αἰοῖε ἐκ τῶν 
περὶ 'Ῥοδόπην ᾿Δγριάνων, Ρ]Ϊ- 
πἶπ5 ν6ΓῸ Ηϊβί. Ναί. ΕΝ 10, 88 εχ 
Ηδθηιο. Οβοϊιπι 6 Χ ἈΠοάορο γ8- 
Ῥϑεῖς ἰάθη ΡΙΙπῖα5 ΠῚ 236, 149, 
Ἡδθγῖπι (Ποῖα Μανίζϑηι) ἱπᾶϊ- 
ἀοπὶ ΘΟΠΊΡΙαγ65, 4108 ΠΟΠΊΪΠδΐ 
Ὅκ., ᾿ΐθπ 5610], Αὐιβα. Ρ. 171 
εὐ δυϊᾶ. ἴπ ν. ἝἜβρος, Ναβίιμι 
(αὶ ππηο Τανοὶβ οδὶ Ὑϑηϊάβολο- 
Οανάβα, αγαθοὶβ ΤΜαυρονέρι) ἐκ 
τῶν τοῦ ἄϊμου ὁρῶν ΝΙο6ρ]). 
του, Ρ. 626, αυἱ Αχίι (Βαρ- 
δάρι Ἰ)οαϊ6) οὐ έν ΠΟΘ ΠῚ] ΟΧ 
᾿ἰβάθην πιοη 8. ῬτΟΠιονα ἢν - 
τηδί, Οἰδηὶ βθηΐθητ αν απ αἷνθὺ- 
Β᾽ τἀ το. ΠΟΘΙ Ηἰ Πλϊν ἃ πὶ ν ἀν] 0556. 
4πὶ οορίοί Ἡδθηλιηῖ, ἈΠ Οά ΟΡ ΘΗ, 
ΒΘΘΟΤΊ ΠῚ 60 Ἰο60, 4π|ὸ 1 Πανὶ 
οΥὐἱδηίιν, σοηίίηθα τη ἐπὶ ἰπρ 
6556 ψ6γὲ 4ἴοῖ! αδίίον, Ρ.114. 

Οὰρ. 97. 8. 1. μέγεϑος. 
ΟἿ. Μαι. ὅν. 8. 425, 1,υ. Βαϊ. 
8. 181,1. -- ἐπὶ μὲν ϑάλασ- 
σαν χαϑήκουσα. Ῥιὸ 5 8. 



 ΥΎΥΎΨΎΆ ΨΙ Ύ Τ Πν Π Φ 

ὡν 

ΕΤΟΣ 1. ΧΕΙΜΩΝ. (1 917.) ΖΕ 

- 

αὕτη περίπλους ἐστὶν ἡ γῆ τὰ ξυντομώτατα, ἣν ἀεὶ 
χατὰ πρύμναν ἱστῆται τὸ πνεῦμα, “νηΐ στρογγύλῃ 
τεσσάρων ἡμερῶν καὶ ἴσων νυκτῶν" ὁδῷ δὲ τὰ 
ξυντομώτατα ἐξ ᾿᾿βϑήρων ἐς Ἴστρον ἀνὴρ εὔξω- 
νος ἑνδεκαταῖος τελεῖ. τὰ ὲν πρὸς ϑάλασσαν το- 
σαύτη ἤν" ἐς ἤπειρον δὲ ἀπὸ Βυζαντίου ἐς Δαιαί- 
ους χαὶ ἐπὶ τὸν Στρυμόνα (ταύτῃ γὰρ διὰ πλείστου 
ἀπὸ ̓ ϑαλάσσης ὁ ἄνω ἐγίγνετο) ἡμερῶν ἀνδρὶ εὐζώνῳ 
τριῶν καὶ δέκα ἀνύσαι. φόρος τὲ ἐκ πάσης τῆς βαρ- 
βάρου καὶ τῶν Ἑλληνίδων πόλεων, ὅσον προσῆξαν 

8. 8. ὅσον. Τῃ ΡῬ᾽ αν τη 5. Ῥυδθβίδη ἰββίτηοσιιτι ΠΡΡΟσιπ ὅσων, απο 

2 τὰ μὲν πρὸς ϑάλασσαν. ΟἹ. 
δᾶῃ. 27, 2. --ὀ περίπλους] 
»,» δυνατὴ περιπλευσϑῆναι. “ 
Ξ0ΠΟΙ, Αἀϊθοιῖῖνο Ἰορίίαν Αὐἱβα, 
Τρ. 286. Αρυὰ πο. ἰϑηη θη, 
εἰβὶ πρόπλους δαϊεθοῖϊνεα αἸ Χο, 
περίπλους 4110] 5ΘΠΊΡΘΓ ΠΡΕΝ 
{ἶν 8 ΡΟΠὶ αἰαπθ δἰϊα }}} ἢϊο τϑοίβ 510 
Ἰη 1616] Ῥο556 ἀοοθηΐ Κυιθο. οἱ 
ΟἸα55., δΧχ ἀαϊθα5 116 ΟΠ ραΓας 
στοὰ. ΗΠ 29 τὸ “χωρίον τοῦτό 
ἐστι ἐπὶ ἡμέρας τέσσαρας πλόος. 
6. τηοάο ἱπηρουίθοίο ΔΠΊ 1 τπ|5 οἱ 
τη Ὴ πη 68 ὑθΡΓΑΓΠΤΏ ΘΕΓΒΙῚ5 
πανὶ τη αἰ πα  Ἶ5. δὲ ποοίΓ Πἶβ π16- 
ἀἰθ πα] νἱα. Αοδο, δα ὙἹΙ 1 οἱ μὶο 
ΒΙοοιηΐ. {Πτορὲ. ἄθοσυ. 1 2. ρ. δὅ 
544. Κυιδ, Ηε]]. [Ἵ Ρ. 181 5ᾳ. 
-- ἣν... τὸ πνεῦμα, 58 
γνϑηΐα5 ἃ ΡΌΡΡΙ 56 ροΥ 5ρὶ- 
γϑί, Ῥονγί. Οἱ. ὅόρῃ. ΡΒ]. ν. 
1451 εὐ ΒΙοοτηΐ. -- νηΐ στρογ- 
γύλῃ] ἐμπορικῇ, [φορταγω- 
γῷ, δλκάδι), διὰ τὰ πολεμικά, 
μαπρότερα ὄντα. Ηὰβ πᾶνεβϑβ 
ΠΟῺ Ῥίϑπο αἰνθο.. τὖ Ὀ6]11085. 5οᾶ 
Ργοΐαπαο, υῖ ποβίγαβ Πᾶν 65, [1556 
οἵ, ααὰπὶ ν6} 15 σου ΘΠ, ποοσίιι 
ὀαγβαπὶ οΟΠ Πα ν586. ἀοοθέ Ατῃ, 
Ουατο δλκας οΟπιπθτπουδίῃν δϊα πὴ 
ὟΙ 1 οὐ νο! ϊου8 πᾶνῖτ ἢ 
ΘΒ 5. ΘῚ| ἩΝ ὙΠ] 17, 57. 
-- τεσσάρων νυκτῶν. Ουοι 
ὃχ Ηεγοάοιὶ ΤΥ 86. δϑβιυϊπιδίϊοηθ 
βίην βίδαϊα, δχϑιηϊηαί Αὐη. -- 
ὁδῷ, ἐἐπδτα ἐουτθβίνὶ, Ὁ 1 
49 οἱ 586ρΡ6 δρυᾶ Πειάοί. δε 
ἘΠΊ ΘΓΒΟ ΠΊΟΥΘ ἸΟΘΟΥ ΠῚ ᾿ῃΈθυν 8 }1ἃ 

ἀἴδυιπη Τἰηθγ 6 τηθ 6 Π4] Ργαθίθυ 
855. δὰ ἢ. 1. να. ὕκουνί. 1. ἃ. ρ. 
ὅϑ εὐ ΚΥαβ. 1. 4. Ρ. 188. πη άθιη 
ΤΊΟΡΘΙη νοὶ Ποάϊθ ἴῃ Οὐθητῖϊ5. τὸ- 
ΘΊΟΠΙθιι5 ΒΘ νυ 5αι5 σοηβίαι, ---- 
ἐς Ιστρον,. Ἰε οἰ 88 500] οϑεῖδ, 

ἐς τὸν Εὔξεινον πόντον τὸν 
μέχρι Ἴστρου. Οἵ. ΒιΙοοπηῖ, οἱ 
Ἄττῃ. -- εὐξωνος] »»εὐσταλὴς 
καὶ κοῦφος καὶ μηδὲν ἔχων 
τὸ ἐμποδίξον.““ 8610]. - τε- 
λεῖ, γνεντν θη. ΟΕΝ 78, 4. 
ΒουηΠ. ϑ'γνηί, ρ. 849, Ἦδσγπι. δὰ 
Τλιο., ἀθ οοηβοιν. Ὠἰβί. Ρ. 48. [ἅ- 
ΟΟὈΙΖ. δὰ [ποὶ. Τί. 8. 20 οἱ 
Ρϑπϊο ροβί ἀνύσαι 

8. 2. ἐς ἤπειρον οοί. σ΄, 
θιοά. ΧῊ 560. Δα νϑῦρᾶὰ ἐς ἥπει- 
ρον οεχ ἀνύσαι γθρϑίθηιμῃ. νἱ- 
ἀθέιν ἐόντι, πορευομένῳ. νεὶ 
5ΙτᾺ}16 αὐἱάάδτηη. --- δρας πλεί- 
ὅτου. Οἵ δάη.. 29, 8ι. Νὰ δᾶθο 
βϑη θη ἃ ΡῈ δ΄ ΟἸΙΠῚ 96, 4. 10] 
ἂς Ο5011 Γο πα 5 οὐ οσϑτι 5αρθ- 
γΐουβ δοὶ Ραϊδπάτπι 6556. ἀοοοί 
ΒΙοοπ. -- ἐ γέγνετο υἱγαπι 
ΘἾΠῚ ᾿ΠΊΘΤΡ ΟΒ᾽ 106 81 ΟἸΤη 115, απιἃ 8 
ΒΘαπα τα}, ᾿πΠ Θ Πα11ΠῚ 511, ῬΆΤΊΙΠῚ 
οοηβίαι. 51, ατιοὰ ΟΠπ65 τθοθη- 
[ογθ5 δαϊίουοβ ἴδον απ, Πα ΡΡο- 
θαΐαν, ᾿πβηϊῖνι5 ἘΠΊ τΣ ἀοθοί 
Ρεπάοτα εχ Ὧν. Οἱ. Κυαθρ. ἅν. 
8, 61, 6 ἀάη. 8. -- ἀνύσαι, αἱ 
δηΐρα τελεῖν. ΟἿἾἉ, ἱπίθυρνυ. 500}. 
Οεα, (ο]. ν. 1561 εἰ Το}. δᾶ 
ΌΡΗ. ΑἹ. ν. 606. 

8.8. προσῆξαν. Οἵ Τοῦ. δὰ 
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212 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟῪΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ 8, ἄζξ΄. 

ἐπὶ Σεύϑου. ὃς ὕστερον Σιτάλκου βασιλεύσας πλεῖ- 
στον δὴ ἐποίησεν, τετραχοσίων ταλάντων ἀργυρίου 
μάλιστα, ϑθύναμις, ἃ χρυσὸς καὶ ἄργυρος εἴη" καὶ 
δῶρα οὐκ ἐλάσσω τούτων χρυσοῦ τὲ χαὶ ἀργύρου 
προσεφέρετο, χωρὶς δὲ ὅσα ὑφαντά τὲ καὶ λεῖα, καὶ 
ἡ ἄλλη κατασκευή, καὶ οὐ μόνον αὐτῷ, ΠῚ χαὶ 
τοῖς παραδυναστεύουσί τὲ καὶ γενναίοις ᾿Οδρυσῶν. 

ΕΧ ΒΌΡΘΥ ΟΣ 115 ΘΘΏΕ1ν 15. ΟΡτατη ν] θαι. ἰδὶ ΠϑΘΡΘαΒ θιίαπι ἴῃ προῦσ- 
ἥξαν. Οἷ. ἀπ. Ὑυσαίατῃ ἐποίαν ὅ6110]. Ὅσον] φόρον δηλονότι. 

εἴη. Οδ55. Απρ. Ρ]. (ἰδὶ απο ἴῃ Ποο ἤει. Ρἰπρῖθαν,) Ὁ, Ἐς Τιδαν, 
ἤει. Ουοᾷ ψΘΡθαπι, απδηαταπ) οἰΐατη (6 ρϑοιη 5, αἀπδο ΠδΡαἢ ἐπι 568 
ὉΡΔΠΒυητπηΐαν, αἰοϊταν (οἵ, δάπ, 1 4), ἰάτηθη ἢΐο 00 ἀδιϊναση Π0ὴ. 86- 
αἰύαπη αἰ βρ ϊοοῖ. Οθύθυατη οἵ, δάη. 

ῬΆΡγη, Ρ. 287 εὐ Βυύϊπι, αὐ. πιᾶχ, 
Τη4, ϑὲ ἡ ΔΠοΙη. ἡ. ἄγω, εχ αυἱ- 
θὰ 1116 οἰΐαπι 51Π}}}}5. πιϑ15. γ θυ] 
προσάγειν ΘΧΘΙΠΊΡ πὴ ἃἰθα} 1, Π6- 
ΒΡομαθὺ οἱ Ῥᾶι!ο ροβί προσεφέ- 
ρδτο. Ὗ9εὶ 5ἷς ἀθ ἰηϊθουϊίαίθ νϑὺ- 
θοτγιπὶ ἀπθιζαηΐ Ῥοθε. οἱ ΟἸα55.. 
Ὠϊὸ ᾳποα οὐ δογίϑίιβ ἤξα ἴῃ 50- 
Ἰᾳ 0. ΒΘΡΠΟΠ6. ΑΥΙΘΟΥΠῚ ΡΥ ΔΘίου 
ἀαθίαμη κατάξαντες Χοη. ΔΙ]. Π 
2, 20 δίαιιε ἰπῆη. ἄξαν. ἀρυὰ 
Απέρῃ, ΠΟ ῬΘΡΘΥΪαύθιν, δ ργῸ 
δοΥΪδίο 4θ γὸ βϑϑϑρίιῃβ ἴδοία ἰηι- 
Ῥουβοίι πη γθααϊραῦαν. ὥααπη ἰρὶ- 
ΤΥ ᾿ἰΠΒΌΡΘΙ ργὸ ὅσον ἴῃ ΟΡ ΑΙΠηΪ5 
10 Υ 15 ὅσων Ιεσαίιν, ΟΡΥ, ὅσων 
περ ἦρξαν ΘΟΠΙΘοΙ!, ΟἸα 55, ὅσων 
προσήει αὰὶ ὅσων προσήεσαν. 
Δα Ποὺ ἀπ βἰπηαὶ ἀπᾶϊ φόροι, 
ΘΧ 110 προσῆξαν παίιηι 6588 
νἱχ οβδέ ουθα!θ} 6. --- Σεύϑου. 
ΟἿ, 101, ὅ. Τ᾽ 101. --- τετρα- 
κα αν ταλάντων. ,.Ὀϊοά. 
1. ο. Βαπά ἀπ) ῖδθ δχ ἰ1ϊῸὸ ΒΟΡΙΡΙΟΡΟ: 
ἐλάμβανε ἱ 51181665] προσύδους 
καΐ" ἕκαστον ἐνιαυτὸν πλείω 
χιλίων ταλάντων.“ ΠΌΤΤΙ,. 
Οἵ. ἀφ πος ἀϊββθηβιι ἀὐν το οἱ 
Ἄγη, -- δύναμις, 1. 6. τιμή, 
ἀξία. ΟἿ, ΒΙοομΙ, κα, Ῥουν. 8 ν 
20, ἰίοπη ὙΙ 460. ΠΡ ΞΓ. 
Ἠράάς ἢΪἷ5 ἈΣΊΗΣ 50 ἈΠΎ ἐς 
νη (τοῦ φόρου) (οα ἀπά 
ΙΓ τνγ8}. Οοιύγαυΐα δα ]Ὸ 
ΡῬοβί ροπαηί" ὑφαντά τε καὶ 
λεῖα. .,Ορίιδιίνιιηι.. . . τὐἰοαπα τ 

ἀοίδηαβ θο, αποᾶ ἀΘ... ααοί- 
8 ΠῚ 15 γϑάθιῃηθα5. ῬΘΟΌἢΪ5. 56 0- 
τὴ0 εβδίύέ. ΗΑ ΑΟΚ. δια ον ορίαᾶ- 
{ἰναπ ἰἰουαύϊν πὴ ἰὼ Δα ΘΥ ἢ ΐ 
Βοδιηι. οὐ (Ἰα55. ΑἸ ἤπης 
τηοάτπη Θχρ οαύ Βουπἢ, ϑγηΐ. Ρ. 
406, ουἱϊ ἀϑϑϑη αν ἔγαθο. οΟπ1- 
Ῥᾶιδὴβ αν, 8. ὅ4, ὃ αάπ, 5 2. αυἷἰἃ 
Πῖο ποπ ΘΟΙΠΠΙΘπ οὐ ϑηΐαν ἰδοία 5. 
γῈ5 56Π16] τὺ βαθρὶτβ σθβίδο; δὰ- 
αἴ ταπηθη δίῃ [ονίαββα βχραηρθη- 
ἀπ 6556. Τπαϊοαύνο δὶ ϑηΐ ἴὰ 
51} }Π|0 5 νΘΡ]5 Ὀίοη. Απΐ. ρ᾿. 
2044 εἰ Ἀρρίδη. ΥἹ 28, ααυἰθιι5 
γ δ! ἴτυν ἃἰέογα βουσὶ ρύινα ἤξι. οἷ. 
58, (οὐθυιιπα ἀἰδεϊπρυϊδαν ᾿ἰο ἄρ- 
γυρος οἱ ἀργύριον. Οἵ. «ἃ Χοηῃ. 
Ογν. 160, 15. -- ὑφαντά τε 
καὶ λεῖα, ἰοχυ} ἃ δόὰ ρὶ- 
οἷὰἃ οὐ Ἰονία. Ὑφαντά απλι- 
48 η} ΡΙΟρΥῖο βαηῦ τοΧ. 1 απὰθ- 
"0 6ῖ, ἀαπτη ᾿ᾶ 66 Ρ]υασηατι6 ἤριι- 
γἶ8. ᾿πτοχ δ ΟΥ̓ΠαΥδηίαν, πος τὶ 
0] 1ἰ5 αἰβυϊπρυπιηταν λεῖα, Θχὶ μλϊ6 
ὑφαντὰ πεποικιλμένα ν᾽ ϑηΐιν 
νοοαυ ΡΌ588. ΟΥἉ, 50110]. οἱ ΒΙοουηῇ,, 
αὐ ἀθ ποῦ τοχι οὔδειοπάϊ 
οοηΐονε θη. Απᾶ}. ὙΠ 8, 237. -- 
ἡ ἄλλη κατασκευή. Οἵ. δάῃ. 
14, 1. -- τοῖς παραδυνα- 
στευουσι. Ῥονί.: απἱ ἂἀρπὰ 
ἰρβα ἃιοίονγ  ἰαῦθ ΡΟ]]6- 
θαπί. Αὐ (ΟΟ]]θγῸ 5 πὲ ΠΪΠΟΥῈ5 
ἀογϊηὶ οὐ ααϑὶ τθρ], Δα ΥΘΠὶ 
ΐο πὴ ἩλαΪ τιπὶ ᾿ηἰου δὶ, οὐ 5186- 
ἤδη ἴῃ ΤΊΙιο5. παραδυναστεύ- 



δοουνοννι οὐ νδυ νὰ, μὲ μὰ 

σι 

ΕἘΤΟΣ Τ΄ι ΧΕΙΜΩΝ. (1 97. ἢ Ὁ 

κατεστήσαντο γὰρ τοὐναντίον τῆς ΠῈερσῶν βασιλείας" 
τὸν νόμον, ὄντα μὲν καὶ τοῖς ἄλλοις Θρᾳξί, λαμ-- 

βάνειν μᾶλλον ἢ διδόναι" (σαὶ αἴσχιον ἣν αἰτηϑέντα 
μὴ δοῦναι ἢ αἰτήσαντα μὴ τυχεῖν ὅμως δὲ κατὰ τὸ 
δυνασϑαι ἐπὶ πλέον αὐτῷ ἐχρήσαντο" οὐ γὰρ ἣν 
πρᾶξαι οὐδὲν μὴ διδόντα ϑῶρα. ὥστε ἐπὶ μέγα ἢλ- 
ϑὲεν ἡ βασιλεία ἰσχύος. τῶν γὰρ ἐν τῇ Εὐρώπῃ, ὅσαι 
μεταξὺ τοῦ ᾿Ιονίου κόλπου καὶ τοῦ Εὐξείνου πόν- 

του. μεγίστη ἐγένετο χρημάτων. προσόδῳ καὶ τῇ 
ἄλλῃ εὐδαιμονίᾳ, ἰσχυϊ δὲ μάχης χαὶ στρατοῦ 
πλήϑει πολὺ "τ μετὰ τὴν τον Σκυϑῶν. 
ταύτῃ δὲ ἀδύνατα ἐξισοῦσϑαι οὐχ ὅτι τὰ ἐν τῇ 
Ηὐρώπῃ,. ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ἐν τῇ ᾿ἀσίᾳ ἔϑνος ἕν πρὸς ἕν 

8.ὅ. μετὰ τὴν τῶν Σκυϑῶν 6455. 6]. νβ. Τ. Ββρ. ἴῃ Αὐρ. 
ΡΑΙ]. τὸ, Και. Η. αν, ΕΒ, Μοβαι. μετὰ τῶν Σκυθῶν. γυρο οἱ ΒΕΚΚ, 
μετὰ τὴν Σκυϑῶν. 

οντὲς ϑϑιηΐ ὈΓΟΘΘΘ5. απδϑδὶ 
ἱτὰ Ρ ΟΥΙΪ ρανύϊοῖϊρ 65, δίαπθ 
ἀρὰ ΒγΖαηίο5 ΔΙ] απ οὐϊθ5 ᾿ἰὰ αἰοὶ 
γῖνοκ ροίθηΐθβ, ααὶ ἴῃ ΡΥ ΠΟΙ Ρατη 
8 Ὰ}15. ῬΥΪτηᾺ5 ἰθηθαπί, Ἰθϊά οι 4ο- 
σοί. ἴδβι5 οϑὺ νϑῦῦθο ρῥγϑϑίθυ 
Το. ρυδθοῖριιθ θ 10 Ὁ 485. 

ξ. 4. κατεστήσαντο ὦ ὑἰνγΐς 
Θροᾳξί, εἐοπεϊξποναπί 
δπΐτη, οοηὐνᾶ δίαπο Ροῦβα- 
γα ᾿ΠΠΡ ΘΥΪτΠ|, πᾶπο ἰ6- 
σότη, 486 ἃρπα 8105 4υ0- 
4τὸ ΤΉγ δ 6065 θϑύ 6 ρϑῃϊνο 
βασιλείας οἵ. Μαίῃ. αν. 8. 866 
αἄη. 2, Βαυίίῃῃ. 8. 132 δἄη. 26. 
Ὅς τοῦθ ΡῬϑυβαυαπὶ νἱὰ. ἢϊῖς 
ΒΙοοτηῇ,, οἰβὶ 40 06 ΘΟΙ ΡΥ ΠῚ 
Ιοοὰπ] Χρη. ὗγυ. ΥΠ| 2. 7 ἀοεϊ- 
ἸῈὲῦ πϑοδύ πο ΡΘΡΓΏΘΥΘ. Οὗ, οὔἴδηη 
Ατὰ, --τ κατὰ τὸ δύνασϑαι] 
διὰ τὴν δύναμιν.“ ὅ.Πο!. ὅτ 
Ῥοίθπίθβ ἃρυὰ τορϑπὶ ἔϊ6- 
γτϑηΐ Ἰπίθγρυθίϑι οδϑύ Ποθν, Αἱ 
Ἰὰ εἰ ἐπὶ τῷ δύνασθαι ἀϊοοθνθ- 
τὰν, πε νεῦρα παρὰ τῷ βασιλεῖ 
θδὴ6 ἄξθββθηί. -- ἐπὶ πλέον 
αὐτῷ ἐχρήσαντο] τῷ νό- 
μῳ μᾷλλον τῶν ἄλλων ᾿Θῥᾳκῶν 
οἵ ᾿δρύσαι ἐ ἐχρῶντο.“ 8.0]. 

ξ. ὅ. ὥστε. ἢδπο ρϑυ θυ! απὶ 

ΠΟ δ ρῥγοχίτηα βιρονΐονα, 564 
αα οἸμηΐα θα, απο δηίθ ἀ6 τράϊία 
Οἀγυβανατη πϑτγαία 5[Π| γοἔουνὶ 
ἀθοϊαναῦ ΒΙοοιηΐ. -- ἐπὶ ἐΞΥ 
ἰσχύος. ΟΕ 6 η 5 Ὁ 1 5 
ὅσαι. Οἵ «ἅπη.116. --- ἰσχύϊ 
δὲ μάχης. Καοιηρῇ. απ Βιᾶτκε 
ἴῃ Κ ἀτη 6. ; - πολὺ δευ- 
τέρα μετὰ τὴν τῶν Σικυ- 
ϑῶν, ἰοησο βθουπάπμη Δ0 
τη Ρ 6 ΎῖῸ ΘΟΕ Αγ απ, ἸΓΕΕΙΒΞ 
οπηᾶάππὶ 4«παἰά 6 πὶ ἃ 5 ογύμὶ- 
090, 584 ἐλ πιθ ΙΟη68 60 ἴῃ- 
ἔογῖαβ. Πᾶ δεύτερος μετά τινὰ 
ΡΓῸ 1αὐ. 5Βεουπᾶθπ 5 Δ Ὁ ἃ]. 16- 
συαμίαγ Χρη. γι, Π 2,4, Ηθι]. 
ΨΙΠΠ1 85, αἰϊᾳποίϊθβ ἀρὰ βέγ})., 
νὰν 1. ΧΙ Ρ. ὅ8ὅ οἱ ὅδ1 (αὶ 
ἰάθη δευτερεύειν μετα τινὰ 
αἰχι), ΡΙαι. Ογᾶ55, 27. [Ι͂ῃ 56θη- 
τοητϊα Τὸν ἀϊά 65 αἀἰββοηῦνο νὶ- 
5115 δδύ ἃὉ ογοα. Νὶ 8, ἀδ ατὰἃ Γ6 
νἱα, ἴθ] Ἄν ]οκ., αδίίον. Ρ. 14 54. 
οὐ δῖο ἀρὰ (Δοἱ{}., ἴθ ΝΘ ν, 
Βουρύ. ΡΉ11Ο]. ΤΡ. 157 εὐ857, 5ῖο- 
πὶ 46 δογίπαγαπι ρΡοίθηίϊα Οϑἰαπᾶ. 
'ἴπ ΟΡβϑεν. δὰΐ ἴῃ ποβίτα δᾶ, τηδὶ. 
εὐ ΝΙ Ραμ 1. ἃ, Ῥ. 852 544. 
ΕΑ οὐχ ὁτι. Οἵ. Βυμΐίπι. 

αν. 8. 160, 1. -- ἕν πρὸς ἕν, 



Σιτάλκης ἐ ὃς 
4όβηρον ἀ- 
φικνεῖται; 
ἔνϑα ἡ πᾶσα 
στρατιὰ αὖ- 
τοῦ ξυνα- 
Δγροίξεται. 

914 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟῪ ΞΎΓΓΡΑΦΗΣ Β, πη΄. 

οὐκ ἔστιν ὃ τι δυνατὸν Σκύϑαις ὁμογνωμονοῦσι 
πᾶσιν ἀντιστῆναι. οὐ μὴν οὐδ᾽ ἐς τὴν ἄλλην εὐ- 
βουλίαν καὶ ξύνεσιν περὶ τῶν παρόντων ἐς τὸν βίον 
ἄλλοις ὁμοιοῦνται. 

98. Σιτάλκης μὲν οὖν βασιλεύων χώρας τοσαύ- 
τῆς παρεσκευάζετο τὸν στρατόν. καὶ ἐπειδὴ αὐτῷ 
ἕτοιμα ἣν, ἄρας ἐπορεύετο ἐπὶ τὴν Μακεδονίαν πρῶ- 
τον μὲν διὰ τῆς αὑτοῦ ἀρχῆς, ἔπειτα διὰ Κερκίνης, 
ἐρήμου ὄρους, ὅ ἐστι μεϑόριον Σιντῶν καὶ Τ͵Ὰαιό- 

ὕαρ. 98. ἃ. 1. αὑτοῦ. Τπ ρΙογίβαιο ΠΠν15 τη55. αὐτοῦ. Οὗ, ἀπ, 
1 ΘΙ Βα: ΠΠ 1551: 

Σιντῶν εἰ Ρᾶυ!ο Ροβί Σιντούς 55. Δαρ. ΟἹ, Ἴ8π. Τ. αν. Τιδαν, 
τη. Αὐ. ἢν. θδη, ΑἸά. οᾶ, Βα5. ναὶρο οἱ ΒΕΚΙ.. Σέντων οἱ Σέντους. 
ΑἹ πΟΡΙΒοσπ ἴδοις ϑίθρη. ΒγΖ., δρᾷ ϑύγαθ. δαΐθηι βου ρίανα ἢποῖαδ- 
τὰν, ΑΠα. ἀὐΟρΕ}, 46 Αοοθηΐ, Ρ. 224, 

βΒῖ ὰηᾶἃ πηΐ Ορροπδίαν. ,,ΟὐὍ ἴῃ μϊβ 4ὰοατ6 αἰπ55ι}1685, 
Ηεγοά. 1 80.“ ΚΑ Να. ,,Ααάϊία 
᾿ᾶθὸ βιηΐ, ααοα ἱτπηρουίαμι ΡοΡβ58- 
ὑπ ἐούαπι {Ππ4 ααϊάθπι Ροίθη- 
ἰ1ὰ5 Γαἰέ, βίη θα} οἷτιβ ΡΟΡυὶ ΠΟΠ 
τδτπτ.. ΑΉΝ: οὐκ ἔστιν. 
51 πορϑιοπθη ἴαβαπι ἰπάϊο65, 
«αἷὰ ᾿πποία (οὐδέ) ἀπτδοοᾶαι, ποι 
Βϑαπδίαν (οἵ, Βαυίξίπι. αν. 8. 148, 
6), νά8 θχ θηρία ἴῃ βά. τηδὶ. δα- 
βου ρία, ἤδυμι. δα Βορη. Απί.ν. 0. 
Θ.411}0. δὰ ῬΙαί. ΤΠ βαρ, Ρ. 1324. 
Μαίῃ. αν. 8. 609, 8 ρ. 1450. 
Μϑεαᾶν. ϑ'γηΐ. 8. 209 ἃ. δάη, (θὲ- 
γπηηδύ ἰδηθη πορϑίϊοποῖη ΕἾΔηΚ. 
6 Ραγνίϊο, περϑηΐί. ΠῚ ῥ. 18, ααΐα 
ΠΪΠ1], απο ΡΥΊΟΥΙ5 Πρ ΙΙΟ ἢ 5. Ο0]1- 
ΟΠ πὰ ἔφοθια ΡΟ μι ΘΡΙ , 510 ἰῃύθι- 
Ῥοβίναμ).) --- οὐ μὴν οὐ ὃ ἑ. 
Κταδρ,, οὐ Βοθμιη.: ἃ θδῖ (3 16- 
ἃο 68) ΔΌΘΝ πἰοῆῃί. Μά. ἀδ ἰδ 
Ῥνι ΘᾺ }18.1 8,1 Ρᾶμ]ο ἰτέον αἱ- 
οὐδ δύ βίη] πιῖ5 οὐ μέντοι οὐδέ 
Ποορον. 46 Ῥανο. Ρ. 486. Ναο- 
ΒεΙ50. Εχο. Ἠοπιον. ρ. 168, 514}1}0. 
δα ῬΡῬ]δί, Ῥυοίαρ. ρ. 331 Εἰ. ἢἴο 
ΑτΤη, οἱ βιρια 1 82, 1 δάη. Το- 
ἃ τπι ἢ 6 ᾿ΘΟΠΕρ ΟΠ ΘΠΒΙΟΠΟΙΝ νϑὺ- 
Βογιπὶ οὐ. .. ὁμοιοῦνται 516 
ἱπ θυ θίδυθ: ἢ 6 ν 6ΥῸ (βου 86) 
ἴῃ βοϊθγυίϊα 4ποαπο οἱ ρτὰ- 
ἀθηϊϊα ἂἃ6 γϑθι85 δᾶ νἱΐδο 
ἔνα οὐ ἃ ΠΊ βιρροαϊ δ ητῖθι8 
1115 παύϊοπ τι 5 5111} 65 (568 

νΘΡῸᾺΠ Τὰ 100 ΘΙ ΟΥ 65 Π8Ὸ 
4] ἃ 6 τὴ ἴῃ ρϑυ{60) βΒιπί. θεὲ 
τὴν ἄλλην νἱα. δάῃ. 1 128, 5. Αὰ 
ὁμοιοῦνται, αυϊά θη Θ6Π0]. ἐα- 
βουρβὶι ἀλλ᾽ ὑπερβάλλουσι, αποᾶ 
Ῥγοθραηάσπη νἱᾶθίαν Κυθθρθρο. 
Ια. ἐδιῆθῃ δά, τηδῖ. Αἰᾳαθ οἱ- 
ἴᾶπι Βοριηι. εὐνομέαν ϑογΠπαγατα 
ΡΟοοΘίϊβ ἀθοούθιη ΒῈρῦα ν υ πὶ ἃτι- 
σθητῖθιι5 γ ἢ] Πα ΘΠ ἈΠ Θχἰβεϊηγδῦ, 
Ἦοο ΟΡ 5. 6588 Κυπιθρ οι σοπ  Θουπιτα 
ἀνομοιοῦνται, δὲ πηι τηΐπτι8, 
απο Β᾽πίθηΐβ ἴῃ ΒΒ ΠοΙ ον. Ρμὶϊ- 
Ιο]ΟΡῸ Ι.8 5υδβῖι, ἄλλοις ἴῃ ἀλ- 
λήλοις πγὰ ἰἀ Π ἀπ 6586, 60 ἢοθΟ 
ἄλλοις, «πᾶ Καθιρ πὶ βοηϊθητῖῖα 
εβί, 84 Οαἀνγϑα5. βρθοίδιβ ὃχ 60ῃ- 
ν θυ ΟΠ 6 Τιαυῖπα Ἀρραγοί, Ἔς τὸν 
βίον «αἂ παρόντων τεϊαία Κιπο- 
ΒΘΡῸ πηῖρᾷ νἈΪθηταν νουθα, αἱ οδ 
δὰ ὁμοιοῦνται ΡΘυπουο Βιβρὶ- 
οαΐαν, ἐς ἰδπιθῃ ἴπ ΒαΒΡΙ οἰ ΟΠ ΘΠῚ 
νοοδί. 

Οᾶρ. 98. 8. 1. ἕτοιμα ἦν. 
ΟΝ «δἀη. 8, 4. -- Κερκένης. 
Αὰ νδᾶῖοθβ οἷ ΤΠ] ΟἿ Τ15. 6556 πγ- 
θη ϑϑυνοβ ἀοοοὺ Οοιιβῖη. {,1 Ρ. 
107 388.64. ΟἿ οὐΐδτη Τα. ἀνδθο. 
Β6Ρι. ΠῚ Ρ. 444, Κανδδάρῃ νοοσᾶ- 
(αν ἴῃ ἴυθαῖς. ἰα. Μαοθρᾶ. Μιάθ 
οὐδ Μαηηονὶ, ἀθορτν. ὙΠ Ρ. 488 
οἱ 498. ---Σιντῶν. 6 ἢἷ5 οἵ, 

- 



ἐμὰ ἾἿῊ Ἑ τῳ φήν νος Ἐκ ΠῚ 

- ΕΤΟΣ ΓΤ. ΧΕΊΜΩΝ. (1 98.) 

νῶν. ἐπορεύετο δὲ δι᾽ αὐτοῦ τῇ ὁδῷ, ἣν πρότερον 
αὐτὸς ἐποιήσατο τεμὼν τὴν ὕλην, ὅτε ἐπὶ Παίονας 
ἐστράτευσεν. τὸ δὲ ὄρος ἐξ ᾿οδρυσῶν διιόντες ἐν 
δεξιᾷ μὲν εἶχον Παίονας, ἐν ἀριστερᾷ δὲ Σιντοὺς 
καὶ αίδους. διελθόντες δὲ αὐτὸ ἀφίκοντο ἐς 46- 

8 βηρον τὴν Παιονικήν. πορευομένῳ δὲ αὐτῷ ἀπεγί- 
γνετο μὲν οὐδὲν τοῦ στρατοῦ, εἰ μή τι νόσῳ, προσ- 
ἐγίγνετο δέ: πολλοὶ γὰρ τῶν αὐτονόμων Θρᾳκῶν 
ἀπαράκλητοι ἐφ᾽ ἁρπαγὴν ἠκολούϑουν: ὥστε τὸ 
πᾶν πλῆϑος λέγεται οὐκ ἔλασσον πεντεκαίδεκα μυ-- 

4 ριάδων γενέσϑαι. καὶ τούτου τὸ μὲν πλέον πεζὸν 
ἣν; τριτημόριον δὲ μάλιστα ἵππικόν. τοῦ δ᾽ ἵππι- 
κοῦ τὸ πλεῖστον αὐτοὶ ᾿Οδρύσαι παρείχοντο καὶ 
μετ᾽ αὐτοὺς Γέται. τοῦ δὲ πεξοῦ οἵ μαχαιροφόροι 
μαχιμώτατοι μὲν ἦσαν οἵ ἐκ τῆς ᾿Ροδόπης αὐτόνομοι 
καταβάντες, ὁ δὲ ἄλλος ὅμιλος ξύμμικτος πλήϑει 
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φοβερώτατος ἠκολούϑει. 

αδίίον. 1. ἃ. Ρ. 122 5644. οἱ ἷὸ 
Ἄγη, Εοβ ῬύῸρΡΘ Το ΠΩΪγ - [558}", 
Μίαβθαοβ. ρῦορθ Μείθηϊο οο]]Ἱοοδί 
σάθπῖπ ἢ 0: 110. Οἵ δὔϑια 
Μαππηδγί. ὙΠ᾿. ὅ00 54. οἱ 1,661. 
αταθο. βθρί. ΠῚ ρ. 227, φὰὶ δὰ 
ἀοχίναπι υἱρᾶτη Γ᾽ ΠΊΟΠΪ5. 605 
μαθιτα5856. ὃχ 1ἷν. ΧΤΝ 29 ἀοοεί. 
-- τεμὼν τὴν ὕλην, 511ν ἃ 
ο8658, οοἸαοαίᾶ, Οἷ. ΒΙοοτηΐ, 

8.2. Μαίδους. Οἷ, ἀδίίεν. 
Ρ. 188 54. εἱ πιοάο δ4π. Μαραο- 
ΡῈ ΠῚ 5668 ΤΙ πο ἀἸ 4685 παπᾶ ἴἃ- 
οἷ οαπὶ 8115. ὑδβίϊηγ 0 η115 οοποὶ- 
1ἰαὺῖ Ρο0556, οἱ ἔουίαββθ 605 ροβίθα 
101 δχβίϊηοίοβ 6556 δὰ 'π 8 οιηϊ- 
θήᾶββο ἀοοοῦ [μ6ακ, 1. ἃ. ΠῚ Ρ. 
441 34ᾳ.; πᾶπὶ ἃ «115 βουῦϊρίουϊ- 
θὰ5. ΘΟΙ] Οὐ αΥΪ 605 δὰ ἴοπίθ5. Αχὶϊ 
δίαπς Μαιοὶ (Μονανδθ). Οἵ, 1ὰ, 
Ρ. 412 5344. εἱ Εουθὶρ. ἀδορυ. ΠῚ 
Ῥ. 1071. ΝΜ δἰβββῃθ. ὙΠΕΡ αν ΥΧῚ 
22 ἰαἰϊϊ. - “ὅβηρον. ὍὌδ 5[ϊὰ 
οἵ. ααίίοι. Ρ. 188 8αβ. Μδηποιί, 
ΝΗΡ Ξ01: Το8ϊ. 1. ἃ. 1ΠῸ Ρ. 
444 οἱ 4607. Ἐπ|ῖ556, πὶ ππηο Πο]- 
γΆ ἢ, Ρυΐαὶ ΜῈ6]]. ἀαῈ Μδορᾶ. ρ. 
20. ΑΡ Ποο ἰδηηθῃ οἱ 1 θα κῖο ἰὰ- 
βίο Ἰοῃρὶιβ αἀ οοοϊάδηΐοπι δαπηο- 

ἰδτη 6556. ὌΓΡΘΠΙ ἀἰϊβριίαι ΑΌΘΙ. 
Μαορα. ρ. 60. ΟἿ, εοὔἴδιῃ Ατη. 
Οδίθυιπι ϑίναρ. ὙΠ ἔταθη. 80 
τὸν “όβηρον, οἱ ἢᾶδ5 Πῦγο πιβ. 

8. ὃ. ἀπεγέίγνετο]) »ἀπώλ- 
λυτο.“ ὅοπο!. Ψιά65 Ὠϊο οἱ οοη- 
ΤΑΥΤῚ 6556 'προσεγίγνετο, αυδηη 
παρονομασίαν ἀδοραθηάϊ οἱ ἀθ06- 
ἀδμηαὶ νου 5 Οχ ρυθββὶ Ρουνί, Ῥάπϊο 
ΔΙῖτον 84, 2, δ] οἵ, δη. -- εἶ 
μήτινόσῳ. Οἵ. Βυίαι, αν. 8, 
151: ΤΥ ὁ: ῬΙϊμα. δα Χεπ. ἈπδὉ. 
Υ 8, 8. οἱ Κυυθρ, ἰθϊα. --- τῶν 
αὐτονύμων “Θρᾳκῶν. 5ίη- 
108, δίαοαοβ, Ῥαθομαπι γψᾶυῖὶοβ ρο0- 
ῬΆΪΟΒ ᾿ἱπιθ!ΠΠρὶν ΒΙοοταῖ. Αἵ Ρᾶθο- 
Π65 ἃ 5'΄Π{|5 οἱ Μδράϊβ ὃ. 1. 2 αϊ- 
βΒιΠπρτιθ 8. ΤΗ πον ἀἰά65 ἴθ ΤἼρϑοῖ- 
115 ΠΌΠΊΘΡΆΓΘ ΠῸΠΝ ΡοίαΪ, οἰβὶ ἴη- 
οονία θϑί δουη οὐἷρο. Υἱά. ἢδ- 
τοᾶοὺ Υ̓ 18. ϑίγαρ. ὙΠ ἔτγαρτα. 
88. -- πεντεκαίδεκα μυ- 
ριάδων. ῬπΒδαθ. ἴῃ ΠΠΊΘΡΟ 
ἀηΐν ἜΥβὶ Θχϑρο (5. οὐ τηδρηϊιάϊηθ 
δατίταία5 Ὠιοά, 1. ὁ. Οὐπβϑηθῦ ἴῃ 
πᾶς ἅηᾶ τὸ Ιογάδῃ. ἀθ αεἢ. 8. 
Ἃοι. ο. 10 ἴῃ οδίθυϊβ. μαυ  οἰΔ 5, 

8. 4. οὗ μαχαιροφόροι. 
γιὰ. 96. 2. 
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99, Ξυνηϑροίζοντο οὖν ἐν τῇ Φοβήρῳ καὶ π 

ἘΝ Δ δοο κ σευκῶς. 
ΘΟΥΚΥΔΙΔΟῪ ΞΥΓΓΡΑΦῚ 

ΤΡ 

ΡΑΦΗΣ Β, 9. 
͵ 

αρε- 
’ [χὲ Ν ᾿ τ » Α 

σκευάζοντο. ὁπὼς κατὰ χορυφὴν ἐσβαλοῦσιν ἐς τὴν 
᾽ ΠΑΡ ΓΝ ; 3 τ 

κάτω Μακεδονίαν, ἧς ὁ Περδίχκας ἤρχεν. τῶν γὰρ 
» » -» 

Μακεδόνων εἰσὶ καὶ “Πυγκησταὶ καὶ ᾿Ελιμιῶται καὶ 

Οαρ. 99. 8. 2. “υγκησταί. ΟΔ55. Απρ΄ ΟἹ]. ρν. τιδῃ. Μοβαα. 
“Μυγκισταί, αἱ ϑίγαθ. οοαά. εἰ Βίθρἢ, Ὑυραίαπι ἰάτῆθπ ἰά60. βθυνδι - 
ἄδτῃ οθηβοὺ Κ., ααοα Γιδιϊπὶ ἔδυ πβδαπθαθδαιθ ἴῃ βθοιηᾶδ 5.}0ἃ 6 
Βαρθϑαπί, φαδπαθπδτη ἀρπᾶ Πιβῖ. ΧΙ 2 ὁ γϑοῖρουθ ποὴ ἀπρθιιανὶῖ θ᾽ 601.» 
4ποπὶ νἱάθ. Αραὰ Τῆυο. ἰΐθταπὶ “υγκιστῶν (55. ΟἹ. Ῥγῃ. τηδῃ, Τὶ 
Ρᾳ]. Μοβαα. Τ᾿ 79, ΟἸΪ. ρυ. τηδη. Τὶ Ε΄ Μοβαῖι. ΤΥ 88 οὐ Μοόβαιῖ. ἀβαῖιθ- 
4αδαπ6. 

᾿Ελιμιῶται Οδ55. οὐ Αὐρ.,. ὺἃν Κσ80. ρ. 484 εὐ οά. ΧΥΤῚ 
ὅ1. Δαν 5ῖο Ιβροπάμστι δὶ ᾿Ελιμειῶται, οὐ Βίορῃ, ΒΥ. οἱ ᾿Ελέμεια 
Αὐἰβίοι. ῬοΙί. Κ᾽ 8.[4]. Νὶ 101. Ηοο ἰᾶθο ργδϑίοσι (ου1}., ααΐα Τὰν 5 

Οαρ. 99. 8. 1. ξυνηϑοροί- 
ξοντο ἐν τῇ 4Δοβήρῳ. ἴπ5ο- 
Ἰεπέϊπβ. εἴς ξυναϑροέξζεσϑαι οππὶ 
ΡΥδορ. ἐν 6ϑι ἱαποίθτη ; πᾶτῃ ΑἸ 1] 
1811 νϑῦρα Τπιογ 465 τπβατπθαπᾶ- 
46 απ ρΓᾶθρ. ἐς ΘοΙΠΡΟΙΪί, 
νους ξυλλέγεσθαι (οἷ. απ. 18, 
1) εε ἀϑροίξεσϑαι (ὙἹ τὸ. ὙΠ 
85), αιοα ἴπ 8118. ἀποαῖα 60}- 
σγοραμαϊ νϑυθ]β ἰδοϊαπύ 4}}1} 50 ]- 
Ρίονοβ οἱ ἀταθοὶ οἱ Τϑιῖηῖ. ΟἿ. 
Χρη. Απᾶρ. ὟΙ 8, 8. γε. ἼΠΙ 6, 
19 ἃ]. Αὐταπιθη ἐν ἰθοῖθαν δἰϊϑγὴ 
ῬΙαι. Αὐἰβυᾷ, ο. 19 ἴῃ νν. τὸ Ἔλ- 
ληνικὸν ἐν Πλαταιαῖς ἀϑροί- 
ζεται συνέδριον εἰ Δἰαποιϊε8 
ἀραᾶ Το5., 08. 1. ΝῊ 6, 1. (Θποα 
τηϊητι5 τϊγαπι ἴῃ δογὶβίο. Οἵ. συν- 
αχϑείσης ἐν Πτολεμαΐδι πάσης 
ἤδη δυνάμεως ΔΑ. 1. ΧΥΤΙ 10, 
Πλδε ρα Πρὸ, 1. ΣΥΠΎῪΤ, δὲ 
αη. 18, 1). Νες ἀδβαμί Θχ θα ρ]α 
Τιαιϊπα, νος Μασὶ, 4πὶ σ60π- 
στοσδπίαν ἴῃ ἔδπο Οἷο. 46 Ὀ1- 
νη. 1 41, 90, οἰοοπΐδεα -. 
αθἰταταθ οοπονοσαπίαν ἴῃ 
οοτίο Ἰοοο Ν. Χ Η1. Ρϊη. 81, 
61. Ουϊᾶ, ατοὰ δάθο γψϑυθιτὰ 
συνελϑ'εῖν ἱπίοτατπιπιὶ οὔσῃ ἐν ο0Π- 
Ἰαπρίταν, αἱ συνῆλϑον ἐν κώμῃ 
τινί (Τλιο}} 5. οἱ Ῥοτηροὶμ8) [6- 
αἴπηῖαβ Ρ]αῦ. Τυαοα}}. ὁ. 86, αποᾶ 

ΘΧΘΙΊ ΡΠ ατὴ 51Π1|}}6 6βὶ Τδοῖ ἴπῸ Α πη, 
Π δ Ογυυὶ ἀρυᾶ πίθονηἃ 
ἀεσιυπιαθ Ἰαεσϊοηΐθ οοηνθ- 
ΡΥ. «ΡΙΒΟ.-, ΟΕΥΤΠΒΩ1"- 
ον 8, ἀ6 αὕο νἱὰ. ΑἸΙΘΆΥΘΥ ἴῃ 
ΚΥΘΌΒΙΙ ΑΠΈΡΑΥΡ. ν. ον 6 ἢ., 

ἀρυα ἀθίθυ! ουῈ 5. ΒΟΥ Ρ ΟΥ 65 δα Θ ΠῚ 
οἰϊδπι ἰ4|1ῖὰ., αἀ8]6 οδὺ ποὺ Ῥ}}1}- 
παπὶ, συνερχομένων ὑμῶν ἐν 
τῇ ἐκκλησίᾳ 1 Ἐρ. δα Ὅον. 11, 
18. (ΡΙπ. Η.Ν. ὙΓ28, 167 ον»- 
ρίάπτη, ἵἴπ απὸ οὐ ηἾ5 Π6Ρο- 
εἰαίιϊο οοηνοηἰ )πτκατὰ κο- 
ρυφήν. «ῬὈδδαροι, ἃ ἴὰ- 
αἷς πιοπίϊιτη.“ ΗΠΑΛΑΟΚ,. θυὰ 
νἱ κατὰ κορυφῆς ἀϊοοπάππηι 6558 
νἰἀθαίαν. Οἵ, κατ΄ ἄκρας ΤΥ 112. 
Ῥιτο ἄνωθϑεν ἰάτηοη κατὰ κορυ- 
ἦν εὔδιη Ρτοοορ. Ρ. ὅ8. 172. 

991. 345. 841. ἀρτια ατιοτὴ Πππούπιδΐϊ 
βουρίθνα Ρ. 581. 8358, Αδουβαίϊνο 
Πῖβ ΘΧ ΘΠ 115 5815 ταπιηϊίο ῬΥΟΡΥΪΘ 
ἀποίασα ἴῃ Ἰοη δ ιπι ρ6Γ ἴπᾳσα ΠΊ0η- 
τἰατη ἀπ 6 ἢ 5 ρἸ Ποδυὶ ρυίαὶ (06]]. 
Ῥαῦϊο 811|ὸΡ κατὰ κορυφήν ΡΙ] δι. 
Τίμι. Ρ. 31 Ε. -- τὴν κάτω 
Μακεδονίαν] τῆς Μακε- 
δονίας τὸ μέν ἔστι μεσόγειον, 
τὸ δὲ παράλιον, ἣν καλεῖ τὴν 
κάτω Μακεδονίαν.“ 8680]. 

8.2. Λυγκησταί. Ὧδε πο- 
γηϊπθ οἵ. 54., ἀθ βϑᾶϊ)θιβ ΘΟΥΤΠῚ 
Βίσδῦ. Ρ. 828. 826. Μιι6}}. 46. Μα- 
οο4. Ρ. 16. Τιϑαῖκ, ἅταθο, βϑρύ. ΠΠ 
Ῥ- 806, αυἱ ἴῃ ἰοία ρᾶγίθ πηουὶ- 
ἀἴαπα ον} } 8 Ευϊρομὶβ (Τ Ζου- 
Π86) 605 Παρ᾽ία 556 οχἰβιϊπιαί. ἢδ- 
σοπὶ Θοῦαπὶ ἕθης [ιϊδβθ Αὐνηϊ- 
ὈδΘαηῚ διιάϊθπηιβ ΤΙΝ 79 54ᾳ4.. πᾶ- 
ὑπν π ὙΘοΊΟἢἶ5. ΘΟσΠΟβοομητ5 ΓΝ 
88. 124 5ηᾳ. -- Ἐλιμιῶται. 
Π6 ποπιῖηο οἵ, 5α,. ἀθ βϑράϊθβ ρο- 
ῬᾺΠ Τῆῖν. ΧΤ] ὅ8, «ααἱ ΕἸ 6. πὶ 
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ἄλλα ἔϑνη ἐπάνωϑεν., ἃ ξυμμαχα μέν ἐστι τούτοις 
καὶ ὑπήκχου, βασιλείας δ᾽ ἔχει καϑ' αὑτά. τὴν δὲ 
παρὰ ϑάλασσαν νῦν Π]ακεδονίαν ᾿ἡλέξανδρος ὁ ο Π6ερ-- 
δίχκου πατὴρ χαὶ οἵ “πρόγονοι αὐτοῦ, Τημενίδαι 
τὸ ἀρχαῖον ὄντες ἐξ Ἄργους, πρῶτον ἐκτήσαντο, 

ρῶν ταύτης 
καὶ τῆς αὖ- 
ξήσεως τῆς 
τῶν Τημενυ- 
δῶν ἀρχῆς. 

καὶ ἐβασίλευσαν ἀναστή ΘΟΌΡΡΕ τά ἐκ μὲν Π|ε--- ῆ 5 σχῇ ν 
ρίας ΠΠίερας. οἵ ὕστερον ὑπὸ τὸ Πάγγαιον πέραν 
Στρυμόνος ὥκησαν Φάγρητα χαὶ ἄλλα χωρία, (καὶ 
ἔτι καὶ νῦν Πιερικὸς κόλπος καλεῖται ἡ ὑπὸ τῷ 11αγ- 
γαίῳ πρὸς ϑάλασσαν γῆ.) ἐκ δὲ τῆς Βοττίας 'χαλου- 
μένης Βοττιαίους, οἱ νῦν ὅμοροι Χαλκιδέων οἰκοῦ- 

νοσθὲ ΕἸ ΤΙ πη θᾶτη ; 564 οὐαὶ ἀρὰ πὰπο ΕἸΪτηϊα ἴπ ΠΟΠΠῈΠ}Π}5 σονίθ [10 015 
Ἰερίίαν. Ια, Ῥρακοην. δὰ ΧΙΠ ὅ8. συϊρο πὶς ᾿Ελειμειῶται, εοε 
᾿Ελειμιῶται. 
6. 6 εὖ Βίορ]. ΤῊ 68. 

«ἃ ΗδΙΔοΙ ΟΠ πὶ (Υ̓ ἰβἐυ!{Ζ8 1} 60]- 
Ιοοαΐί, Μαππονί ΝΠ ῥ. ΟΠ ΜΈ]. 
46 ̓ ἤδοεα. Ῥ. 18. Τμβ8κ, 1. ἃ. -- 
ἄλλα ἔ ϑινη. γεαῦθν ΞΕ α΄, 
άπ. 80. 6. “-- ἐπάν ὦ ϑ εν. 
Βέγδθ. Ῥ. ̓828 τὰ περὶ «Πυγκῆστιν 
καὶ “Πελαγονίαν καὶ ̓Ὀρεστιάδα 
καὶ Ἐλίμειαν τὴν ἄνω Μακε- 
δονίαν ἐκάλουν. 

8. 8. τὴν δὲ παρὰ ϑά- 
λασσαν εἐεἰ. Μυϊραίαπι περὶ 9. 
ἃ ΒΕΚΙ. 6χ νἱβριητὶ ἔεγο ΠΠΥῚ5 τη 88. 
τηπίαίπτη (855. τϑυϊητῖῦ, αὐϊα ΠΟῚ 
ΟΥΉΠ65. Ῥγονϊποῖδα ἢπΐϊὰβ τοσπὶ 
Μδοθάοηϊοὶ ἰαχία οὐδπὶ βἰΐαθ [πἰ5- 
5θῃῦ. ΝΙΒΙΠοτηΐπτι5. τι 6 ΠῚ, αὐ τη0- 
ἄο ἡ κάτω Μακεδονία. ἴτᾷ ὴ 
παραϑαλάσσιος 5ε1 ἡ παρὰ 
ϑάλασσαν Μακεδονία τοοίο νο- 
οΔὈϊαγ. Ιοουμη, απ 5θααῖίιν", 
δοσιγαίθ οχϑιηϊηδί Μιι6}}]. ἃ6. Μα- 
(6α, Ρ. 20 564. Οἷς, ΑΡεὶ. Μαοβά. 
φ. 7 5Ξᾳᾳ. - ᾿Δλέξανδρος. σε 
δάῃ. 181,2. -- οὗ πρόγονοι 
αὐτοῦ, Τημενίδαι. Ὁ Τοη6- 
ῃἰᾷδ8, Αἰοχαπανὶ Π]8 1] ΟΥ 65, ῬΟΙΟ5 
6556. Μαοβθάοηϊα τηδυϊτἶπηα ρ]υτὶ- 
θὰ5 παργαύ Ἠογοᾶοί. Ν1Π 187 544.“ 
ΑΟΤΊΙῚ,. -- Πιερέας. Ῥε Πᾶς, 
οὐϊπ5 οαραῦ ἴαϊς Ργάπα, νὶἱάᾶ. 
ΜΈ]: ΠΡΟ ΡΒ. 11 56. οὐ ΟΡ]. 

Οὗ. Βεομποὶᾷ. δὰ Χρηῃ. Ηδ]!. 2, 88. ΕἸ]Ιοπάξ. δὰ Ατὐτὶ, 

ἜἘγκύκλ. παιδ. Πέερας. 
ϑδαπί ΡΟΡυΪαΒ, ἴπ ἔθ }15. οἰανῖβϑι- 
τῆυ8. -- οἱ ὕστερον οεἰ. ΟἿ, 
Οδίίον. 1. ἀ, Ρ. 68. ΜΏΒΙ]. 1. ἁ. Ρ. 
20. -- τὸ Πάγγαιον. θε 8ο- 
ὁοηΐα ΠΟΙ ἶβ5, ατοὰ ἰπίθγ στη 
ἀοίουῖβ Παγγαῖον 5ουῖθῖπιν, οἵ. 
(οοί!. Ρ. 284. θὲ 5ϊπι πεῖτι5 
πιοη 15, 4Ὸ6 ΠῚ ἐγᾶη 5 ΒΓΥΥΤΠΟΠΘΤΩ 
πο φῬύοοῦϊ ἃ τηᾶυῦὶ ααδθιθη τη 
6558. Τῆπο. ἴρβε βἰριηιῆοαι, νἱά. 
Μαππονί. ΝΠ Ρ. 1. 9859. 498. Οοι- 
βίη. ΠΡ. 34 544. 1,6α]ς. Π]᾿ Ῥ. 116, 
ουϊ Πποάϊο οϑί Ρίγπάνὶ. -- Φά- 
γρητα. Οἵ. Βετοάοι. ἼἽ 112 
οὐ δῖναι, ὙΠ 591 ρνδείου ΒΊΘρ]ι. 
ΒγΖ. -- ἀλλα χωρία. Ἐκ δἷ5 
ππτπὶ οΟρΠΟβοα5. ὁχ Πδθτγοα, 1. ἃ. 
-- Πιερικὸς κόλπος. Νοοα- 
Βαϊαπὶ κόλπος οἰϊατη ὧὯθ ἰθῦγᾶθ 
ῬΑγίθα5 βἰπιιοϑὶβ ἀἰοὶ ἀθηηθηβίγαϊ 
ΒΙοοπιέ, [τὰ ἴνᾶτ. πη 5 ἃρυᾶ 
Ταο. θ6 πο τϑοΐοπο οἵ. ἀδίίξογ. 
Ρ-. θ8 οὐ Τ,ρακ, ΠῚ Ρ. 117, φὰὶϊ οχ- 
ἰδιϊτηδὲ 6556 Ἰοηρἃβ ἔπυθε5 ΠΌΠΟ 
40 Οτίαπα Ῥγαν βίαπη βρθοίδηίθβ. 
-- Βοττίας. ἤαρο 100, 4 Βοτ- 
τιαΐα αἰοϊθαν, 6Χ ααΐθαθ, πομηϊηϊ- 
Βὰ5 Αἰτϑυαὐνιτη ΓΑ] 5αγη ρτύαι Μπ|6}}. 
Ι. ἀ. Ρ. 10. ΑΡ Ηοιοάοίο 1128. 
Βοττιαιίς νοσαῖαν, ἀθ6 απ οἀριαΐ 
δι τη οοπίϊθηι οἵ. ΜΈ6]]. 1. ἃ 
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σιν. τῆς δὲ Παιονίας παρὰ τὸν ἄξιον ποταμὸν 4 
στενήν τινα καϑήκουσαν ἄνωϑεν μέχρι Πέλλης καὶ 
ϑαλάσσης ἐκτήσαντο, καὶ πέραν ᾿ἀξίου μέχρι Στρυ- 
μόνος τὴν Μυγδονίαν καλουμένην ᾿Ηϑῶνας ἐξελά- 
σαντες νέμονται. ἀνέστησαν δὲ χαὶ ἐκ τῆς νῦν Ἔορ- 5.᾽ 

δίας καλουμένης Ἐορδούς, ὧν οἵ μὲν πολλοὶ ἐφϑά- 

8. 4. ἔάξιον. (55. ἃ ργ. τηδπ. (παῖ ἀεῖμᾶο νυ]ρσαία γοβεϊταία 650) 
αν, ἄς σιν. Ῥδη, Βοκκ, ᾿ξεόν, εὐ ροβίθα Ὑἱπᾶ. Αὐ. Ὅμε. Ὅδη. ᾿ἀξιοῦ, 
δα ργορυΐατῃ ἃὉ ἀρρε!]δίϊνο ἀἰβυϊησιιθπάιϊτῃ, ϑογιρίατα δἰΐατη ἃἰϊδὶ ἴπ- 
Οοὐπαία!ν. για. μἰο Ημπα8. οἱ θακ. Ἄξιος οοηδβίδηίον ρα Ηοπῃ. ἴῃ Πἰ 015 
οὐ δρυὰ Ἐπιβίατῃ., απο ργορθϑὶ (ο6}. Τ)οον, Αὐοεπί, Ρ. 178. οἱ Ὀὶπά. 
ἴη Βίθρῃ. Τῇ68. 

ἃ. δ. ᾿Εορδούς αν. Ατ. ἢν. οὖ δοῦν. ΡᾺ]. οὰπὶ Ἠδγοᾶοῖ. Ηθγοάΐδη, 
ἃΡ. ϑίθρῃ, ΒΥΖ. 4118, 4] τηθπηογαῦϊ βιιπὶ ἴῃ ϑίθρῃ. Τῇ 65. ψα!ρο οἱ 
ΒεΚκ, ᾿Ἔσρδους. Οἵ, ἀοοιι!. Ποοίν, δοσθπί. Ρ. 217. 

Βοττία ἰατηθὴ οἰϊδπὶ ΡοΪγΡ. Κ 
91. Νόονὰ δπίοιῃ ραίγϊα Βοίαθο- 
γπὶ Βοίτϊ66 ΔΡρε!]δίαν 1 60ὅ. Π 
101 ς ΟἹ ΠΡ ΣῊΝ Μ. ν. Βόττεια 
Ρ. 20θ ν. 

8. 4. τῆς δὲ Παιονίας 
παρὰ τὸν Ἄξιον. Ὅε Ραδομῖα 
αηΐνοιβα νἱά. (δύο. Ρ. 72 54. οἱ 
98 564.; αὺϊ ». 185 νοῦθὰ παρὰ 
τὸν ᾿4ξ. οὐπὶ Ῥαβοηΐδᾷθ ΠΟΠΊΪΠ6 
ἀγοίθ ἱπηρ], πὶ 51 Θ᾽ πἸ Ποθῦαν Ῥαθο- 
πα Αχίαπα, απο 00 ΔΘ. Τὴ 
αὐτὸ Ἰτδγα αι ᾿π]ργοθαπάυπι νἱάε- 

. Ταπρ8 Ἰρίτ" παρὰ τὴν ϑάαλ. 
ἀδὰ καϑηήκουσαν. τς Ἄξιον] 
»“τὴν Βάρδαριν ( Βαρδάριον 
ΝίσερΙ. αγθρ. Ρ. 880, εὐ δὶς οἱ 
Βαρδάρι 1,68.) λέγει. “ Β5680]. 
16 δοοδηΐα οἵ, 5α. -- στενήν 
τινα. 6 Ποῦ βιιθβίδηεϊνο ἀἸοῖο 
ΒΡ: ΡΈΓΒΙΣ αὐ  ρ- 501: 
» Τυδοίαπι ἤὰηο ΡῬαροηΐαο, ἀθ 0 
ΤΠσοΥ ἀἸ4 65. Ἰοαυῖϊίαν, ἴῃ οοοἰά6η- 
14}1 ΑΧῚΙ Ἰἰαίθυθ φπδογθηά πη 6588 
[4 6116 ᾿π θ! Π!Π σ᾽ίαν 6χ 115, 486 ἄἀθ 
Μυράοπία δὰ ΒυΥ ΠΊΟ 6 ΠῚ πδατι6 
β᾽ία βίαι 5 πη χὶν.“ ΟΑΤΤΕΉΗ, 
ΟἹ. ΜΏΕΙΙ. 1. ἃ. Ρ. 18 εἰ 41, αυἱ 
Ροβίψιιδπι δυΐ.}}} νου θὰ Τὰν}, Υ 6- 
σὶο ῬΡῬαβθοηΐδθ, αὰδ8 80 οο- 
ὁ 88 ΡΥ ΔΕΘΥ Α Χὶ τὶ ΠῚ ἃ ΤΊ ἢ 6 ΠῚ 
Ροτνγυϊριλαν, ἴῃ 118 μέχρι ὃϑα- 
λάσσης Τπιιογα!άδπι ἀὰΐ ἃ} Ηὸ- 

γοδοίο ἀἰβοῦθραρθ, δὲ Ῥᾷα]0 π8- 
οἸρπτίαβ Ιοααἱ ἀοιηοηβίναι, ΠΙυα 
ῬτΟθα πη 5. ατγούϊιβ διιπὶ Πᾶθο ὃχ 1|- 
115, φιδα ἀρὰ Ἠοπιθγαμ 46 Ραθο- 
πἰθὰ5 δα Αχίαπι ΠΑ θ ΓΔ 1105. 16- 
Θογθηΐαῦ,, ΘΟΠίθοΪββθ ϑ05Ρ᾽ σα 
Ηΐδβι. ΠῚ ρ. 17 δάη. Ὅδιίθ αυοᾶ 
ΟἸ455. ορ᾽ παύπιν, ρα Τππο. Πατο- 
νίας εχ Βοττίας 5. Βοττιαίας 
ΘΟΥ ΡΠ] 6556, πηϊηΐπηθ ΟΡ 10 1}6 
δϑί, 01} ΤὨποΥ ἀἸάθτη, 5' Ποὺ 
ναίει, Ροίι5 τῆς δὲ χώρας αὐὖ- 
τῶν 50Υ]ρύπιγιιΠΙ ἔπϊσβθ 0568 1π|6]-- 
Ιοχουῖυ. --- Πέλλης. Ὅς Πυΐι5 
βδῖτα ργᾶθίθι σθορυαρῃο5 νἱα, ΑΒ6]. 
Μδορά. ρΡ. 198 54. --- ἥυγδο- 
νέαν. Οἵ, ΜΏΒΙ]. 1. ἃ. Ρ. 8 54.» 
41 Πδονοάοι Μυρβαάοηϊδτη δα 
δα ΒιΓΥ ΠΟ Π6 ΠῚ ποραὺ ΡΘΕ ΠΟΡΘ, --- 
Ἠδῶνας. Ὅς “Βοταπι β6α θὰ 
τϑοθη του θιι5 οἵ, ἀδιίου. Ρ. 66 54. 
οὐ Ρ. 99 5344., (6. ποῃιῖπθ δάη. 1 
100, 8. 

8. ὅ. Ἐορδέας. ἤδθο ἂρυᾶ 
Αἰῖο5 οὔποθ ᾿Εορδαέα ἀϊοίϊαν. 
6 βἰία οἷιβ (1π Ἰηουῖουε ν8}16, 
ἴῃ ἀυϑηι γοἸοία ΒῸρουίοσο ν8}16 
Τποοβυϊαἶβ νὰ Ερηαία ἀθβοθη- 
ἄἀεραί, δὰ Βϑγη πηοη 5 ΡΥ ΓΘ ΠῚ 
ἴῃ οοοϊάοηΐθπὶ βρθοίαηίοπι) οἵ, 
Αὐη., Μαπηονὶ ὙΠ᾿. 486. ΜαΕΙὶ, 
1: ἃ, ῥ. 17. 64. Τιεαῖκ. 1Π Ρ. 806 
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θησαν; βραχὺ δέ τι αὐτῶν περὶ Φύσκαν κατῷκηται, 
6 καὶ ἐξ ᾿ἡλμωπίας ᾿ἡλμώπας. ἐκράτησαν δὲ καὶ τῶν 
ἄλλων ἐθνῶν οἱ Μακεδόνες οὗτοι, ἃ καὶ νῦν ἔτι 

ἔχουσι, τόν τε ᾿ἀνϑεμοῦντα καὶ Γρηστωνίαν καὶ Βι- 
σαλτίαν καὶ Μακεδόνων αὐτῶν πολλήν. τὸ δὲ ξύμ- 
παν "Μακεδονία καλεῖται, καὶ Περδίκκας ᾿ἀλεξάνδρου 

βασιλεὺς αὐτῶν ἣν, ὅτε Σιτάλκης. ἐπῇει. 
1 100. Καὶ οἵ μὲν αχεδόνες οὔτοι; ἐπιόντος πολ- τότε δὲ οἵ 

9 μὲν Θρᾷκες 
λοῦ στρατοῦ, ἀδύνατοι ὄντες ἀμύνεσ' αι ἔς τε τὰ ἐς Μαχεδο- 
κα τερὰ καὶ τὰ τεί ὅσα ὴν ἐν τ ὥρᾳ, ἐσεκομί-- νίαν ἐσβα- 

ᾧ χη ; ἤ; τῇ χ ἔξ λόντες πολ- 
ΌΘ σϑησαν. ὴν δὲ οὐ πολλά. ἀλλὰ ὕστερον ᾿Αρχέλαος λὴν δηῃοῦσιν, 

ὸ Περδίκκου υἱός, βασιλεὺς γενόμενος, τὰ νῦν δι δὲ “στ ς 
ὃνες ὑππο- 

ὄντα ἐν τῇ χώρᾳ ὠκοδόμησεν, καὶ ὁδοὺς εὐϑείας μαχιῶν τινῶν 
ἔτεμεν, καὶ τάλλα διεκόσμησε τά τε κατὰ τὸν πόλε- πειρασάμε- 

Φύσκαν. Ἃ 455. 
Φύσαν. Νοπιῖοπ ἱποθυίπαπι δϑί. 

ἜἜΕΘΕ: ΒΥΖ. 
πες. 

εἰ 816, -- Φύσκαν. Ἦδδο υ00}5 
Ῥᾶυαπι δύ ποίᾷ. Φύσκος Μδοο- 
ἀοῃῖᾷθ ΘΟΙμΠΙθποὐἃΡ ἃ ΒΊΘΡΗ. 
ΒΥυΖ.. Φύσκαι ἃ ῬιΟΙοπι. ΟἹ. 
Τίβαϊς. Ρ.. 816. -- κατῴκπηται. 
ΟΥ. δὔη. 1 120, 2. -- δλμω- 
πίας. Πϊαῖιι5 τῆῖς ἀπ οϑί; 
πᾶτη ἱπίθ Εονάδθϑπι οἱ Ροϊδρο- 
πἰατη ρυορίον Ρ]Ϊη. ἢ, Ν. ΤΆ 10, 
8ὅ οοἰ!οσδίιπιν ἃὉ Ατη., ἴῃ σοπῆπὶο 
Μαοβαοπίδθ οἱ Τ πθββαίδο ἃ ΜΌ6}}. 
Ι. ἀἃ. Ρ. 16, αἰ οοπίθοίανῖ5. ἃπᾶάα- 
οἰονῖθιιβ ᾿δ᾽ πα αἰσδί, δὲ ἃ0 ΑΌΘΙΪῸ 
Μαοαά. Ὁ. 14, ἃ 4πὸ ἱπηρτπρηδίαν 
1681. ΠῚ Ρ. 445. 

8.6. οὗ Μακεδόνες οὗ- 
τοι. Τεπιθηϊαῖϊβ δαιτὶ υϊα5. ρᾶ- 
γϑηίθβ. --  ἀνϑεμοῦντα. ϑιιαβ 
εχ ΡΙη. Η. ΝΟῚΝ 10, 86 ρτορὰ- 
ΠῚΓΟΥ σοπδετπὶ ροίοϑβι. Οὗ, ᾿πίθυρυ. 
Πεπλοβίῃ. ῬὮΪ. Π 8. 20 (αὶ ἔδ- 
γϊηΪ ΠῚ σΘΠΘΥ]5 650) οὐ Τ6 αι. ΠῚ Ρ. 
480. -- “Τρηστωνίαν. »Ηδενο- 
οι. ΝΠ 194 Κρηστωνικὴ [εἰ 
ΝΠ 127 Κρηστωναίη), εχ 1ο- 
ΠΙΒΙΠΟ Ἡ ΡΓοῸ γι’ ΜΝΑΒΘ, Αἰτὰ- 
ΠλΘὴ οἰϊαπι ΤΉο, ΤΥ 109 Κρη- 
στωνικόν. Ὅδ 5ϊἴξι εἰὰ αα ἴοη- 

0.1. Φυσκίαν. Ρα!. 
Οἵ, αδαη. 

᾿Δλμῶπας (55. πὶ. ΒΕΚΚ. οὐ γθο. τη8ῃ. 

Σφύκαν. Ἀν. ιν. Ώδῃ. 

ῬΗΗ ψαϊθὸ ᾿Δλμώπας. 
,»Αλμωπία, χώρα τῆς Μακεδονίας, ἣν ὦκουν "άλμω- 

. τὸ ἐθνικὸν "Ἄλμωψ καὶ ᾿Δλμώπιος."“ 

ἰ6πὶ ἘΠ ἀοΥὐἹ (αὶ πιο (ἀ8}1100) 
οἵ. Ηογοαοί. 1. ἃ. οἱ αδέίον. Ρ. 106 
54. Νὰπηο ΟΠυϊβίοηϊα βϑοῦηᾶαπι 
Κναβ. Ηδ]]. ΤΡ. 488, ἀδε ατὰ το- 
σἴοπο οἵ, Οουδβῖη. ΤΡ. 142 54. -- 
Βισαλτέαν. Ὅς [δ8ο νὶᾶ. Ηε- 
νοᾶοι. ὙἹΙ 115 εὐ δίίον. ρ. 104 
544.--- Πακεδόνων αὐτῶν] 
“τῶν ἄνω." ὅ611ο1. αὐτῶν ἀϊ- 
οἰμπὶ οϑί, απὶᾶ Ρ ΟΡ, ααἱ πιο 0 
ποπηϊπϑῖ, 5ιηῦ, ΠΟ ἔποναπί σθπθ- 
τβ Μαοθαοηϊοῖ. ΕἸϊτη θάτη ΡΟ ἰδβὶ- 
τη πῇ ᾿Π16}Π1οῖ. ΜπΕ]]. 1. ἃ. Ρ. 82. 

σαρ. 100. 8.1. καὶ οὗ μὲν 
Μακεδ. Οἵ, διοα. ΧΗ 50. 

8. 2. Ἀρχέλαος -- βασι- 
λεὺς γενόμενος. Θ.0 ἅπῃο 
πο δὰ ἱπηρϑυῖαπη ρουνθηουῖ (0]. 
ΧΟΙ 8, ἃ. (ἢν. 418), ἀ6 οὸ νἱᾶ. 
Ατηθη. ΚΝ ὅ8. Κτορβ. Τμθοὶ. Ὀϊοᾶ. 
ΡῬ. 169. Βοροκῇῃ. [π5ον. ΠΡ. θΑ4, 
ἀ6 ἴ050 δἷα5 ᾿πηΡ θυ 10 ΑΒ6Ι. 1. ἃ. Ρ. 
195 564. --- ἔτεμε. Ἦπῃηος ὑ5ὰπηὶ 
νοῦθὶ τέωνειν 1ΠΠπ|δίναία πὶ 6556. ἃ 
ἌΝ 6556}. δὰ δθγοάοι. ΙΝ 180 δᾶ- 
ποία (οί!!, Οἱ, δίθρῃ, Τῆ 65. ν, 
ὁδός Ρ. 1139 οἱ ΟΥτε, 6656}. 65 
Ψ ερόθαιιο5 Ρ.14.-- καὶ τἄλλα 



νοι ἡσυχίαν (ον ἵπποις καὶ ὅπλοις χαὶ τῇ ἄλλ πα ασχευ κ είσ- ἥ , ἡσυχίαν ῃ ἄλλῃ παρ ῇ 9 
ἄγουσι. 

φκΝσ" σὺ κι δον οὔ ΠΥ Δ᾽ χαὶν. Ξ- ς ἘΣ ΕΑΝΕΣ ΣΣΜΝς ταν ΤΥ ΤΕΕΤ ΤΣ 
ΘΟΥΚΥΔΙΔΟῪ ΞΎΓΓΡΑΦΗΣ Β, ο΄. 220 

σονι ἢ ) ξύμπαντες οἵ ἄλλοι “βασιλῆς ὀχτὼ οἵ πρὸ αὐὖ- 

τοῦ γενόμενοι. ὃ δὲ στρατὸς τῶν Θρᾳκῶν ἐκ τῆς 41ο- 

βήρου͵ ἐσέβαλε πρῶτον. μὲν ἐς τὴν Φιλίππου πρότε- 

ρον οὖσαν ἀρχήν, καὶ εἷλεν Εἰδομένην μὲν χατὰ κρά- 

τος, Τορτυνίαν δὲ καὶ ̓ ἡταλάντην χαὶ ἄλλα ἄττα 

χωρία ὁμολογίᾳ, διὰ τὴν Δμύντου φιλίαν. προσχῶ- 

ροῦντα τοῦ Φιλίππου υἱέος παρόντος᾽ Εὐρωπὸν δὲ 

ἐπολιόρκησαν μέν, ἑλεῖν δὲ οὐκ ἐδύναντο. ἔπειτα 

Ὅδρ. 100. 8. 2. κρείσσονι. (]. Μη. Ὁ, Μοβαι, κρεῖσσον, ρα 
τηδϑ]5. ΡΙδοδί, φυδ πα δ πη να] σατᾶπι γθβοϊν οἶδ ἴῃ ἱποίβιπι ὥστε αὐτὴν 
κρείσσω εἶναι. 

οἵ ἄλλοι. οἵ οτι. ὕα55. Απρ, ΟἹ.  η. Ῥᾷ]. Τὸ, αι. Η. Ἀες. Τπιρα. 
Μοβαι. Οτο ΡΓΟρΡίου 56 πίθη πη ΠΟ ΟΑΓΘᾶ5. 4ΕΠΠΊατιΘ δτδτητηδεῖοο- 
ΤΙΤῚ Ἰερῖθιβ σθριθηανο ν᾽ ἀθαΐαν οΟἸ] σαί ν ΘΥ ῬΟΥΤη οἵ ἄλλοι βασιλῆς 

ὀντώ, Ἴδδο οὐπηΐα ἀθιουὶ σαὶ Ποῦν. Εοτίαββθ βοίατι ὀκτώ ἃ ᾿πίθυργα- 

{05 Ἰοοῖ Ἠεγοδοίοὶ πιθπονῖθι8. δα αἰ ταηη Ραίανον 8. ο ΘΙ ΠΥ ἰΔΙΏΘἢ 

Ηδγοᾶοι. Π|68 τοὺς χειμεριωτάτους μῆνας τέσσαρας οὐδὲν ἐσϑίέει. 

οἵ. δια, ΝΙΝ 179 οἱ αὐ ἀπδῦὺ. 1 2, 8... ΚΆΌΞΒΑ. Οἱ. ΤΊνμο, Π 91 τάς τε 

ἐγγὺς οὔσας μάλιστα ναῦς ἔλαβον ἕξ, ΨΠΙ 41 ἐπὶ τὰς τῶν ᾿4ϑη- 
ναίων ναῦς εἴκοσιν εἰ δάη. ΠΟ 90. 1. 

Γορτυνίαν. Ἔοῦς πἶα Τμα- 
οὐαϊαῖβ οδὺ ΡΠ πῖϊ [Η- Ν. ΤΥ 10, 
84] ἀογαγηϊαθ,. ἘΣ ἢ Βίθρῃ. 

διεκόσμησε. Ῥοτί.: οἱ 4 πὰ πὶ 
αἸῖα ἀϊσ 6550. Μα]15 ρίαν καὶ 
ἄλλα ὯΞ διεκόσμησε, πὲ οοιίθ 
καὶ τἀλλά τε διεκόσμησε, αὐ Π 
15. Οορτίαπάμπμη δυίθμη ἀδ ἴη- 
5.115 ΠΡΉΠΡΕΝ Π6 Ῥτοχίπηιπ τέ 
ἀδιηπαηάπτη 5ἰῖ, αποα Καιιθρ.. πῇ - 
ΟἿΒ πο! 511. Τα Ἰάσοε τ δέμητα δα 
Αἰτοσ πη Π] ΠΥ πὶ γοαὐιη Υἱπ 
Θχουπδπηᾶϊ, ἰδ οὶ πη εὖσι- 
οηᾶϊ, παροῖ, αἰ κοσμεῖν ΥἹ 41. 
-- βασιλῆς ὀκτώ. ..Δ0 Ηδενο- 
ἄοίο ΨΠΙ 189 5βδρίθπι ρυ]ΟΥ 68 
Μαοθαοηΐϊαθ τορῈ5 γθοθηβθηζαν. 

. [Θοίαναβ δθοοα Ῥογάϊοσαβ, 
: Ρᾶϊον ΑγοΠοΙαὶ.ς. ἩΠΏ5. νιά. 

ἌΡεϊ. 1. ἃ. Ρ. 140 5ᾳ4ᾳ. Οδίθυτ πηι 
οἵ, 5. 

8. 8. τὴν Φιλίππου ... 
ἀρχήν. ΟΥ̓ «ἅη. 96, 2. --Εἰ- 
δομένην. ᾿ἾἸδομένην νοραίΐ 
Ῥιο]. ΠῚ 18, 89. ΟοἸοοαπᾶα οξίὶ 
ἴῃ Ῥαβθοηΐα ν6ὶ Ἐπηδί ΐα ἴῃ Αχὶϊ 
γΆΠ16 ΘῈ ουῖογθ, αἱ θᾶ 6 Υ 068, αἴιὰ 8 
βΒϑοαππαηίαν. Οἱ, αδιύίον. ἡ. 142, 
Μαπποῦὶ ὙΠ ρ. 489. ΜΙ]. ἂς 
Μαορᾶ. ρΡ. 41. [νϑαῖκ. ΠΠῸ. 442. -- 

Γορδυνία, πόλις ᾿Μακεδονίας, 
Ῥιοϊεπιᾶθιιβ. δαί Γορδηνία [ἢ 
Γο(υ)οδυνέα 1. 4.1, «αἱ ἴονία556 
Ιαρϑιιβ εϑί ἀθβοῦὶ θη ίατη. “ ΟΕῚ,- 
ΤΆ}. ἴῃ αθορυ. πάτο δριὰ Τπο, 
ἀυοάτιο Γορδυνίαν ΒοΥΪῚ σα]ύ 
Ὀιμᾶ, ἴῃ Θτορὶι. ΤΠ 68. Τηπον αϊ- 
465 ἰδιῆθη ἴθ ΠΟΙ αἢ}15 νΟΘΔ 118, 
ἀτια]ῖα ϑιηΐ πελιτνός 49, 5 οὐ πο- 
γηΐπα Αἷν ΔΤ {11 εἵἱ Ἀπηρνδοῖδο, τ 
οἱ πὶ Ῥοϑυῖ: ῬγῸ τη ΠΟΥ θι5 δ εὐἱβ. 
-ε- ̓ ΔΑταλάντην. Ηοςο ΠΟΠΙΘῊ 
ΑΥὐπ. ΘΧ νΘΙῸ ᾿Δλλάντην ΘΟΥτ- 
Ρύππι βυβριοαίαν, αποηΐδπι ΟΡΡὶ- 
ἄππι Μαοράοπὶεο ᾿4λλάντη πουιῖ- 
πρίν ἃ ϑίθρ!ι. ΒΥΖ. οἱ ΑἸ]δηίθη- 
865 ἃ ΡΒ]. Η. ΝΟΕΙ͂Ν 10, 88. -- 
Εὐρωπόν. Ἑυαγορα5 δὰ 
Αχίατη δὴ οι Ρ]Ϊη. 1. 4. 8. 84. 
Επτοραπι (Εὔρωπον) ΑἸπιορὶδο 
οἱ Ἐπιδί μα ἀἰδεϊποο Ρίο μι, ΠῚ 
13, 24 εἰ 89. Οἱ. Μαηποιι. ὙΠ ὩΣ 
490. Μι6]]. ἂς Μαςεᾶ. Ρ-.58. 1641. 
ΠΡ. 444. 
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δὲ καὶ ἐς τὴν ἄλλην Μακεδονίαν προὐχώρει τὴν 
ἐν ἀριστερᾷ Ἰ]Πέλλης καὶ Κύρρου. ἔσω δὲ τούτων ἐς 
τὴν Βοττιαίαν καὶ Πιερίαν οὐκ ἀφίκοντο, ἀλλὰ τήν 
τε υγδονίαν καὶ Γρηστωνίαν καὶ ᾿ἀνϑεμοῦντα ἐδ-- 

ὅουν. οἵ δὲ Μακεδόνες πεζῷ μὲν οὐδὲ διενοοῦντο 
ἀμύνεσθαι, ἵππους δὲ προσμεταπεμψάμενοι ἀπὸ 
τῶν ἄνω ξυμμάχων, ὅπη δοκοῖ, ὀλίγοι πρὸς πολ- 

θ λοὺς ἐσέβαλλον ἐς τὸ στράτευμα τῶν Θρᾳκῶν. καὶ 
ῃ μὲν προσπέσοιεν, οὐδεὶς ὑπέμενεν ἄνδρας ἵππέας 
τὲ ἀγαϑοὺς χαὶ τεϑωρακισμένουρ᾽ ὑπὸ δὲ πλήϑους 
περικλῃόμενοι αὑτοὺς πολλαπλασίῳ τῷ ὁμίλῳ ἐς 

κίνδυνον καθίστασαν" ὥστε τέλος ἡσυχίαν ἦγον, οὐ 
νομίζοντες ἱχανοὶ εἶναι πρὸς τὸ πλέον κινδυνεύειν. 

1 101. Ὁ δὲ Σιτάλκης πρός τε τὸν Περδίκκαν λό- 
γους ἐποιεῖτο ὧν ἕνεκα ἐστράτευσεν, χαὶ ἐπειδὴ οἵ 

᾿Αϑηναῖοι οὐ παρῆσαν ταῖς ναυσίν, ἀπιστοῦντες αὐ- 

ξ, ὅ. ἐσέβαλλον. 6455. Αὐσ, 6η. Ρα]. Τὶ. Βες. Τιιρᾷ. Β. ἐσέ- 
βαλον. Αἱ ᾿τηρουέθοι! ποίϊο Πἴο δϑύ ἀρυββίτηδ. 

8.4. ἐν ἀριστ. .., 1.6. δᾶ οὐἱ- 
Θπΐθση, ααπτη 5 1181665 1ῃ τυ  ἀἸ θτὴ 
ψούβιιβ ρυ ΟΠ οἰβοθυθίαγ.  ΑΝΝ, -- 
Κύρρου. Ιῃὴ ἀποθθτιβ ΠΠὈΥῖ5. Τη58. 
Κύρου. Οἵ. 1,01». Ῥαγαὶ. αν, Πρ. 
448. Ογνγμυτη Καθ σΟΥη ΠΊΘΤη0- 
ΤΆ Π5 Βίθρῃ. ΒγΖ2. ἰδοοθὶ 46. Νίδοο- 
ἀοπῖδθ ἀρρὲ, 568 Ογγυῃθβϑίαα πο- 
τηϊηδη ταν ἃ Ρ]η. 1. ἃ. Οἵ, ῬίοΙ 6. 
ΠῚ 18. 39. Ροϊγδβη. ΠΙ 4. Α)0εὶ. 1. 
ἃ. Ρ. 119. --- ἔσω. Ἐουδβίίαπ ἔξω 
Ιοσοπά απ; ἡδπὶ Βοιίίαθα οἱ ΡΙθυῖα 
ΠῸΠ 1 τ ἃ Ῥο]]8πὶ οἱ Ουυυμττη π6ο 
Οἱ5 685, 564 αἰ τὰ Πᾶ5 ὑγ065 5ὶ- 
ἴδ 6 Θγδηῖ, δὲ αἸέντα ἰηίογάϊπι ἔξω 
αἴοὶ ἀρρᾶγοιὶ εα ϑίθρῃ. Τὴ65. 851 
συϊσδία σουδ πᾶ δϑί, νϑῦρα ἔσω 
τούτων ἰάδπι δία ἴῃ γϑρῖὶο- 
πθὴ 8Ὁ Πὶ5 ἀγορὰ ἴπ ἴπ- 
τοτῖονα (Μα οθάοπὶ 6) ρᾶ- 
θη θη (ἰ. 6. ᾿πίθι τηθυϊ] 6 οἱ 
ΟὐσΑΒ. ΠῚ 5015) ν ]6γῈ δαὶ βιϊπηδη - 
“Ὧἃ 5ιηϊ, 

ὃ. ὅ. ἀπὸ τῶν ἄνω ξυμ- 

Αἀαϊίαμη νϑ] 5. νουθαπι, νοὶαί 

ἀντέχοντες (ἴθ, 8), μαχόμενοι, 
ουΐπ5. ΠΟΙΪΟ τοροϑίθηάα ουϊΐ ἐχ ρτο- 
ΧΙ πηΪ5. --- ἐσέβαλλον, ἰτνάατη - 
ρΡθρθδηΐί. Εδιη ΨΙ 70 δὲ 101] 468 
Θα. θι5. ἱπηρυθββϑίομθβ ἔαοϊθπίῖ- 
ΡὲῈὰ5. ἀϊοῦιπι ει. Προσβάλλειν εἰ 
προσβολαΐί 5ἰταϊ ον 79,6 οὐ ΠΙ 1. 

8. 6. τεϑωρακισμένους. 
ΤΑ]ο5. δαυ 65 οὐϊα ΠΏ κατάφρακτοι 
οἱ κατατεϑωραπισμένοι νοοδη- 
ἴα, δ δῃίαιιθ οἱ 1ρ81 δ δαὶ ἰουΐ- 
οδίϊ. --- αὑτοὺς... καϑ'ἕ- 
στασαν, 58 ἴῃ ἀϊ ΒΟΥ Ὶ τ] 6 ἢ 
σοηϊϊοϊο απ ΡΤ ΟΡ ύθυ τὰτν- 
Ὀ τὴ (Τ πγδουπι) ἴομρο πὰ- 
Π ΘΡΟΒΙΟΥ 6. ἴῃ ΘΟἸ]Οοδιΐοιε 
ψΘυθΟΥΠῚ Πδογθὴβ αὐτοὺς ἀεἰδῖο 
καϑέστασαν ἰδορὶ τᾶν Κταδρ. 
ῬΘῚ 568 [τη θη ἴῃ ψαϊρ. ΠΟΠ ἐβδι ασὰ 
οὔἴρηάαβ. Οἱ, ΟἸα55. --- τὸ πλέον, 
τῇ ἃ ἱ ΟἿ 6 ΠῚ ἢ ἈΤῚ ΘΓ ἃ ΠῚ. 

ΘΔρ.101. 5..15 λόγους ἐποι- 
μάχων. Οἴ. 99, 2. --- ὅπη δο- εῖτο, ἀσοθδί, λόγους προσ- 
ὅροῖς Οἱ αν Σ 429 εἱ βιρτγὰ 19, ἔφερε 1 57 οἱ αἱ. -- ταῖς ναυ- 
6. - ὀλίγοι πρὸς πολλούς. σέίν. Οἷ. 96, 8. --- ἠπιστοῦν- 

Σιτάλκου 
- μέρος τι τῆς 
στρατιᾶς ἐς 
Χαλκιδέας 



πέμψαντος 

μέγας παν- 

ταχοῦ γέγνε- 5 
ται φόβος᾿ 

ἀλλὰ “Σεύϑης Ε 
αὐτὸν ἄνα- γῆν. 
πείϑει, ἐπ᾽ 
οἴκου ἀπελ- 

Δεῖν. 

999 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟῪ ΞΥΎΓΡΡΑΦΗΣ Β, ρα΄. 
͵ 

τὸν μὴ ἥξειν, δώρα δὲ καὶ πρέσβεις ἔπεμψαν αὐτῷ, 
τε τοὺς “Χαλκιδέας καὶ Βοττιαίους μέρος τι τοῦ. 

στρατοῦ πέμπει, καὶ τειχήρεις ποιήσας ἐδήου τὴν ὶ 
καϑημένου δ᾽ αὐτοῦ περὶ τοὺς χώρους τού- 

τους, οὗ πρὸς νότον οἰχοῦντες Θεσσαλοὶ καὶ Μάγνη- 
τες καὶ οἵ ἄλλοι ὑπήκοοι Θεσσαλῶν καὶ οἵ μέχρι 
Θερμοπυλῶν Ἕλληνες ἐφοβήϑησαν, μὴ καὶ ἐπὶ 
σφᾶς ὸ στρατὸς χωρήσῃ, καὶ ἐν παρασκευῇ ἦσαν. 

ἐφοβήϑησαν δὲ καὶ οἵ πέραν Στρυμόνος πρὸς βορέαν 
Θρᾷκες. ὅσοι πεδία εἶχον, Παναῖοι καὶ Ὀδόμαντοι 
καὶ ΖΙρώοι καὶ 4ερσαῖοι" αὐτόνομοι δ᾽ εἰσὶ πάντες. 
παρέσχε δὲ λόγον καὶ ἐπὶ τοὺς τῶν ᾿ἡϑηναίων πολε- 
μίους Ἕλληνας, μὴ ὑπ᾽ αὐτῶν ἀγόμενοι κατὰ 

Ε 

Δρ. 101. 8. 1. δῶρα δέ. Ιίὰ ργὸ νυ]ρ. οἱ ΒΕΚΚ. δῶρα τε 
ΒΟΥ Θ ἢ ἀπ ΘΧ᾿ ΒΕ ν Πηὰ8 : Ῥᾶϊεὶ δηΐϊηι ἤδηῸ Ομ ἰαύϊ ΟΠ 6 ΠῚ ΒῈΡΘΥΟΥΪ 
οὐ παρῆσαν ταῖς ναυσίν οοπίνταιίαπι, οἱ βϑῃίθη δι ΠᾶΠΟ 6558, 
ΑἸΠΘΒΙΘη 565. Οὐ Οἰᾷ556. ΠῸΠ δάνθηϊββθ, 564 ἀοπᾶ ((ἀπίπ}) οἱ Ἰθρᾶίοβ 
ὨΪβῖ5βθ. ὥὅθοιεϊ ἢ05 5ππηὶ Κυπδο, οὐ (]855., οἰβὶ Καοηιρί. οδϑίοοιι- 
ἴι15 651, 

8. 8. Ζρῶοι. Αυρ. Ζρῶινοι. Νοιηθη. ρου βαβ ἱσηοίπηι. Οἵ, ἀάῃ, 

ῬγοΪβ ΠΘΠ10 4αϊοα δ τ τη θη] ΟΥἶ8 8 
Ρνοάϊάενῖι, Ββροπαδέ ἰδτηθη ἄγῃ. 
ΟΠΙΠΪΠΟ Ρογρᾶποα Π05 46 Πἷ5 ΤῊνα- 

τειν... μὴ ἥξειν. σε δά η. 
10»: -᾿ τειχήρεις πο ΤΑῚ 
5ἴτηα] δὶ αὐτούς, εἰ οἵ. ΤΥ 25, 
8 οἱ αὐγαὶ Ιοοο ΒΙοομΝ. 

8. ἢ. οὗ ἄλλοι ὑπήκ. Θεσ- 
σαλοί. Ουα]65. ουαηΐ Ρογαθῦὶ ΙΥ 
18 οὐ Ασμδοὶ ΡΠ] οἴας Ὑ1Π 8. --- 
οἵ ἐχρεν. . Ἕλληνες, Ϊ. 6. 
οἵ ἄλλοι μέχρι ες Ἕλληνες. ΟἿ, 
Ἠδδοκ. οἱ Ὀιοά. ΧΠ 51 οἱ δᾶ, 1 
116. 9: -- ἐν Ἀξ μοὶ τὐχδ δον ταν ἢ 
ἦσαν. ΟἿ. ἀάη. 80, 

8. 8. ἐἼυς τη ἐκεῖναι Π6 ἴιος 
ΘΘΠΘΥΘ ΔΠΘΡΠΟνἂΘ νἱ, δαη. 1 28, 
5, Οἱ. Ἐπί. δὰ Ηομῃ. 1]. λ ν. 
489. --- Στρυμόνος. δὶ Βὼγ- 
ΤΏ0} ἰηΐδυϊου, ΟΥἷ, Τιϑακ, αγᾶθο. 
βθρί. ΠῚ ῥ. 4065. -- Παναῖοι. 
;» Ἔϑνος ᾿Ηδωνικὸν οὐ πόρρω 
᾿μφιπόλεως." ὅι6ρ.. Βγ2. Οἵ. 
Ποδγοῖ, οὐ (ἰδίου, Ρ. 104. -- 
ὈΟδόμαντοι. Οἵ, Ἠδγοάοι. ΨΠ 
112. ἀδίϊον, ἢ. 118 5ᾳ. 1,681ς. ], ἃ. 
-- καὶ Ζ“ρῶοι. δος ἀδιίον, ᾿. 
108 54. βυβρθοία γράαῖτ, ααῦτα 46 

οἶδθ γϑριοηΐ 5 οὐ ΡΟΡῸΪ 5. 5οῖρο. 
Οὗ ἄς Οτδδοὶβ ἀϊοία ἴῃ 54. 1 96. -- 
Ζερσαῖζοι. ..11ὰ 1105 πομιϊηδὶ 
Ηδνιοάοια5 [Ὑ1] 110], Ζ΄εραῖοι 
Βίθρπαμο περὶ πόλεων.“ ΗΠ. 
Οἵ, ἀδίίον, Ρ. 66. 

8.4. παρέσχε λόγον. ..1,ο- 
αἀθὴ ἀϊ πιαιου αι ργὰθαϊί, 
ΓΙ ΟΥ̓ ΘΠ] οχοϊίανῖ. ἘΧΘΙηρΙἃ 
᾿ναϊ5. ἀ5ὰ5 [βἴοαι Χϑη. Ογυ.} νἱὰ. 
δρυὰ ΑΡνθβοῖ, “ ΘΟΥΤΙ,. Ταῖι ἐπέ 
(α54πε ἃ ἃ) ἴΐὰ Βου]Ρ πὶ δϑῖ, ταἰ 
βδθρίιβ ἐς ἀρυᾷ νοῦθα ὀνλρε - οἱ 
οβιθηάθηάϊὶ, ΟΥἉ, Μαιν, αν, 8. δ78 
ὁ. βιϑαιίίι" ἀπίθη μή, αἀποᾶ ἴῃ 
114 Ἰοᾳαθηᾷὶ [οντηα]ἃ ἰαίθε ποίϊο 
τοῦ φοβεῖν. --- ὑπ᾽ αὖτ ὦ νυν] 
ἡ ΔΟΡ “ϑηναίων.“ ὅόῃο]. -- 
ἃ ενοι. ἘΒοίουιαν αἂ τὸν 
( ἐτάλκου) στρατόν ὃ. 2, 5ῖνθ 
τοὺς (τοῦ Σιτάλκου) Θρᾷκας. 
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ὅ τὸ ξυμμαχικὸν καὶ ἐπὶ σφᾶς χωρήσ ὡσιν. ὃ δὲ : τήν τὲ 

“Χαλκιδικὴν καὶ Βοττικὴν καὶ “Μακεδονίαν ἅμα ἐπέ- 

ὅν, ἔφϑειρεν, καὶ ἐπειδὴ αὐτῷ οὐδὲν ἐπράσσετο 

ὧν ἕνεκα ἐσέβαλε, καὶ ἣ στρατιὰ σῖτόν τε οὐκ εἶχεν 

αὐτῷ καὶ ὑπὸ χειμῶνος ἐταλαιπώρει, ἀναπείϑεται 

ὑπὸ Σεύϑου τοῦ Σπαρδάκου, ἀδελφιδοῦ ὄντος καὶ 

μέγιστον μεϑ αὑτὸν δυναμένου, ὥστ᾽ ἐν τάχει 

ἀπελϑεῖν. τὸν δὲ Σεύϑην κρύφα Περδίκκας ὑπο- 

σχόμενος ἀδελφὴν ἑαυτοῦ δώσειν καὶ χρήματα 
6 ἐπ᾽ αὐτῇ προσποιεῖται. καὶ ὁ μὲν πεισϑεὶς καὶ μείνας 
τριάκοντα τὰς πάσας ἡμέρας, τούτων δὲ ὀκτὼ ἐν 
Χαλκιδεῦσιν, ἀνεχώρησε τῷ στρατῷ κατὰ τάχος ἐπ᾽ 
οἴκου" ΤΠ ἢ Α, ἦς δὲ ὕστερον Στρατονίκην τὴν ἕαυ- 

τοῦ ἀδελφὴν δίδωσι Σεύϑῃ. ὥσπερ ὑπέσχετο. τὰ 

μὲν κατὰ τὴν Σιτάλκου στρατείαν οὕτως ἐγένετο. 

1 102. Οἱ δὲ ἐν Ναυπάκτῳ ᾿4ϑηναῖοι τοῦδε τοῦ Φορμίων ἐς 

χειμῶνος, ἐπειδὴ τὸ τῶν Πελοποννησίων ναυτικὸν "ὲν τὴν μὲ- σόγειαν τῆς 
ϑιελύϑη, Φορμίωνος ἡγουμένου. ἐστράτευσαν πα- ᾿ἀκαρνανίας 

8, ὅ. Σπαρδάκου 6χΧ ορίϊη115. {10 015. π|55. γοβϑιϊαϊὶ ΒΘΚΕ, Τῃ Ε, 
Εερ. Τὰν. Μη. πὶ. Ὥδη. Σπαρδόκπου, απο πιριηογδίππι ἰῃ ΤΠ60- 
σποβί, ὕδποη. (εἴ. ϑ:θρ)ν. ΤΊθ5, ἴῃ 1. ν.) ρτοραὶ ΒορΟΚΠ. ΤΙη80ν. Π 
Ρ. 109. α΄. Σπαρδοκοῦ. ΑἸΙδΡαίγαπι. οἰατη 4}. Σπαραδόκου ἴῃ 
οα. 2 εχ ΤΥ 101 τεοθροναὶ ϑίθρ]ι. 

μεϑ᾽ αὑτὸν ΟἹ. ῬΑ]. Τι. Καί. αν. ΒΕΚΚ, Μεϑ᾽ ἑαυτόν (855. 
Αὑρ. γε η. Βερ. ᾿δαν. Αν. ΟΡ, Ῥδη, αϊρο μετ᾽ αὐτόν, αυοᾶ 58π6 
ΟΥ̓ ΠῚ τη χῖπη6 Ρἰδοοί; ῬΓΟΠΟΤΊΘπ Θπὶπὶ ρϑίεδί γϑίευνὶ δα Θ᾽ 1106 ΠῚ. 

8. 06. στρατείαν. Τῃ αἰϊαιιοί θοηΐ5 ΠΡΥῚ8. πι58. στρατιάν. Οἴ, 
δάη. 19, 8. 

-- τὸ ξυμμαχικόν. Οἵ, ἀἍη. Σπαρδάκου. Οἴ. 54, ΒοΘΟΚΙΐΟ 
29... νἱἀθίαῦ ἰ5 5 τ] 66. ἔγαίθυ ἔπ||556, 
ξ, ὅ. Βοττικήν. Οἵ, 16, ϑ, ααὶ ἴῃ βου .Π85 ἰγδηβίπροναί, Ὑ]ὰ, 

-- ἐπέ χων] , ἐπικείμενος." Ηονοαοί. ΤΥ 80. »Βοα τῇ ΠΟΘΙ ΠῚ 
6110]. Αἴ Παθὸ γίβ ἰπβδίαπᾶϊ, οβϑί.“ Ο.455. -- ὥστε. Οἵ, δάῃ. 
486 ἀρὰ Ηοπι. εἰ Ηεγοαοί. ἰῃ- 2, 4. 
νηΐ (οἵ, Ατη.}), πὸ ὑβ48ΠῚ 8.06. τὰς πάσας. Οἵ, Δἅη.1 
ΔΠ1ῸῚ ἀρυᾶ Τῆο. Ἰυΐο νοῦθο -ὀ ὀὀ[Ο1,1. 
θυϊαν, πο ἢἶο ἀθ ἰθυγὰ 5818 δϑδί 
αρία. ΜΆ]Ὸ Ἰρϑίτυν ὁ ὁ ὁ αὶ Ὁ ἃ {τὶ ΠῚ αρ. 102. 8.1. οἱ δὲ ἐν 
θη γ6 ἱπίθυρσγοίαιὶ, αὐ Ῥυκα5. Ναῦυπ. 49. Οἷ, ο. 92. -- τὸ 
ΟἿ, ϑίθρι. ΤΊνθβ. ἢ. ν. εὐ ὙΠ 6. ,.. ναυτικὸν διελύϑη. Οἱ. 
Ἐπονιηὺ οἰἰατη αὶ σα θ 5 βίου, 98,1. 94. ΘΎΣΕΙΣ παραπλεύ- 
πΠοΟΠΙΟη ρα ΒΡνοσνθάϊ, εχ σαντὲς ἐπ᾽ ἀστάπου. »οΟῦ 
ΡΙδιᾶνοη, 864. οἷ ΟἸδββ. -'ὸ ὡς εἰς πολεμίαν, ἀλλ᾽ ὡς εἰς 



ΟῚ ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΎΥΓΓΡΑΦῊΗΣ Β, οβ΄. 

στρατεύει, φραπλεύσαντες ἐπ᾽ ᾿ἀστάκου καὶ ἀποβάντες ἐς τὴν 

ΠΕ ΟΌΒΟΣ μεσόγειαν τῆς ̓ ᾿καρφνανίας τετρακοσίοις μὲν ὁπλίταις 

διὰ τὴν φύ- ᾿Αϑηναίων τῶν ἀπὸ τῶν νεῶν. τετρακοσίοις δὲ Μεσ- 

φενθ νὰ σηνίων, [καὶ] ἔκ τὲ Στράτου καὶ Κορόντων καὶ ἄλ- 

περὶ ἧς καὶ λων χωρίων ἄνδρας οὐ δοκοῦντας βεβοίους εἶναι 

ἅμα τοὶ 41, ἐξήλασαν, καὶ “Κύνητα τὸν Θεολύτου ἐς Κόροντα 

παρέχβασις. καταγαγόντες ἀνεχώρησαν πάλιν ἐπὶ “τὰς ναῦς. ἐς ἃ 

γὰρ Οἰνιάδας, ἀεί ποτὲ πολεμίους ὄντας μόνους 

᾿Αἀχαρνάνων οὐκ ἐδόκει δυνατὸν εἶναι, χειμῶνος ὃὄν- 

τος. στρατεύειν" ὁ γὰρ ᾿Αχελῷος ποταμὸς ῥέων ἔκ 

Πίνδου ὦ ὄρους διὰ Δολοπίας καὶ ᾿ἡγραίων. καὶ ἄμφι- 

λόχων καὶ διὰ τοῦ ᾿ἀκαρνανικοῦ πεδίου, ἄνωϑεν μὲν 

ὕαρ. 102. 8.1. ᾿ἀστάκου. Ψυϊσο οἱ Βεκκ. ᾿ἀστακοῦ. Αἱ οἵ, 
δάη. 80, 1. 

καὶ ἔκ τε. Καί οὐχ. 355. δι. τὰ, Αὐ, σιν, θ απ. Βεῖς. ρα ἴη- 

του Ραμ οίῖ 08 Θηιθη ἀδίᾷ (οἵ, 3.) πο ρανύϊουϊα θ6π6 ἐξήλασαν οὐπῃ 

ΒΈΡΘΥΪΟΥ [Ὁ ἐστράτευσαν ἸαῃρἾταν. 

8, 2. ᾿“γραίων βου ρϑίπγα5 48 ΘομϊθοίαΡα. ψαϊρο οὐ Βοκς. ἀγραῶν. 

Ἐποβάοπι ἰπᾶϊοανὶ, ααἱ 4101] Ασταθὶ ἈρΡβἸδηταν, οἰᾶνθ ἀσοθπῦ ϑΈγΆ ΡΟ ΠΙ5 

φιλίαν.“ ΤΟΥΚΑ͂Σ. Οἱ, Π| 80. 
858. Ροϑβί ᾿Δστάκου “Ραπούασπι, 51- 
51] πη115,. οἵ ἐς τὴν μεσόγειαν 
τῆς Ἶ4κ. οὐσα νοῦθο ἐστράτευσαν 
ἱπηρσαηίαν. 1, Ατη. -- στετραᾶ- 
κοσίοις... ἀπὸ τῶν νεῶν. 
ψιάδηταν. απδάναρτὶηία {Ὑ1} ΘΠ} 1} 
(860, 2. βι(92, 7) 5ἰβρϊΠοαυὶ οἰαβ- 
δῖαν Ὑια. Ατη. δᾶ .1Π|.. 98. --- 
Στράτου. Οἱ, 80, ὃ. -- Κο- 
ροντων. δ 5ἴζα ράγαπι οθυτο οἵ. 
1,.6Κ. ανᾶθο. βορί. Π|Ι ρ, 414 οἱ 
γε αὶ Ηδ]]. ΠΠ 2. ρ. 842. Ῥγδοϑίθν ι. 
1. ἀριιὰ. ἀπάτῃ Βίθρ}.. θυ 2. ποπλὶ- 
παίαν. -- οὐ... βεβαίους, 
ἀυρῖδο ἤἸἀ6]. ΟΥἿἿΝ'᾽ 48, 8 οὐ 101 

θυ. 
ΕΠ ΟΣ Οἰνιάδας. Οἵ, δάῃ. 

111. 5 Ξ- αεύ ποτε ἐμ δ 
μέους. Οἵ. 1. ἀ. ΠΠ 82 4]. -- ὃ 
γὰρ ᾿Δἀχελῷος οεἰ. πης 8πι- 
ὈΙτατὰ. γϑυθου πὶ ἃἰονυ Π)6πχθίν. ἀ6 
ΕἸοο. 8. 4δ, αὐ τη ρηϊ Ποοπύϊαιη ἐκ 
περιαγωγῆς οἰ οὶ “ἀοοοαῖ, 6 Γδ 
οἵ. ΒίυδὈ. .Ρ. 449 οχίν. οἱ ᾿ῖο δά 
84. -- ῥέων ἐκ Πίνδου 
ὄρους. Ἐὶ υἷι γῖν 115. Οὐ, Τιθαῖκ. 
ἄταθο, δορί. 1 Ρ. 287 οἱ ΤῊ ρ. 268. 

Ῥιπάὶ ποιιῖηθ Τυδοπιοπθηὶ (τὸν 
ξυγὸν τοῦ Μετσόβου) ὀοταρνο- 
᾿θηαϊ ραϊαῦ Βανβὶ. ἅταθο. ΤΡ. 12. 
Τ6 ἃνίϊουϊο πο δἀαϊίο νἱα. δάῃ, 
28,2, -- διὰ “ολοπέας] »,40-- 
λοπία ἡ, νῦν καλουμένη ᾿Δνό- 
βλαχα [ἀνώβλαχα, Απον]δο δ, 
ΜΕ] ον 8018} " ἐξ ἀνατολῶν γὰρ 
αὐτῆς ὃ Πηνειὸς ποταιός, ἐκ 
δὲ νότου ὁ ᾿ἀχελῶος οὗτος πο- 
ταμὸς δεῖ.“ 610]. Ο, 5σα}. Ρ. 
484. Μαπποιΐ, ΝΡ. 518 54. θο- 
Ιορἃ85 ΘΡΟΡΠΔΠ 15 ΒγΖ. γϑοίθ ἔϑνος 
Θεσσαλῶν ἔγγιστα νοῦαῖ Ὧθς 
ΤΉ 6558}15 π60 Δ οί 5 Δα ΠῚ ΘΡ ἃ 8, 
-- ̓ “γραίων. Οἱ. 54. οὐ ΠῚ 106. 
-- διὰ τοῦ ᾿ἀκαρνανικοῦ 
πεδίου. ὅϊο, αὐ αἰϊοα} οοῦίθ 415- 
τουπλϊη θὲ Δοδυ δάση δὲ Αι δ]. 
ΟἿ δάμη. ΠΙ|106, 1 εὐ ἀθ δ ΠρῸ 
Δοδνηδηΐοο Βεγβὶ. ἄνᾶθο, Τρ. 108. 
Ῥον Αοανυηδηϊδηι 6 γ 6 ἈΘΠ ΘΙ ΟῚ 
ἀϊοῖν οἰἴδια Ἡδγοάοι, Οἱ, Βυδπᾶ- 
δἰαοί, Ηϊβδί, Δθιο]. ρΡ. 110 58. -- 
ἄνωϑ'εν. ϑιναιιημ ΘἢΪΠῚ ἀνά- 
πλουν ἴὰ Δοιοῖοο πλειόνων ἢ 
διακοσίων σταδίων ᾿ιαϊγθν8 ἀἰοὶν 
Θιναυ, Ρ. 460. Ροταῖν οἰΐδιη ἄνω 
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παρὰ Στράτον πόλι, ἐς ϑάλασσαν δὲέἐξιεὶς παρ᾽ Οἰ- 
νιάδας, καὶ τὴν πόλιν αὐτοῖς περιλιμνάζων., ἄἅπο- 
ρον ποιεῖ ὑπὸ τοῦ ὕϑατος ἐν χειμῶνι στρατεύειν. 
κεῖνται δὲ καὶ τῶν νήσων τῶν ᾽Ε) χινάδων αἵ πολλαὶ 
καταντικρὺ Οἰνιαδῶν, τοῦ ᾿Ἰχελῴου τῶν ἐχβολῶν 
οὐδὲν ἀπέχουσαι, ὥστε μέγας ὧν ὁ ποταμὸς προσγοῖ 

ἀεί, καὶ εἰσὶ τῶν νήσων αἱ ἠπείροωνται, ἐλπὶς δὲ 

νεῦρα Ρ. 449 οΧίν, τὸν ᾿ἀχελῶον ποταμὸν δέοντα ἀπὸ τῶν ἄρκτων 
καὶ τῆς Πίνδου πρὸς νότον διά τε ᾿γραίων Αἰτωλικοῦ ἔϑνους 
καὶ ᾿ἀμφιλόχων. Οὕάτγα ἀυιθἐατὶ πο Ροίοδί, ἀαΐη οἰϊᾶπι ἀρυὰ Τηϊο. 
ΒΟΓΙ 6 Πα ιη1 δἰ. ᾿ἡγραίων, αὖ οἰἶδπι ΓΝ 77 γθοθρίιπὶ ᾿Δγραίους ἴῃ ΠΟῚ- 
μ8}}15. ἀδργανδύιπι δϑί ἴῃ ΔΙ θυαπὶ ᾿γραούς. Εὐϊατηβὶ δηΐτη πππο Ρορι- 
Ἰυπὶ 40 Εὐγαϊοβί!θπα γραεξῖς ἀἰοίιπη 6556. Βίθρηδηιβ ΒγΥΖ. ἰγδαϊε, οἱ 
Ἰοσὶθαν ΡΟΙΎ}, ΧΥΤΙ ὅ, 8 ανὶ οὖ, “Βοιν εἶσ!., ΤηποΥ ἀἸ465 ἀϑαπθαθϑαιε 
ποτὰ [ουπια ταν. Ια, ΠΠ 106. 111 544. 1Ὗ ΤΊ. 10]. 

δὲ ἐξιείς ὁχ ποβίτὰ οοῃϊδοίανα ΒΟΚΚ,, ηἰδὶ αοῦ δ᾽ ἐξεξίς βογίρϑβιι. 
Τη τη Ὀ Δ 15 διεξιείς, 
τηπίϑτιιηΐ οὐἶδπιὶ Κσπος, οἱ ΟἸ455. 

αἴοὶ. βοὰ οἵ. ΠῚ 21. 608. ΓΝ 108 οἱ 
Ατη. Πἶο οἱ δὰ ΠΙ 32. -- ἐξιεές. 
Οἱ, 54. 1 40,4 εἰ Ηεγοᾶοι, ΠῚ 1 
ὃς (ἀχελῷος) ῥέων δι᾿ ᾿Ἄκαρ- 
νανίης, καὶ ἐξιεὶς ἐ ἐς ϑαάλασσαν 
οοι, -- τὴν πόλιν... περι- 
λιμνάξων. ὙΠιοναΙ465. ἰρῖταν 
Οδηϊδάδτγιπι ρα! θ5. ΘΠ 600 οἵ- 
ἔδοίαβ 6δββθ πᾶγγαΐ, απο πορσδί 
1μ6ακ. ταθο. βερί. ΠῚ ρ. 569 534. 
ΟΥΓΙ 685 δἰ γπηΔη5. ΟΧχ [οπίθιι5 
5} ΘΓ ἈΠ 65. οὐ ἰθυγοβύντι5 60]- 
Ἰαπι. ϑ'6α Ϊ 616, ατι0 Δπηὶΐ 6 πΠη- 
ῬΡοτα Απρὶι5 πᾶθο ἰοοα ἤθη ΟὈΐ6- 
τἰς, ΟΠ Π 6 ΠῚ Ρ᾿ΔΗ 16 πὶ ῬΑΓΘΟΠ 6] οἱ- 
ὑἰάθπη Π νηΐ Π6 ΒΌΡΘΓ τἱρὰβ δἴιιβῸ 
Ἰππηἀαίδπι ν᾽ ἀου Γθβροηάθὶ ΒΘΟΚΟΡ 
ἂθ Αδίο]. ἥη. 8ο γϑοΐοη, ΠῚ ρ. 8. 
Νοη οορ᾽ίδπάππι ἰρσίίαν νἀ θίιγ ἀ 6 
Β ΓΑ 0 Π5. ρα! αἀ] 5. Νάτη ϑίγαθ0 
Ῥ. 459 ἂἃῦ ΛΔοδγηϑηῖὶα δὰ ΕΘ ΠιΠη 
Ῥτυοστεάϊθηβ ροβύ Οεηϊδαδβ οἱ 
Ἀοϊοίοαπι οομηπηθηογαὶ λέμνην 
τῶν Οἰνιάδων (τεοιίϊυ5 Οἶνια- 
δῶν) Μελίτην καλουμένην, εἰ 
Αἰΐθγατη Οὐπίδπι, οἵ (ογίϊδτη γἴϑτη, 
οΧ αυΐθι5 ΟΥ̓ΠΙδ ΠῚ ἴῃ Τηᾶτὸ ΘΧΙ ΤῸ, 
ἀπᾶ5 Το] 85 αἰπιϊάϊο βίδα ϊο 51- 
ΡΓΆ ΠΊΔΓΘ ἴϑοθγα ἀϊοῖί, χ 5. Μο- 
τὸ ν]ἀοίμν οδάθπιὶ 6556, 486 Π0- 
ἄϊα 1 ϑΖίηὶ βῖνα Τηραγᾶϊ (Τρικάρ- 

Τπυονἀϊάϊς. Μο]. 1.2, Εα, Π], 

αποᾶ ἔγαβίτα ἀοίδηβαμη ἃ Κϑοπηρῦ. ἴῃς Αἰ ΘΓ 1 
Οὗ, δα, τηϑὶ. 

δου εἰ Κατωχῆς) νοθαΐαν, ϑδίγα- 
Ὀοηΐβ ἀτιὰ5 το] απὰ5 ρα ἀθ5 ππιπς 
6556 5 πιπ Αηδίο! οἱ νοὶ] Ἀηδίο- 
Ἰϊοὶ οἱ Μ}βο! ομοΪ δοϑίπατγία βυβρὶ- 
σδπίιν, ΕἸΧΑΠ Ϊ Πα. ]ΟΟΙ1ΠῚ οἷ 5 [6 81. 
ὄγδορο. βορί. ΠῚ ρ. ὅ78 5ᾳ. Οἵ. 
Βροϊκ. 1. ἃ. Ρ. 11 856. 

8.8. κεῖνται δὲ καί. 86- 
ααἰταν ἀδογοδδίο ἰὈτίαβϑα ἴπῆο 
οτία, αιποᾶὰ Τῆῖο. οὐϊατη ἃ πιᾶτὶ 

- Οϑηΐαάδβ αἰ ἢο1165 δὰ Ἔχραρηδη- 
ἀϊτη. 6556 Δἀθπιοηβίγατα νο]υϊί. 
ΑἸίαπη ΟδιΙ58 ΠῚ ΒῈΒΡΙΟΔΙῸΓ ΟΙ455. 
--τῶν νήσων τῶν Ἐχινά- 
δων. Ὅδ 1118 να. ϑίγδ. Ὁ. 458 
οἱ 1105 νϑίθυθβ, αὐ ρϑι]ο ροϑβί 
που παι πίμν, ἰΐθη Ρ]Ίη. Η. Ν, 
ΙΝ 12;58 οἱ Κευβ. Π6}1: 11 2. φ: 
451 54ᾳ. ΒΕκΚ. 1. ἃ, ρΡ. 8 544. 
Ηοάϊο νυϊρο ϑογορη δα οἱ Ουγ80- 
Ιαντ(πνίζοὶδυ!) ρα οπίπδαϊαα ν οοδἢ- 
ταν. ΚΒ ρ θΠ ΠΟ Ή 8168 ΕΧ 115 Ὀταρο- 
πάτεβ (Ζραγόνερα Βυγβὶ. ατδθο, 
ΓΡ. 119), δυβίταϊος Οχὶόβ (Ὁ ξει- 
αἴς 1014.} 56. ϑογόρῃθβ Δρρβ!!ὺὶ 
οομίοπάϊι 1,681. ὅνᾶθο. βερί. ΠΡ. 
80. ϑεὰ ᾿Ιά6πὶ {γ65 οἴὰ58568 σϑῃβι- 
ταἶς ΤΥ ρ. 4. -- τοῦ ᾿Αχελῴώου 
τῶν ἐκβολῶν οὐδὲν ἀπέ- 
χουσαι. Οἵ. ἘΧοανΒ. Ῥοβι. 108. 
--τῶὥννήσων... ἤἠπείρων- 

" 
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καὶ πάσας οὐκ ἐν πολλῶ τινι ἂν χρόνῳ τοῦτο παϑεῖν. 
τότε γὰρ ῥεῦμιά ἐστι μέγα καὶ πολὺ καὶ ἐϑολερόν, αἵ τὲ 
νῆσοι πυχναί, καὶ ἀλλήλαις τῆς προσχώσεως τῷ μὴ 
σκεδάννυσϑαι ξυνδεσμοι γίγνονται, παραλλὰξ χαὶ 
οὐ κατὰ στοῖχον κείμεναι, οὐδ᾽ ἔχουσαι εὐϑείας διό- 
δους τοῦ ὕδατος ἐς τὸ πέλαγος. ἔρημοι δ᾽ εἰσὶ καὶ 
οὐ μεγάλαι. λέγεται δὲ καὶ ᾿ἀλκμαίωνι τῷ ̓ Δμφιάρεω, 
ὅτε δὴ ἀλᾶσϑαι αὐτὸν μετὰ τὸν φόνον τῆς μητρός, 
τὸν ᾿ἡπόλλω ταύτην τὴν γῆν χρῆσαι οἰκεῖν, ὑπει- 

8, 4. τῷ μή. Ῥαὶ. αν. 1. τὸ μή, ᾳυοά [ονία5886. Ῥγυουᾶπάππ. ΟΥ, 
Μδιμ. ὅτ. 8. 548. Μαᾶν. Ο"5. 5γηύ, Ρ. Θ1, Ο 76, ὅ ἔουδβίίδη Δ] ου Ρ]8 
ὁθδι τοῦ μή, δἰ ἴθὶ 46 Θομ51110 ἀρίυιν, ῃἶὸ ἀ8 οἤροῖα. Οούθυπμι οἵ, δάη. 

ξύνδεσμοι. Ψυϊρο εὐ Βεκ. σύνδεσμοι. ΑἸτογυτη αἰδιῖτ 76, ὅ. ΟΥ, 
δα Μᾶτο. 8. 52. 

ται. οοὐὐπι ΤὙΠυογαάϊας [ρθουν 
Ηεγοάοί, ΠΠ 10] σοηβοηθι Βέγαθο 1. 
Χ [ν. 468], αὐ Πθγο 1 [ρ. 88] 
αἰοῖυ: μέα τῶν ᾿Εχινάδων ἥπει- 
ρος γέγονε. ῬΙΊηἶπ5 δαίοηηῃ 1. 1] ο, 
85 ἱπνθοία ΑΘΠ οὶ ἤθη ΟΠ ηΘῃ1] 
Ὠδχδ5, 564 παίδϑ 50} }01{..5 ἩΠΌΒ, 
-- οκαὶ πάσας... παϑεῖν. 
»»δοα χαῖται σαγαϊ ναυϊοϊ παίῖϊο ΤῊα- 
οὐ αΙάΪ5. οἱ βίγαρθοηΐϊβ. Νὰ. Ῥϑαβ. 
᾿Ατοδᾷ. 34 [8. 5]. “ ὉΌΚ. Ρεὲν ἄπο 
ΤᾺ ἃ ΔΠΠΟΥΙΠῚ ἤδη ΟΥ̓ΆΠῚ ΡΔΓῈΠῚ 
πιιξαίαπη 6556 ἀοίθπαϊν Τιεακ. ΠῚ 
Ρ. ὅ10. Οὗ. Βαχβὶ. ΤΡ. 8 εὐ 1065. 
ϑεανιά. οὐἴδ πη ΒερΚ. ἴῃ ἔχο, δᾶ τῶν 
ἐκβ. οὐδὲν ἀπέχ. εἰ ἀᾶη. 8.4. Οὐ 
γΘ] Ια δ 6. ̓ πϑυϊαθ οομαμθηϊ ΠῸΠ- 
ἄσπι ἰαποίδα βἰπί, ἰδ τοὶ οαιιβαβ 
ἴῃ ἀἴνουϑα τηδὺ}5 νἱοϊπὶ πϑίανα οἱ 
4|115. τ θι5 αυδογοηάδ8. ΟΧ βυϊπηδί 
ΒΕΚΚ. Ρ. 18. θεὲ οὐκ ἐν πολλῶ 
οἵ, ΟἸα55. 

8.4͵ δεῦμα) »τοῦ ᾿ἀχελῴου.“ 
50Π0), --- αὖ τενῆσοι. Οἱ, Ἐχ- 
ΟὐΓ5. -- ἀλλήλαις ενς ξύν- 
δεσμοι γίγνονται. δοθςο 
ΡΓδοίο νυν, τῷ μὴ σκεδ. να]δηὶ 
516 εἰπᾷ οἰ παπᾶονΒίη πη ρ8- 
γϊί 6} ἀ6Γ ΑΠΒΘΗΜ δαὶ πιὰ 8 
(465 προ 86 ἢν 6 πη τη 1 6). οὗ, 
18, ὃ δάη. ϑεᾷ δἀάϊία τῷ μὴ σκε- 
δάννυσθαι (τὴν πρόσχωσιν δη- 
λονότι ὅ861101.)}, 60, απο ποπ 

ἀτέίαπ αιϊίαν, ἰαπσαθην οὐ. ἴον- 
ἰᾶ558. ΠΟῚ 5111 ΒΟΥ ΠΙΔΠΆ. Οἴ, 5ὰ. 
- ποαλήδε, οὐ κεέμεναι; 
ΟΧ τᾶ Π ΒΥ ΘΥΒ0, ΠΟΙ 56Υ16 
γθοῖᾶ Ροβίίδθ. --- ἔρημον δ᾽ 
εἰσί. .1ὰ ἀς ρἰθνίβαπθ οἱ πϊπο- 
γῖθ5 ἸπιοΠΠ σοπᾶτιπι 6586, αυἷἱὰ 
ΤΠ οἰ απ αοα τι ᾿πίθι" 685 ρΟμΪί 
ϑρο [οἷ Κυιβ. Η6}}. ἢ 2 Ρ. 489 
544.7, Ῥαϊαι 6 |1ν. 11. ἀθορν. διέ, 
14... ὉὔΚ. Μοάο Ρίανοδ, τηοᾶο 
Ῥδιοίουοβ ἰπβυϊαθ οἰπαάθ5. νο- 
οαῖδα διιηΐ, ἃ Τῆπο, δυΐθηι α4υδη- 
4π8πιὶ ΠΟ ἰΐὰ Ῥϑιιοδβ ἴῃ ἢππῸ πιι- 
τηθυ πὶ τοαίαβ 6556. δχ ὃ. 8 ἰἰ- 
ἀαοί, πη θη ΓΘ Οὐ ΟγῈ5 Θὲ Π]ΔΙΟΥῈΒ 
ἢΪβ ΠῸΠ 6586 δΔἀηυμηθυαίδβ εὐ 6Χ 
60, φυορά Βῖο ἀϊοῖ!, οὐ εχ νϑὺ- 
ΤΕ καὶ πάσας .... παϑεῖν εο- 
σηοβοῖσαν, 

8.5. λέγεται δὲ καί οει, 
ον ΟἿ, Ῥαυβ. ΝΠ 94, 4. δέν}. Ρ. 
402. Τμιοῖαπ. ἀδ ϑαϊ]ιαί, ρ. 804. 
ἈΡο]οα. ΠῚ, 5.“ ΑΘ5. εὐ ΟΌΚ, 
θ6 ἴρβο Αἰοιιᾶθοπο δαᾷ, ἤργῃ. 
ΟΡρβειν. δ Αρο!οά, ν. 267 54. 
Ιπ οοά, ΡαᾺ]. βουϊθίυιν ᾿Δλιμέων, 
46 4υο οἵ. ΕἸΧ. ἴῃ ΘΊ6Ρ}ι. ΤΊ165. τ 
ὅτε... ἀλᾶσϑαι. Οἵ. Μαιμι. 
αν. 8. 5838. Βυίη. ὃ. 141 δάπ. 8. 

-- τῆς μητρός] ,τῆς ᾿Εριφύ- 
λης.“ ὅ861)01. 1)6 οαΐι5 οᾶθάθ,, οἵ. 
Αροϊϊοὰ. Π| 0, 3. 7, 2 εὐ δ.“ 



"Ἢ. 

σ᾽ 

ΤΟΣ ΠΤ. ΧΕΊΜΩΝ. (1. 102.) ΖΝ 

πόντα οὐκ εἶναι λύσιν τῶν δειμάτων, πρὶν ἂν εὑρὼν 
ἐν ταύτῃ τῇ χώρᾳ κατοικίσηται, ἥτις, ὅτε ἔχτεινε τὴν 
μητέρα, κήπῳ ὑπὸ ἡλίου ἑωρᾶτο, μηδὲ γῇ ἦν, ὡς 
τῆς γὲ ἄλλης αὐτῷ μεμιασμένης. ὁ δ᾽ ἀπορῶν, ὥς 
φασι, μόλις κατενόησε τὴν πρόσχωσιν ταύτην τοῦ 
᾿ἀχελῴου, καὶ ἐδόκει αὐτῷ ἱκανὴ ἂν κεχῶσϑαι δίαιτα 
τῷ σώματι, ἀφ᾽ οὐπερ χτείνας τὴν μητέρα οὐκ ὀλί- 
γον χρόνον ἐπλανᾶτο. καὶ κατοικισϑεὶς ἐς τοὺς περὶ 

Οἰνιάδας τόπους ἐδυνάστευσέτε, καὶ ἀπὸ ᾿ἀκαρνᾶ- 
νος παιδὸς ἑαυτοῦ τῆς χώρας τὴν ἐπωνυμίαν ἐγκατέ- 
λιπεν. τὰ μὲν περὶ ᾿Δλκμαίωνα τοιαῦτα λεγόμενα 
παρελάβομεν. 

8. ὅ. κατοικίσηται. (ΟἹ. Νεη. Ο. Ε΄. Τὸ. αι. Η. Β66.. Τρα. Ε. 
πα. θη. κατοικήσηται, αποὰ [οὐτὶ ροββϑί, 81 48 δοτίπίο ἰᾷδπι ἅ6-. 
ΠΙΘΉΒΕΡΑΤῚ ἸΔ ΟΠ 65 ΘΧΘΠΙρΠ15 ροββαί, αποὰ 46 ρογίθοίϊο δὰ 1120 δᾶἀποίδ- 
ὰπὶ 6δί. Οἵ. σα. ΥἹ 23, 2. δ6 νυ]. οὗ, ἀάη, 

ὃ. 6. τῆς χώρας οοςν ἐγκατέλιπε. Β65. Μοβαι, τ, τῇ χώρα. 
(485. οὐ Αι, κατέλιπε, 

λεγόμενα. (458. 6]. Ὑεη. ΡᾺ]. 1ι. αι. Η, Β6ρ.. οὐ οϑυγ, Απρ,. λέ- 
γομεν ἅ. Αἱ οἵ, 64. τηαὶ. 

ΒΠΑΛΟΚ. -- δειμάτων, ἴοτ- 
μ 14 1 α 1, ὑΘΥΡΟΥ τη (4 αΐθιι5 
νϑχαγθίτν). Ῥ]ῈΓΑ]15 οἰ βά θπὶ νο- 
ΘΑΡ.]1 Ἰοοῖταν ὙΠ 80, τὶ νἱά. 

ὈΪ νοῦθα οὐκ ἔφϑη ... καί. δε 
4π4}} καί αἰοίαπη οϑύ δά 1 50, 5. --- 
ἂν κεχῶσϑαι. Ῥανίϊουϊαθ ἄν 
ΡΘΡΐδοι ἱπἤηϊνο δαάϊίαθ ἃ] Ϊὰ 

ΒΙοοη,Ε, Σ Βπέμη, 6 8; 199. 4. 
π- ἐν... τῇ χώρᾳ κατοικί- 
σηταῖι. Ῥααΐο Ροβί κατοικισϑεὶς 
ἕς τους... τόπους οἱ ΠὨοχίοῃμο 
τηπίαία οἱ Ρτδθρόβιἴοπο, ΟἸΟΤΙΙΠῚ 
ΠΘΕΡαΤη τηϊγδηάτη. Νὰ Πὶ ἃ 6616 
8πε κατοικίσασϑαι αἴητοκατοι- 
κισϑῆναι αἰοὶ ἀδπιοηβίγαι αὔπηθ 
ἀνοικίσασϑαι 1 58. Οἵ, τα Χοι. 
Απηδ}.. ΠΠ 8, 22 οἱ Ρίβιβ. δὰ Μοου. 
Ῥ. 808, ΠΕ ῬΥΔΘΡΟΒ᾽ ΟΠ 6. Δι 6 ΠῚ 
πίνϑαιιθ νἱὰ. 8άη. ἘΉ105:.9. 
μήπω . ἑωρᾶτο, ποη- 
ἃ τὴ ὁοηπρίσονθίπν, Εχ Πδο 
ἱπ θυ ρυθίϑι 0 η6 οὕ ον ψήπω ἰορὰ- 
τὰν, ἤθη οὔπω (οἴ. θέαν. 5 γηι, 
Αὐτὸ. 8. 488), εὐ σιν ἑωρᾶτο ἴῃ 
ξώρατο πνιαϊαντὶ ποῖ] πδοδββ 5, 
1.6 }}Πρ ταν, 

8. 6. μόλις... καί. Ηδε 
Ρανεϊαϊαθ ἱπίθ 56. νἱάἀθηΐαν. τὸ- 
ΒΡΟΠΆΘΓΟ οἱ ἰ46 πὶ νἈ]ο το αἴᾳιι 411- 

ΘΧΘΠΡΙα ἰερσπηύιν Ὗ 46, ΠῚ 1 
(ᾳυοαὰ ποη ἘΡ τΝ ΘΟΓαη1). Χοϑη. 
οτητη. 1.2; 50. γε. ΤΥ 1. 85: 
Πγ5. 6. ᾿πΣ 8. 8. 9. Οἵ. Ηδιπι. 
48 ἄν ΤΡ 2 οἱ Ῥοῦν. Ρ. 108. -- 
δέαιτα. Ῥτδοίου. 4|18. 5᾽ βὩ]ἤσαυα 
Οὐδ ΠΔ 5.6 ἃ 6 Π], ἀοπιϊ ΟἸΠἸ πὶ, 
ἢϊς ἀοοσθῃΐ ἱπίθυργδίεβ. [(ὰ ΡΙΪπῖο 
αἸδοίατη δἰ αοίϊθβ ΘΟ ποίαν αποᾶ- 
δπὶ 6550. οοηϑίαί, δὲ ΘΌΡΠΟΟΙ 65 
οἴη νοοάθι!ο τροφή ἀομηο 1 
ΠΟΙΙΟΠΘΙῚ ἀᾶγθ ἃιι585 δδὲ Ο ρα, ΟἹ]. 
ν. 362. --- ἀπὸ ἀπκαρνᾶνος 
ΕΣ Οὗ «08 ΠοΙλΪηδὺ Κυιι5. Ηδ]]. 

2 Ρ.280.--- τὴν ἐπωνυμέαν 
ἀρηγος πρότερον γὰρ 
Κουρῆτις ἐκαλεῖτο.“ ϑ86}ο!. 
ΠΝ 1. τον ̓  465.“ ἩΠΌΚ, Οἵ, 
ῬΙΙη. Η. Ν. Υ 32 δὸ Κυυ5. ]. ἀ. Ρ. 
214, -- ἀεγύμ τ παρελά- 
βομεν, ἰσδα]έᾶ δΟσΘΡί πη 85, 
ἴεν ἰάθη) ἴα ἀκοῇ παρελαάβο- 

ΤΟ 



Φορμίων ἐκ 
τῆς ἄκαρνα- 
νίας ἐς ̓ 4ϑή- 

πλεῖ. 

ι . ιφ [54] ΘΟΥΚΥΔΙΔΟῪ ΞΥΓΓΡΡΑΦΗΣ Β, ογ΄. 

108. Οἱ δὲ ᾿4ϑηναῖοι καὶ ὁ Φορμίων ἄραντες ἐκ τ 
τῆς ̓ Ακαρνανίας, καὶ ἀφικόμενοι ἐς τὴν Ναύπακτον, 

νας κατα- ἅμα ἤρι κατέπλευσαν ἐς τὰς ᾿Αϑήνας, τούς τὲ ἐλευ- 

ϑέρους τῶν αἰχμαλώτων ἐκ τῶν ναυμαχιῶν ἄγοντες, 
οἵ δ ἀνὴρ ἀντ᾽ ἀνδρὸς ἐλύϑησαν, καὶ τὰς ναῦς. ἃς 

τλδα καὶ ὃ χειμὼν ἐτελεύτα οὗτος, καὶ τρίτον ἔτος 2. 
τῷ πολέμῳ ἐτελεύτα τῶδε, ὃν Θουκυδίδης ξυνέ- 
γραψεν. 

μὲν: πᾶπΠ| λεγόμενα ρτδοαϊοδίιπι 
6556. δχ οο]]οσδίϊοπθ ῬΓΟΠΟΙΊΪΠΙ5 
τοιαῦτα ἀρρᾶτγεί, 

ὕαρ. 108. 8. 1. τοὺς ἐλευ- 
ϑέρους. ϑοινὶ, 5ὶ ΑἸ θη θη568 
Ἰάθπι ἔδοογιπί, σαοὰ (Οὐ. }}} 1 
ὅ8, νϑηΐβθ6 οχἰβϑυϊ πη παϊ 5 ηΐ, ---- 

ἐκ τῶν ναυμαχιῶν, ο. ,.3854. 
οἱ 90 54ᾳα. -- ἀνὴρ ἀντ᾽ ἀν- 
δρὸς λύϑησαν. Ησοο ῬυϊπλιΠη 
ΘΧΘρ πὶ οδρέϊν ΓΙ Πη ἃ ΡΟΡῚ 15 
θ6]]απτθὰ5 ρδγπιαϊαίουΠη] 6556 
Ῥαυΐαῦ ΒΙοοπιῖ, ΑἸ Θυαπὶ 51 Π}}}Π[π}5 
νΘΥὉ 5 χργοββυτη οχείδι Ν᾽ 8, 



Ἢ ΨΥ Ψ ΨΥ 

ἘΣ 5 8. ν᾽ 102,5: 

Των ἐκβολῶν οὐδὲν ἀπέχουσαι. .,ΟΘορτάρἢμι5. δᾶπὶ ἰηβυ]απι, 
αιδθ ργοχίπηθ ΔῸ 1}Π18. οβ λβ αθδ}ββοί, Ὑ ἰδηΐαπη, 4086 Διιῖθηι [ἰ0π- 
Βἰββίπηθ, ΧΝ βιδαία ἱπάβ ἀϊβίαγε ρυοᾶϊι, ὦυδ6 ᾿πίθγνα!!α 51 οπὶ τὸ- 
θὰ8, αυδθ πὰπὸ [ἴΠη] δᾷ γϑϑίοῃβ δοπβρί οἰ μπίαν, σομρᾶιε8, ρτϑδίοι 
ΒΟΟΡΌΪΟΒ. ΠΟΉΠΆΪ 05, απ η6. ρᾶννᾷθ αἰ θπὶ ἰηβαϊαθ ποτηϊηδιϊ ρο5- 
Βιιηΐ, δὲ ργϑθίου Οχίϑπη ᾿ἰπ5}}8Π|, αἰι88 νοοδίιγ, ΠᾺΠΔΠΊ 4] 18 πὶ ἴῃ {Π|8 
Υ]Ἱοϊηἰἰαί6 ἰηνθπὶθβ, ἀυδτη ἄτι 11 βου ρίογοβ ἀθδίσπαγθ ὉΠ8 γαίΐοπο 
νἱἀδαπίαγ. Οἵ, Γμο8Κ. ατγαθο. βαρί. ΠῚ ῥ. 80 54. 571. 577, αδὶ Οχίδαπὶ 
ἰβίδτη 11 ἔδυθ πῺ}}}. ἃ0 Αῃθίοἱ οὔθ, αιιοά πιιπὸ οϑί, ἀϊβίαγα ἀοοθιπαν., 
4υοα ρϑυ]0 Ρ]ι5 ΧΥ βιδαϊουιπι ἰηΐθυνα! ]ο δδί, Ομοᾶ 581 [δχἰϑεϊπια- 
1115] Πᾶπο ΡΥΟΧΙΠηΊΔ ΠῚ ΟΠΊΠΙΠ, 4πᾶδ᾽ ΠῸΠῸ ΒΡ ουβηΐ, ἘΘΠϊπδά τη 
ΒίγαθΟηΐ ΟὈνογβαίαη 6556. [πϑοθ5856 εϑὶ γϑιᾳᾶ5 ἰηΐθγθα οὐ οοηιὶ- 
πδηΐθ ἰπποία5 6556; Π8Π1}. δὲ πιιῃΐ γϑ]] 4186 ἰβίαθ ΘΒ 6100 οἰϊδηη Ριο- 
Ρίονεβ ὅς ΒΕΟΚΕΗ. ἄς Αβιο]. ἤμ, Πρ. 19. Ιάθπὶ ρ. 18. δἱ δἰ], 
ἀαδηαυδπιὶ Ποαϊο ΑΟΠοΙοὶ [τοῦ ᾿ἀσπροποτάμου] οδίϊππι ἀπαπὶ 58ἰΐ, 
ΤΗσοΥ ἀἰαἐβ ἀθίαιθ ρ᾽ γα {πἶδ8θ οοηϊθοῖί. ΒΘ ΔΡΟΠ6πῚ ρ. 458 4]. ααϊ- 
ἀοπὶ ἐκβολὴν ΔΟΠΘΙοἱ 5ἰπραϊανῖ Ππυπηθγο ἀΐθθυα δ 05 ΠΑΝῚ ΠΠῚ Ρϑίϊθη5 
80 ῬΥΪΠΊΔΥ ΠῚ, ἃ ΓΘΘΊΟΠ6ΠῚ ἰΟἰΔ ΠῚ Οχὶ (5 ἀθβοΠΔηι6 ΠῚ; 564 Θαηἄθτη 
Ρ- 861 Ρδυίίον αἰψὰθ ΤΠπογἀϊάοπι ἐκβολὰς τοῦ ᾿Αχελῴου 5οτῖρβῖββο, 
4188. ψΘΡῈ ΡΒ] Πγ65. ἰυΐβ5θ 4}115. ἀαοαιια τθθι5. ΘΟπ ἢν πἸδυΐ. --- Αζ τε νῆ- 
σοι οεἴ, .,(Οὐοάὰ 51ὲ ΤΗμπογάϊάε5 δοίδίθ ρᾶιναβ ἰἴηβαϊαβ ΑΘἤ ΘΙ Ριο- 
ΧΙΙΠΔΒ ΟΥΘΡΓΆΒ, 66 ἼΠῸ ΟΥΐΪΠΘ, 56 ΔΙΊΘυ ΠΟ 5185 6556 αἰοῖς, δα πεὶ- 
ἰὰ5. ΤῈ8. Ηἶδὶ δ 1Π85 Ῥδυδοῃ οἰ ε415, ἀπᾶθ παΠΟ 5ιιπί, ρᾶγίθ5 ΔΡΡ]1- 
Θανὶ Ροίοβὲ.... ΠΙιὰ τῶν ἐκβολῶν οὐδὲν ἀπέχουσαι, 126 οὐκ 
εὐθεῖαι δίοδοι, 11 ξύνδεσμοι, ἀιαθ οπιπῖα τπῸ [ΘΠ ογΘ 5ἴμηι! 
ἀάε586. Π|6 νοὶϊτ, ἤθαῖθ δὰ Εοῃϊηδάθ5. ὄχϑίδηίθς ἤθη ἃ ἩΠΕΠῚ 
ἔν 11 οϑιϊιπὶ γοίθυνὶ ροββιηῖΚ ΒΕΟΚ. 1. ἃ. ρ. 18. 

ἊΡ ΠῚ δ Ἐπ ἢ 54: - 

ἌΡ 9.1. ΟΣ 1 "1 

γε ῦνα οὐκ ἔχοντες ὅ τι γένωνται 11 832 ἰᾶπὶ νι]! να βαηΐ, αἱ δᾶ 
ἃ ῬΥΟΟΟΡΙ͂Ο εχ ΤΗπογ ἀϊά46 ρθε ἃ 6556 [ον ία 556 ἴῃ ἢ ϊα5 θα5. 56 διΐδτῃ (ἈΠ 
Δ 110 εχ ποὺ ἀδριοιηρία 6856 Θχθπιρ 5 ἰπ δαϊί, πιαὶ. Π 1 Ρ. 18 34. εἱ 
ΙΝ Ρ. 91 (ρ. 88 εἀ. 2) ρυΐαπηιι5. ἀδπηοηβίγϑίαπι 6586, ΝΌΠΠΏΙ ἃ ἰΆπιδη 
1θ1 ἢ μά πὶ ργο]αία ἃ Γθπὶ δἰΐ πὶ πα ρ᾽5 ραιοίδοϊ πα πὶ πιπὸ ὁχ ἀποθιβ 
ΡΥΪΠῚ15. ΠΡ τῖβ δἀάδηιιβ. Τῆι. ΠΠ|61 δουλοὲ φρόνημα. Ργοοορ. Ρ. 138 ([ Ρ. 414 θ1πὰ.) δουλοὶ.... τὸ φρόνημα. Τλιο. ΠΠ 66 ὅσον τὲ χρό- 
νον προύστη τῆς πόλεως. Ῥτοοορ. ῥ. 167 (ΤΠ ρ. 12 Ῥιπά.) ὅσον τε 
χρῦνον τῆς πολιτείας προὔστη. ἴίοιη ΤΊΝιο, ΠΠ θὅ μετρίως ἐξηγεῖτο 
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καὶ ἀσφαλῶς διεφύλαξεν αὐτήν. ῬτΌΘΟΡ. Ρ. 161 μετρέως τὲ ἐξη- 
γεῖτο καὶ “Διβύην ἀσφαλῶς διεφύλασσε. Βαιβὰβ Τῆυο. Π 6 ἐπὶ 
πλέον ἔτι ἐγνώσϑη ἡ πρόνοια αὐτοῦ. Ῥτοοορ. Ρ. 185 (ΤΠ ρ. 06) Θευ- 
δερέχου ἡ πρόνοια ἔτι μᾶλλον ἐγνώσϑη. Ὑπυς. Π ΤΙ οὐ δίκαια 
ποιεῖτε οὐδ᾽ ἄξια... - στρατεύοντες. ῬγΌοΟρΡ. Ρ. 76 (ἢ Ρ. 89) οὐ δί- 
καιαὰ ποιεῖς... στρατεύων εἰ ρΡ. 341 (ΤΠ ν. 229) οὐ δίκαια, ποιεῖτε 
οὐδὲ .. ἀξια 54. ρᾶτίῖο, Τμῖο. 1 76 (μη ανὰς) ἄλλας ἄλλῃ τοῦ 
τείχους. ῬτοοΟρ. Ρ. 50: (ΠΡ. 112) μηχανὰς ἄλλας ἄλλῃ τοῦ τεί- 
χους. ὙΠ. Π Θὅ ἐξ ὧν ἄλλα τε πολλὰ -- ἡμαρτήϑη. ῬγοοοΡ. 
Ηΐδβι. ἅγο. ὁ. 80 ἐξ οὗ δὴ ἄλλα τε πολλὰ ἡμαρτήϑη. Τίς, ΠΟ 89 
κόσμον. καὶ σιγήν. ΡΥ ΟΘΟΡ. Ρ. 157. σιγήν τὲ καὶ κόσμον. ΤΠππο. 1 
ὅ οὐκ ἔχοντος πω αἰσχύνην τούτου τοῦ ἔργου. ΡγΌΘΟΡ. Ρ. 232 
(ΤΡ. 204) οὐ φέροντος αὐτοῖς αἰσχύνην τοῦ ἔργου. Τίππο. 1 80 
πολλῶν ἤδη πολέμων ἔμπειρός εἶμι. Ῥτοοορ. Ρ. 256 (Π| Ρ. 2314) πολ- 
λῶν... εἶναι πολέμων. ἐμπείρους, αι θιι5. βἰ στη Πα Ια Θηι 6 πὶ Παθροί. 
ΤΠσο. 1180 κατέ ξιν τὴν διάνοιαν. ἴς, ῬτοοΟρ. Ρ. 287 (Π| Ρ᾿. 218) εἰ 
ΑΙ]. Τμας. 190 ἀπὸ ἐχυροῦ ὁρμᾶσϑαι. Ῥτοοορ. Ρ. 2608 (1 Ῥ. 809) 
ἔκ τε ἐχυροῦ ὁρμώμενοι. ΤΠιιο. ᾿ 198 ἐπιτελέσαι βασιλεῖ ᾶ ὑπέ- 
σχετο. Ῥτοςορ. Ρ. 115 (1 ῥ. 86) τὲ ἐπιτελεῖν ὧν βασιλεῖ ὑπέσχετο. 
Τῆθο. 1 40 “ἐχποδὼν στῆναι ἀμφοτέροις. ῬτοοοΡ. Ρ. 807 (ΤΠ ρ. 426) 
ἐκποδὼν ἀμφοτέροις στῆναι. Οἵ, ἀπ. 1 25. Π 08. Αρραν ᾳαϊ- 
ἀ6 πὶ 6χ ΠΟΠΠ.Π15. ΠΟΥ ΘΧΘΙΉ ΙΓ πὶ ΡΓΟσΟρίὶτπι ΠῸΠ αι ῖῖαγο ἰθν 65 
4υϑ5άδπη πιιία 10 65 ΤΠπογαἀϊάροτγιπι ἴδον, Οἵ, θυ ΆΤη δάη. 1 26. ἢ τὸ 
δχίγ. σάτα αποᾶ Τημο. 11 84 Ἰοοΐίιν δόχησιν παρέχοντες αὐτίκα ᾿ 
ἐμβαλεῖν, ἀρὰ ΡΤΓΌΘΟΡ. Ρ. 208 ΠῚ Ρ- 181) δόκησιν παρέχοντες τοῦ 
αὐτίκα προσβάλλειν, 6Χ 60 πο]] ΒΈΒΡ ΘΔ ἀρτὰ ΤΙπιογ ἀϊά θη ΔΡΓΘα! τη 
δἀδοπάϊιπη 6556. ΕἾ 1 Θὅ ἴῃ δουὶβίο διεφύλαξεν Ροβί ἐξηγεῖτο ἴα 
Ῥοίεῖ οὔθ πάθνο, τὶ ἹΠῈΡ ον Γδούτιπὶ ΠΟΙ οσΔ ἢ ἀ τη οΧἰβιἀτηδνοί. ϑ6α γένων- 
ται 5ἷ ΠῸΠ βου ρΡύπΠὶ Τρ ουϊββϑί, θατῃ ΠΠ δ ΡΓῸ γένοιντο [586 γϑϑυϊξα- 
{γι ΠΟῊ δϑί ογθά 0116, 411 π᾿ πιδτὶ ΠΟ ΟΥ̓ ΠΤ βοϊθαΐ 6556 ΠΕΡΊ]  η- 
ιἰββίπηι5. Νβααθ 1 24 ἀρυὰ ἐσπλεῖν 5ὶ ργδθροβιοπϑπι ἰπν δηἶββϑὺ ἴη50- 
᾿ϑηεἶπ5 ΘᾺ ΠῚ (6 ἅτ 58 θρῖτι5. ΟΠ 5556, 

ΔΈΡΝΕΙ Α ἫῊἹ. 

ΟἸΟΠἾ ΔΙῚ ΑἸΙΡ γον ἴῃ Κυθθϑ11 Α πα θαυ ραν! ν ἃ] 6 π αϊ νϑῦθὸ γθρύ6- 
Ποπαϊς Μαγθύιηη, 4] οἱ νοσαθα]ο 5 ᾽οη ἢ  οα ἢ αἱ πο ΟΠ ΘΠ, 48 ΠῚ ἰδ 
Κυθθβὶτβ ᾿ρ0586. ἱππηρυοθανογδί, βαθἰθοἰββαί, ααοὰ ἰάθη πὸ5 ἰάθη άθτη 
ἔδοϊηλι8., νοὶ εχ ΒΟ θοῦ Τιοχῖοο,, τὶ ΘΧΟΠΙΡΙᾺ γΘΥθαπὶ 1, τὶ τι ΠῚ, 
αποὰ ΙΔ6πὶ να]οαί Οἷς, ἀθ ΕἾμι. 11 4, πᾶπῃ οἱ ἰπύθ!]ῖϊρο οὐ 856η- 
ιἰἴο εὖ νίά6ο0 5860ρ6ε ἰά6η) να] ϑηΐ ἀὰοὰ βοῖο Θαυίηι. τὸ 1, 18, ἴῃ - 
[6᾽ ἄπο, 4πδὸ ἰάδπὶ βία εἰ οαη ἂς ἰδ πίη ἃ 6 Τὴ να ἐπὶ 114, 
[ὅ, 4 4118 5᾽ πὰ ΡΥΟΪαία δαηΐ, ἰὰ Ὑϑοιϊβϑῖπιθ 16 .] ἁἀποίαπαιπι ρεία- 
πηι5, Οἵ. ϑουΠ, δα Οἷς. 1,846]. 25, 92. οἱ ἴρ5. ΑἸσαν. ᾿θ Αἀά. οἱ Οουνῖρ. 

Οουτῖρ. Ρ. 48 δάη. 00], 5 ν. 10 ριὸ [1], πη. Ἰδρ. Τὰ. 1π- 
Ια π, Ρ. 1832 δάπ. οὐ]. 1. ν. 7. 166. ἐλευϑερίᾳ. Οιοά ρῥτδρίεγθα ἃ 
π ΔΊΟΥ θ 5 πιο πα 18 ὅεν ἈΡ ΗΝ ΠΡ όταπι οδὲ μος ν απλθη, ἀθθθίαν αἀ}1- 
σϑηιίδο Ὦν, Βᾶ5πιῖ, συ η 851} ΕἸ Δ ΠΟ  αγία πὶ γᾶ ϑιυϊ οὐ πανὶ, αἱ πὶ 
τηοἷβ. Ῥύθοῖθιιβ ΟὈβοαπθγοίαι,, βἰπρυϊα5 Ρ᾽α οι 85 ἃοιναΐθ ρου] οσὶυ, 

ἙῬΟΡΡο. 



ἘΞΕΟΦΈΡΕΙΡΕΝ 

θΗ ΒΕ11.0 ΡΕΜΘΡΟΝΝΕΝΙΑΟΘ ΠΙΒΕῚ ὙΠ, 

ΤΌ 1: Ναί. 1. 





ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ Γ. 

Ιν. Τέταρτον ἔτος τοῦ πολέμου. Κεφ. αἰ -- κε. 
ἃ. Θέρος. Κεφ. α΄ ιη΄. ; 

1. Τρίτη ἐςβολὴ Πελοποννησίων ἐς τὴν ᾿Αττικὴν ἡγουμέ- 
νου ᾿Αρχιδάμου. α΄. 

ὦ. Λέσβου πλὴν Μηϑύμνης ἀπόστασις. β'--- ς΄. 
8. Στρατεία ᾿Αϑηναίων ἐς τὴν Πακωνικήν, ἐπ᾽ Οἰνιάδας 

καὶ ἐς Δευκάδα. ζ΄. 
4. Μυτιληναίων πρεσβεία ὡς τοὺς Πελοποννησίους πεμ- 

φϑεῖσα περὶ βοηϑείας. ἡ --- ιε΄. 
“ημηγορία Μυτιληναίων. 9’---- ιδ΄. 

ὅ. ᾿ἀϑηναῖοι μὲν ἑκατὸν ναυσὶ παρὰ τὸν ᾿Ισϑμὸν πλέουσι, 
«Πακεδαιμόνιοι δὲ στόλον ἐς Λέσβον παρασκευάζουσι. ις΄. 

“Μέγεται ἅμα τὸ πλῆϑος τοῦ ναυτικοῦ τῶν ᾿Αϑηναίων 
καὶ τὰ ἀναλώματα αὐτῶν. ιζ΄. 

0. Στρατεία Μετιληναίων ἐπὶ ΜΙήϑυμναν καὶ ΜΙηϑυμναίων 
ἐπ᾿ [Ἄντισσαν. Μυτιλήνη κύκλῳ περιτειχίξεται. ιη΄. 

Β. Χειμών. Κεφ. εϑ' -- κε΄. 

1. ᾿λϑηναῖοι Δυσικλέα ἀργυρολογήσαντα ἐκπέμψαντες πλήσ- 
σονται. ε΄. 

2. Πλαταιῆς. διακόσιοι καὶ εἴκοσι τὰ τείχη τῶν ἽΠελοπον- 
νησίων ὑπερβάντες ἐς ̓ϑήνας σώζονται. κδ΄. 

8. Σάλαιϑος ὁ Πακεδαιμόνιος ἐς Μυτιλήνην ἐξέρχεται. κε΄. 
Υ. Πέμπτον.ἔτος τοῦ πολέμου. Κεφ. πς΄---πϑ΄. 

Ἀ. Θέρος. Κεφ. κς΄ --- πς΄. 

1. Τετάρτη ἐςβολὴ Πελοποννησίων ἐς τὴν ᾿ἀττιχὴν ἡγου- 
μένου Κλεομένους. χε΄. 

: Μυτιληναίων πρὸς Πάχητα τὸν ᾿4ϑηναίων στρατηγὸν 

ὁμολογία. κζ΄. κη΄. 

3. ᾿ἀλκίδου καὶ τεσσαράκοντα Πελοποννησίων νεῶν ἐς Ἰω- 
νίαν πλοῦς καὶ ἀνάπλους. κϑ'-- λγ΄. 

“Μόγος Τευτιάπλον. λ΄. 

ἅ. Πάχης ᾿Αλκίδαν διώξας Νότιον αἱρεῖ, καὶ τὰ περὶ 4ἐ- 
σβον καϑίσταται. λγ΄---λεῖ. 

ὅ. Μυτιληναίων ἐν ᾿Αϑήναις γραφὴ καὶ τιμωρία. λς΄--- ν΄, 
α) Πρῶτον βούλευμα ᾿Αϑηναίων καὶ μετάνοια αὐτῶν. 
β)ὴ) Ἅ4όγος Κλέωνος. λζ΄ -- μ΄. 

γ) ᾿Δἀντιλογία Διοδότου. μα΄-- μη΄. 

ὃ) Ψήφισμα ᾿4ϑηναίων καὶ ξημία Μυτιληναίων. μ΄. ν΄. 
θ.᾿4ϑηναίων Νικίου στρατηγοῦντος στρατεία ἐπὶ “Πινώαν. να΄. 
7. Πλαταιῶν ἅλωσις καὶ δίκη. νβ'--- ξη΄. 

ΤΒυοΥ ἀἰ 5. 0]. Π1. Β6οῖ. 1. ι 
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αὐ) Πλαταιῆς τὴν πόλιν παραδόντες δίκην ὑπέχουσι. νβ. 

β) “Λόγος Πλαταιῶν. νβ΄ -- νϑ΄. 

γ) ᾿ἀντιλογία Θηβαίων. ξ΄ ---ὃζ΄. 

δὴ) Πλαταιῶν ζημία ὠμοτάτη. ξη΄. 
8, Τὰ περὶ Κέρκυραν γενόμενα. ξ΄ --- πε΄. 

α) «“Πακεδαιμόνιοι ὡς ἐς τὴν Κέρκυραν πλευσούμενοι πα- 
ρασκπενάζονται. ξ΄. 

β) Στάσις Κερκυραίων, ἐν ἡ περιγίγνεται ὁ δῆμος. ο΄--οε΄. 

"ἢ “ακεδαιμονίων ᾿Δλκίδου καὶ Βρασίδου στρατηγούν-- 
τῶν ἄφιξις, νίκη καὶ πάλιν ἀπύπλους. οε΄--- π΄. 

δ) Κερκυραίων ὠμότης ἐς τοὺς ἐχϑρούς. πα΄. 

Παρέκβασις περὶ τῆς πασῶν τῶν ᾿Ελληνικῶν στάσεων 

φύσεως καὶ αἰτιῶν. πβ'--- πδ΄. 

ε) Οἱ φεύγοντες τῶν Κερκυραίων ᾿Ιστώνην καταλαμβά- 

νουσιν. πε΄. 
9, ᾿φϑηναίων πρώτη ἐς Σήβλζων στρατεία Λάχητος καὶ 

Χαροιάδου στρατηγούντων. πε΄. ν 

Β. Χειμών. Κεφ. πζ΄. πη΄. 
1. Ὃ λοιμὸς τὸ δεύτερον ἐπιπίπτει ᾿Αϑηναίοις. π΄. 
ὦ. Τῶν ἐν Σικελίᾳ ᾿Αϑηναίων ἐπὶ τὰς Αἰόλου νήσους στρα- 

τεία. πη΄. 

ΥΙ Ἕκτον ἔτος τοῦ πολέμον. Κεφ. πϑ'--- οις΄. 
Α. Θέρος. Κεφ. πϑ' --- οβ΄. 

1. Σεισμοὶ πολλαχοῦ τῆς Ελλάδος. πϑ΄. 
ὦ. Ἔν τῇ Σικελίᾳ Μυλαὶ καὶ Μεσσήνη ἐκπολιορκοῦνται. "΄. 

8. ᾿Αϑηναίων στόλοι ἐς Πελοπόννησον, Μηῆλον, Τάναγραν, 

«Μοκρίδα. οα΄. 
ἱ “Δ, Λακεδαιμόνιοι Ἡράκλειαν τὴν ἐν Τραχῖνι ἀποικίξουσιν, 
οὐ μέντοι καλῶς γε. “5β΄. "γ᾽ ᾿ 

ὅ. Ζημοσθϑένους τοῦ ᾿Αϑηναίουν πρῶτον μὲν ἐς Λευκάδα, 
ἔπειτα ἐς Αἰτωλοὺς στρατεία καὶ ἐνταῦϑα ἧσσα. "δ'--- "η΄. 

6. Τῶν περὶ Σικελίαν ᾿Αϑηναίων πλοῦς ἐς Ποκρίδα. "59΄. 
7. Αἰτωλοὶ μετὰ ΜΠακεδαιμονίων Εὐρυλόχου ἡγουμένου διὰ 

“Μοκρῶν τῶν ᾿Οζολῶν ἐπὶ Ναύπακτον μάτην στρατεύουσι. ρ΄--οβ΄. 
Β. Χειμών. Κεφ. ργι--- οις΄. : 

1. Τῶν ἐν Σικελίᾳ ᾿ϑηναίων ἐπ᾽ ἼΓνησσαν καὶ ἐς τὴν 4ο- 
κρίδα στρατεία. ογ΄. 

2. “ήλου κάϑαρδις. οδ΄. 

Παρέλβασις περὶ τῶν πάλαι “ηλίων, ὧν μάρτυς “Ὅμη- 
ρος ἐν τοῖς ὕμνοις. 

3. ᾿Δμπρακιωτῶν καὶ Εὐρυλόχου ἐπὶ ἴφργος τὸ ᾿ἀμφιλοχι- 

κὸν στρατεία καὶ μεγάλαι παρ᾽ "Ολπαις καὶ ᾿Ιδομένῃ ἧσσαι. ρεί 
-οιδ΄. 

4, Τὰ περὶ Σικελίαν. Πυϑοδώρου ἄφιξις. ἀδϑνης ἀρόβῳ, 
ριε΄. ρις΄. 



τῷ 

ΘΟΥΚΎΔΙΔΟΥ 
Του ἘΌΝ πὴ ἢ ΤΥ ΟΝ Ξ' .Ξ 

ΑΥ Ὑι ἐπιγιγνομένου ϑέρους Πελοποννή- 
σιον χαὶ οἱ ξύμμαχοι ἅμα τῷ σίτῳ ἀχμόζοντι 
γ Υ γ , Ρ] Ἂς ἘΝ Ν 2 -“ΣἽ7 2 ἑστράτευσων ἕς τὴν Αττικήν" ἡγεῖτο δὲ αὐτῶν ᾽49-- 

΄ « Ξ Ρ ἤ Γ χίδαμος ὁ Ζευξιδώμου, Μαχεδαιμονίων βασιλεύς. 
χαὶ ἐγχαϑεξόμενοι ἐδήουν τὴν γῆν" καὶ προςβο-- 

’ ᾿ς 2 ,’ “ ἠ ν΄ 

λαί. ὥςπερ εἰώϑεσαν, ἐγίγνοντο τῶν ᾿Αϑηναίων 
ἱππέων, ὕπη παρείκοι, καὶ τὸν πλεῖστον ὅμιλον 
τῶν ψιλῶν εἶργον τὸ μὴ προεξιόχντας τῶν ὅπλων 
τὰ ἐγγὶς τῆς πόλεως χαχουργεῖν. ἐμμείναντες δὲ 
χοόνον, οὗ εἶχον τὰ σιτία, ἀνεχώρησαν καὶ διε- 
λύϑησαν χατὰ πόλεις. 

ὦ. Μετὰ δὲ τὴν ἐςβολὴν τῶν Πελοποννησίων 
εὐϑὺς Δέσβος πλὴν Μηϑύμνης ὠπέστη ἀπ᾽ ᾿4ϑη- 
γαίων, βουληϑέντες μὲν χαὶ πρὸ τοῦ πολέμου 
(ἀλλ᾽ οἱ Μαχεδαιμόνιον οὐ προςεδέξαντο), ναγ- 

ὕδρ. 1. Οἷ, θ1ο ἀ. ΧΙ, 52. --- 5. 3. Κοκι. δ. 135. 6. Ρ. α}. --- 
1. τῷ σίτῳ ἀχμάξοντι. τῶν ὅπλων, οαδίτὶ8. ΓΟ, 9. ΄ 

Οἵ. δάπ. ἢ, 19. --- ἐγκαϑεξο- 
μενοι, ΟἈΒΕΓΙΒ 5.15 101 ρο-- 
5115. (Οἱ, δάη. Π, 18,1. 6Ε ΝΥ, 2. 
-- ὅπη παρείκοι] ὅπου ἔνε- 
δέχετο καὶ ἐνεχώρει. 56}ο]. οἱ 
δ]. ΟἿ, ἱπίογργ. 50 Ὁ ]ι. ΡὨ]]. ν. 
1048. (4090. εἀ. ὙΥυμά.). --- τὸ 
μή. 106. ἀγίϊοα!! ἀροιιαῖϊνο νυἱά. 
Μαῦυ}. ατγαηη. 8. ὅ43. δάη. 3. 
Βαυΐτπι. δ. 140. ἀἄη. 3...ὄ ἀ6 πο- 
σαϊΐδοπο δία {ἢ}. αν, δ. 534. δάη. 

ὅπ, 15. 1.0... 1. 
δ. 2. Οὗ. θὲ σοηϊξ. οἵ, Π| 29, 

3.1, 48,1. Βο τ ΠΕ. ϑγηΐ. ᾿. 179. 
ὕᾶρ. ἣῃ. ΟἹ, θιοῦ. ΧΙ δ. τ 

δ.1. “έσβος...βουληϑέν- 
τες. Οὐ Νατιι. αγ. 8. 434. 92. 
Ἀού. δ. 100. 4. ἀ. οἱ δάη. 1, 7. 
οὲ 190, 1.,ὄ 46. τὸ ἱπίγα 13, 1. - 
τοῦ πολέμου τοῦ Πελοπον- 
νησιακοῦ. 5001. ΟἿ δάῃ, Π, 31. 
3. -- προφεδέξαντο. ϑαρρὶ. 

τρίτη ἐςβολὴ 
Πελοποννη- 
σίων ἐς τὴν 
᾿Δττιχήν. 

“έσβος ἀφί- 
σταται ἀπ᾽ 

᾿Αϑηναίων, ὃ 
πρὸ καιροῦ 
ἐγένετο τῆς 
διανοίας ἐκεί- 
νοις μηνυϑεί- 

σης. 



Μν ΘΟΥΚΥΜΙΦΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗΣΟΙΣ β'. 

χασϑέντες δὲ χαὶ ταύτην τὴν ἀπόστασιν πρότερον 
ἢ διενοοῦντο ποιήσασϑαι. τῶν τε γὰρ λιμένων ῶ 
τὴν χῶσιν καὶ τειχῶν οἰκοδόμησιν καὶ νεῶν ποίη- 
σιν ἐπέμενον τελεσϑῆγαι, καὶ ὅσα ἐκ τοῦ Πόντου 
ἔδει ἀφικέσθαι, τοξότας τὲ χαὶ σῖτον, χαὶ ἃ με- 
ταπεμπόμενοι ἤσαν. Τεγνέδιεοι γὼρ ὄντες αὐτοῖς 3 
διάφοροι καὶ “Μηϑυμναῖοι, καὶ αὐτῶν ΜΜυτιλη- 
ναίων ἰδίᾳ ἄνδρες χατὰ στάσιν, πρόξενοι ᾿43ϑη- 
ναίων, μ' μηνυταὶ γίγνονται τοῖς ᾿Αϑηναίοις, ὃ ὅτι ξυν-- 
οιπίζουσί τὲ τὴν 4έσβον ἐς τὴν Μυτιλήνην βίᾳ 
καὶ τὴν παρασχευὴν ἅπασαν μετὰ. Αακχεδαιμογίων 

αὐτούς. -- ταύτην, ἷ. 6. τὴν 
τύτε. (Οἵ, 59 01. θ6 οδιιβὶβ ἀδἴε- 
οὔ οηΐβ. οἵ. ΤΉ τ νν. Ηϊβι. τ. ο. 21. 
ἡπθιηΐ. ΑἸΟΙΟΓΟΒ. δἷ5. [556 ορίϊ- 
μιαίθ5 ἀρρᾶγοὺ οχ 47, ὃ. 

δ. 2ὦ. ΤἸών τε γάρ. ὕὍ᾽ μας 
κοδηΐθπιϊα, οἷμ" 65 0}} 4 οἴδοι ΟΠ 6ΠῚ, 
«παπην 5. ἰὰ πὶ ἀπάτη πη}. ἀἰα- 
ὑπ5 ΑἸ Θγγο νοϊαθνῦῖπί, [α΄ αἰΐογα ἃ 
ψεγθὶα Τενέδιοι γὰρ ὄντες ἰποὶ- 
Ρ᾽ θην, φαοπιοάο ᾿πν}} αἀ Θ8ΠῚ τη8-- 
τυγαηάαπι Δα ά ποι! 5ἰηΐ., ΘΧΡΟΉΪμιΓ, 
Οὐ αῦηε 1. τος ΠΡ των .4...ΞΞ 
λιμένων τὴν χῶσιν]Ἵ οἱ 
προςδεχόμενοι πολεμίους κατὼ 
άλασσαν ἰσχυροτέρους αὐτῶν 
χώμα ἔχουν ἐπὶ τοῖς στόμασι 
τῶν λιμένων, ὅπως δυςείςπλωτοι 
τοῖς πολεμίοις εἶεν. 5601. Οὐπὶ 
Ἠΐ5 δὲ ργοχὶ πη τειχ. οὐκοδ. οἵ, 8,0. 
Ῥογίμ5. ἰδ πηθπ ἢΐο Ὡ0Π, αὖ δ], 6558 
50] τιιπὶ ἈΓγ ΘΠ Αγ πὶ οχ ΒῈθ Θοίο 
Θπαηοἷαἰ! ἀρρᾶγεὶ. -- ποίησιν ἐ- 
πέμενον τελεσϑῆναι, καὶ 
ὅσα... ἔδειἀφικέσϑαι. ἴῃ 
Ἰι5 ᾿πῆ πἰπν αι θ15 Ἰπ 6} Πσὶ ν οἱ αἱ πλι8, 
αΐ 56Π16 1] ρεπάογοὶ εχ ἐπέμενον, 
5ΘΠΙ0] οχ ἔδει. (Οὐὸ ηἷπ}} Οριιδ 
οϑὲ, δὶ αυϊάθηι αἰΐθγιιπὶ Πὰπὶ τε-- 
λεσϑῆναι ῬῇῸ δροχοροῖῖοο δοοὶ- 
Ῥ απ; 4ΙΔΗ ΆΒΠΙ., ΘἰἰδΠ81] 4118 
ἈΠΟ ἀθ πος ἱπἢηπῖνο βἰαϊααι, ἤθὴ 
ἴαπιθὴ |1ὰ ᾿πα απ} ἢ. 8. πη ΘΠ ὈΓΟΓΊΙΙΙ 
Οὔ θηβίοηΐ 6556. δὰ αἰΐχψια ΟΠ Πρ 5ὶ 
10} ἀοθοῖ ; πᾶπῈ 4υππὶ ΡΙ ΘΓ 4 ι16 
ΘΠ θγα ἰηδ αι! α [οἷ ΤΉιον ἀἰ-- 
ἀδ5, πὶ ἴῃ Τὸ 510}}ΠΠ|8 δἷο αἰχὶ! 
ὙΠ, 20. εχιγ.: καὶ ὃ μὲν Ζημο- 

σϑένης ἐς τὴν Αἴγιναν. πλεύσας 
τοῦ στρατεύματος τε εἴ τι ὑπε- 
λείπετο περιέμενε, καὶ τὸν Χα- 
ρικλέα τοὺς ᾿ἀργείους παραλα- 
βεῖν.““ ΒΑ Α 5, [κιρυργ, Τῆιο. Ρ. 
111.. - μεταπεμπόμενοι 
ἦσαν. Οἵ, Ματιη. αν. 8. 5θ0. 
βοβι, δ. 110. 12." 
δ 9. Μηϑυμναῖοι. ΟἹ. 

ο. 18. -- αὐτῶν Μυτιλη- 
ναίων. οἷδε ΒΕΙ Βυΐπβ οΥὐἱσὶπθ 
[ν8] ροίίι5. 48 οαιιβὶβ Βαΐ5 ργο- 
ἀπο η15] νἱά. Αὐτἰ 5ἴοι, Ροϊ!. 10 Υ,. 
ο. ἅ. [3,.3.] Η 5. [πάε Πἰδίο-- 
ΤΟ απ σοΠροϑιξ νοὶ Πηχὶὶ ἢ 8 ἃ 5. 
Ἰ. ἀ. ν. 24. 544. --- ἄνδρες. ἔχ 
5 Ἰθοχαπάγιιπι ποπηπαὶ ΑὐἹβιοί. --- 
κατὰ στάσιν] τὸ μηνυταὶ γί- 
γνονται τῷ κατὰ στάσιν συντα- 
κτέον. Βείιο!. --- πρόξενοι. 
ΟΥ, δάη. 11, 29,1. - μηννυταὶ 
γίγνονται. Οἵ, άπ, 1, 182, ὅ. 
-- ξυνοικίξουσι.. εἐς τὴν 
Μυτιλήνην βίᾳ! ἄκοντας : 
τοὺς “εσβίους ἀναγκάζουσιν ἐς 
τὴν Μυτιλήνην [μετ]οικῆσαι. ἐ- 
βούλοντο γὰρ ἐκ μιᾶς πόλεως ὁρ- 
μώμενοι πολεμεῖν. 56Π|0]. Ῥαυΐο 
ΑἸῖα ἰσίταγ μᾶθο ξυνοίκισις αἰάιδ 
ἃ 11,15, 2. Θυδο Οαϊοϊάθηβοβ 1, 
58. βαοθιῖηι, γϑοῖθ σοπιραγαὶ (06]]. -- 
μετὰ Λακεδαιμονίων ΤῊΝ 
ξυγγενῶν ὄντω ν] συλλαμ- 
βανόντων αὐτοῖς «Δακεδαιμο- 
νίων καὶ Βοιωτῶν. τὸ δὲ συγ- 
γενῶν ὄντων ἐπὶ μόνους τοὺς 
Βοιωτοὺς ἐνεκτέον (. 6. ἄνοι- 
στέον, ἀποδοτέον). οὗτοι γὰρ 



στὰ 

4 λοντο. 

ΕΤΟΣΙ ΔΕ ΘΕΡΟΣ ΘΙ 2:9. 8 
͵Ἵ 

καὶ Βοιωτῶν ξυγγενῶν ὄντων ἐπὶ ἀποστάσει ἐπεί-- 
γούται" καὶ εἰ μή τις προχαταλήψεταν ἤδη, στε- 
θήσεσϑαι αὐτοὺς Πέσβου. 9. οἱ δ᾽ ̓ Αϑηναῖοι (ἦσαν 
γὰρ τεταλαιπωρη μένοι ὑπό τε τῆς νόσου καὶ τοῦ 
πολέμου ἄρτι χαϑισταμένου καὶ ἀκμάζοντος) μέγα 
μὲν ἔργον ἡγοῦντο εἶναι Λέσβον προςπολεμώσα- 
σϑαι ναυτικὸν ἔχουσαν καὶ δύναμιν ὠχέραιον, καὶ 
οὐχ ἀπεδέχοντο πρῶτον τὰς κατηγορίας, μεῖζον 
μέρος νέμοντες τῷ μὴ βούλεσθαι ἐληϑὴ εἰναι" 
ἐπειδὴ μέντον καὶ πέ βεψαλήσ εξ πρέσβεις οὐχ ἔπειϑον 
τοὺς “Μυτιληναίους τήν τε ξυνοίχισιν καὶ τὴν πα- 
ρασχευὴν διαλύειν, δείσαντες προχαταλαβεῖν ἐβού-- 

καὶ πέμπουσιν ἐξαπιναίως τεσσαράκοντα 
γαῦς, α ἔτυχον περὶ Πελοπόννησον παρεσχευασμέ- 
ναν πλεῖν" Κλεϊππίδης δὲ ὃ Δεινίου τοίτος αὐτὸς 

3 ἐστρατήγει. ἐςηγγέλϑη γὰρ αὐτοῖς, αἷς εἴη ᾿4πόλ- 

Βεκι. σαρ. 3. 8.1. Ξυνοίκισιν ῬᾺ]. Ο. Ε.. 40 ἃ]. πιδῃ. [ᾶμγ., 
γυσο ξυνοίκησιν. Αἱ νἱά, 2, 9. 

νὴ τὸ Αἰολικὸν συγγενεὶς τῶν Ῥτγγπ. ρ. 20. --- μέγα ... ἡτ 
“Ἱεσβίων .. . Αἰολέων γὰρ ἄποι- γοῦντο εἶν αι. δ[πΠ]Ππι6 ἄογς 
ποι Λέσβιοι, Αἰολεὶς δὲ καὶ τμδηϊ: 516 ΒΙΟΙ ΓΘ ἢ. 65 ἔν ὐνν ἃ 5 
Βοιωτοί" οἱ δὲ Πακεδαιμόνιον Ἃατο[568. -- π ροθπ ολ ἐμ ὠ - 

“Ἰωριεῖς. 5.801]. ΟἿ, θ]κ. ἴθ Αἀά. 
δ ὙΠ|1.:100: ΓΑΥ τις δ κρ 1]. 
ΡΊΘΒ πη. 1μοβρίας. ρ. 99. -- ἐπεί- 
γονται. ἸΤτγαηβινο ἀϊοίαιη. δϑὶ, 
τὶ 1101, ὉΡῚ ΓΘ 5, 4πᾶ6 ρΡΓΟΡ ΘΓ Ηἰαν, 
ΘΟΥΠῚ. 411 [οβιϊπαηῦ. δαηΐ γ6] 15 
ρτοξιηῖ. ΟἿ ΤΥ, ὃ. ΥἹ, 100. ΝΠ, 
9. 8). -- προκαταλήψεται. 
ΟἿ. 54. Υ, 57, 1. --- ἤδη. Πος 
ΓΘΟΙΪ5 ΟἸΙΠῚ ΒαρΘτουίριις Ζιι8}}} ΟἸπῈῚ 
5, φιθ βαζαπηΐιν, σομ σ᾽ ἀἄ0-- 
οεὐ Η δα5. [μπιουργ. Τιαο. ῥ. 2. - 
στερήσεσϑαι. Ὧδε ἰἱγαπβίιι δά 
ἵπῆη. «οἵ. αἄἀπ. 1, 87, ἀ. Ραββῖνθ 
ἴλογαπι ᾿ΘΘ ΓΟ 39, 8. ---ὀ-αοΟὐτού ς] 
τοὺς ᾿᾿ϑηναίους. 560]. 

Οαρ. 3. ξδ.1. Τεταλαιπω- 
ρημένοι. θε ἤεχίοπο ραϑεῖνα οἴ. 
ΒΙο ο πιῦ. ἴῃ 6ἀ. 2. οἱ αάη. 18, 1. 
-- τοῦ πολέμου ἄρτι κα- 
δισταμέν ου. Νἱάείυν 5 ση! βοα τ 
ἀον θροη Βοβϑίβμβεοπάο Κτίεοσ. 
ΟΙ. ο. 68. οἱ εἀ. πιαὶ. δἰφιιθ ἀθ 
ὄρτι Υἱρ. Ρ. 308. εἰ ΤῸ». 44 

σασϑαι) ἀντὶ τοῦ πρὸς τοὶς 
οὖσι πολὲμίοις.... καὶ αὐτὴν πο- 
λεμίαν ποιῆσατ. 5080). ναυ- 
τικὸν ἔχουσαν. ΟΥΑΙ, 18. 
Π, 9. ΠΙ, 18. - μεῖξον... εἶ- 
ναι, ΡΓὰ5 {τἰθα θη ἴδ 5 οπρὶ- 
ἀἸταιῖ, π νοτὰ οϑβϑηΐ (4π8πὶ 
ἀοσαβαῦ πίθι5 γο] 4πᾶπὶ 1ὅ0 - 
ῃοἰβ ταύ ὶθι 5). δι Ποῦ οἶς 
κτῷ πλέον νείμαντες ὁ. 48. ΟΥ̓. 
Μα5στ. δὰ ἔπε. δὶ. ν. 917. δα. 
Ρἤυρίκ. οἱ δῖος ΒΤ ὁ ὁ πὴ ἢ... 48] Ἰάθην 
ἔογθ ΠΡ πῖου μοπληθ5 14, «ιοά νο- 
Ἰϊπι. ογθάογο τ} 5 βου ρου αἰ- 
οἵδ Ῥτοθαῖ. ΟΕῚΝ, 108. -- ἀληθῆ. 
ΒΗ [τὰ] κατηγορημένα. νεῖ 
κατηγορήματα, 6 νοῦθ κατῆγο- 
ρίας ἰάδπι ποίαπία." ΒΑΤ.. 

δ.2. Κλεϊππίδης. ..«Κλεινιπ- 
πίδης Ὀίοάονο [ΧΠ], 90.1.55. 

ὃ. 8. Ἐςηγγ ἐλϑη γάρ. Εχ- 
Ρ Ποαπίιγ γοΡᾶ πέμπουσιν ἐξαπι- 
ναίως. ᾿Απόλλωνος Ἴα- 
λόεντος. Νοπιρῆ, φιοά δριά 

5 

οἱ ὃὲ ναῦυτι- 
κοὶ πέμψαν- 
τὲς δῖυτιλη- 

ναίοις ἐν 
᾿πόλλωνος 
Μαλύεντος 

ἑορτῇ ἔξω 
ἐπιπεσεῖν μώ- 
τὴν ἐλπίξου- 

σιν. 
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λωνος Μαλόεντος ἔξω τῆς πόλεως ἑορτή, ἐν ἡ 
πανδημεὶ “Μυτιληναῖοι ἑορτάζουσι, χαὶ ἐλπίδα εἶ»- 
γναν ἐπειχϑέντας ἐπιπεσεῖν ἄφνω" χαὶ ἢν μὲν ξυμβῇ 
ἡ πεῖρα, --- εἰ δὲ μή; Μυτιληναίοις εἰπεῖν ναῦς τὲ 
παραδοῦναι χαὶ τείχη καϑελεῖν, μὴ πειϑομένων 
δὲ πολεμεῖν. καὶ αἱ μὲν νῆες ὥχοντο᾽ τὲς δὲ τῶν 4 
Μυτιληναίων δέχα τριήρεις, α ἔτυχον βοηϑοὶ παρὰ 
σφᾶς χατὰ τὸ ξυμμαχικὸν παροῦσαι, κατέσχον 
οἱ ᾿ϑηναῖοι καὶ τοὺς ἄνδρας ἐξ αὐτῶν ἐς φυλα- 
κὴἣν ἐποιήσαντο. τοῖς δὲ "Μυτιληναίοις ἀνὴρ ἐχ τῶν ὕ 
᾿᾿ϑηνῶν διαβὲς ἐς Εὔβοιαν χαὶ πεζῇ ἐπὶ Γεραι- 
στὸν ἐλϑών, ὁλκάδος ἐναγομένης ἐπιτυχών, πλῷ 
χφησάμενος καὶ τριταῖος ἐκ τῶν ᾿Αϑηνῶν ἐς μυ- 
τιλήνην ἀφικόμενος ἀγγέλλει τὸν ἐπίπλουν. οἱ δὲ ὃ 
οὔτε ἐς τὸν ίαλόεντα ἐξῆλθον, τά τε ἄλλα τῶν 

ϑτορὶι. ΒγΖ. οἱ ἤρδυςμ. Π͵αλλύεις 
Ρίησίειγ, οὰπὶ δίαϊθα (ο. 4.) νἱά6- 
ἴα ΘΟΠΔΘΓΘΓΕ. 
ἨδΙ απ. ρ. 99. οἱ ἃ]. ἱπ δά. πιαΐ. --- 
ἐλπίδα εἶναι. Οἱ, ἀἄη. 1, 87, 
θ. ε.1, 81. 6. -- ἣν μὲν ξυμβῆῇ. 
ΗΝ ἀροάοοὶ ΟΠ ἶβ88 οἵ. ΜΙ αὐ ἢ. αν. 
δ. 617. 4. Βο5}. δ. (39, 8. Αἀά. 
ΙΝ, 13. Ιρβιμ ξυμβῇ 5080]. 6ΧΡ]. 
χατορϑωϑῇ. - εἰ δὲ μή. Θασπι 
Ποὺ ἀϊοθπαϊ σθπι5. βἰηδ γΈγῦΡο [6- 
σίμιγ, οἰϊαπι Ῥιαθοθάθηιδ ἤν νῖε- 
ΓΆΠΊΓΙΙΘ, οἶδ ΠῸΠ βθηροῦ (νἱά. 1, 
82. ὙΠ. 60.). εἰ τειπρίαγ. οἷ 
Επ σο ΙΝ. δά ΡΙαί. δίοποχ. ο. 1. 
-Ξ εἰ πεῖν. Τπῇπ|νιι5. οχ υϑγθ 5 
ἐλέχϑη αὐτοῖς, 4ιὰθ οχ βαρογίο- 
τῖραβ ἐςηγγέλϑη αὐτοῖς τερεΐεπάα 
5υπὶ, Ῥαπάοι, Οτπὶ ἴα πιθη ἢ ΠΟῊ, 
4π46 ΑἸΒ ΘΗ  Θμβῖθι5. ργο ἸοΥ 65 ἴπι- 
Ρογανουῖπι, βοὰ {π86 ΑἸΠΘΠΙΘη565 
ἀποῖριιβ ργαθοθρογπὶ., βρη ςαῖα 
6586 ῬΤΌρίοῦ 4. 1. γδι  βίπηῖ]8 βἰδ,. 
ἐλέχϑη « αὐτο ῖς υἱάθηϊιιν γα]θγ ἐλέ. 
χϑη ὑπ᾽ αὐτῶν. ῬΙαηπῖον Θ55ϑὲ ογὰ- 
ἴϊ0..,. οὐ ἀαιίνιι5. υἴτοφαθ ἰοῦ θαη- 
ἄεπι γἷπὶ Βα ογοῖ, βἰ αὐτοῖς δὰ ἀπ- 
(65 Αἰβοπίθηβίαπη τοίουγοιασ, φυοὰ 
ἀπ η νου 5. ὃ. 2. ρῬάγιπι ΘΟΠ56Π- 
τἀποῖῖπὶ υἱάοιιγ. --- ναῦς. 
τείχη. Οἵ, αὐη. 1, 101,3. 

8, 4. Τ'ἐς δὲ.. δέκα τριή- 

Οἵ. διεατγς. ΓΝ 

ρεις. Ασιουσιπι Θχρίαπαῦ! θηπη- 
οἰαιίοπθ γοϊαινα, σΖαὰθ βααϊαν, ἀο- 
οεῦ Αὐπ. δά 22, 7. ΘοΙρΆΓΔΏδ 
Ργαοίογοα ΥἼΠ, 15.226. --- παρὰ 
σφᾶς... παροῦσαι. ΟἿ. αάη. 
Π, 94, 4. -- ἐς: φυλακὴν ἐ- 
ποιήσαντο. Υἱά. Υἱσ. Ρ. 282. 
Ἐς ἀσφάλειαν ποιεῖσϑαι ΥἹΠ,1. 
οοπίογιὶ ΒΙοομ, Ἶ 

ὃ. ὅ. Ρεραιστόν]) ΤῈραι- 
στὸς ἀκρωτήριον Εὐβοίας ἔχον 
λιμένα. ὅ.80}. ΟἿ, Β τ ἀ Ρ. ρ. 446. 
Ηοάϊο ΡΓοιποπἰουίαπι Δα πα 1. ΥἹά. 
Πμθαἷκ. --- ἐπιτυχών ... χρη- 
σάμενο ς. ἤασδο ρατγι οἰρία οοραία 
σαγοηΐϊ, 4υϊα 115. ΠΟΙ. τ ΒΡ ΟΥΟΥΙ- 
ῬΡιι5. ἰδπιριιβ, βϑὰ |0 σαῖβα, Ποὺ 
ΓαΛΟ ἰπἰποΡῖβ ΡΘΡἤΘΟ ἀθοϊαγαίαν, 
Οδίθγιπι αἰλοηάθ ΡΥ ΠοΙρίὰ Οπιηλα- 
Ἰαία. --- πλῷ] ἀντὶ τοῦ εὖ- 
πλοίᾳ. 8..ιοῖ. ΟἿ, δάη. 1, 197,2. 
-- τριταῖος. ΟΥ̓. ΜΕ α ἐν. Ἐν. 
δ. ἀ40. 9. Ἀοϑι. δ. 100. 2. ἀάη. 

8. 06. Ἐς τὸν Μαλόεντα. 
5.6 Ρ ἢ. Βγξ. Ἱαλλόεις ᾿4πόλ- 
λων ἐν “έσβῳ" καὶ ὁ τόπος τοῦ 
ἱεροῦ Μαλλόεις. Ῥοϊεδὶ ἄθιιβ ῥγὸ 
ΘΙ Ρ]Ο ἀοὶ ποπιϊπαίι5. νἱάθυὶ., ϑἰβὶ 
οὐδηβιοηὶ οϑὲ ργαθροϑβιιίο ἐς (υἱά. 
Αὐστπ, αἀ ΤΥ, 67.}.. ἀδ χυᾶ ἰάπιθη 
εἴ, «ἄπ. 1. 137, 2. π-πολεα ἕξ 
ἄλλα... ἐφύλασσον. ἴα 
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τειχῶν καὶ λιμένων τιερὶ τὲ ἡμιτέλεστα φραξάμενοι 
Ι ἐφύλασσον. 4. καὶ οἱ ᾿᾿Αϑηναῖοι οὐ πολὺ ὕστερον κα- 
ταπλεύσωαντες ὡς ἑώρων, ἀπήγγειλαν μὲν οἱ στρώ- 
τηγοὶ τὼ ἐπεσταλμένα, οὐκ ἐςαχουόντων δὲ τῶν γνεταιἀνακω- 

4 Μυτιληναίων, ἐς πόλεμιον καϑίοόταντο. ἀπαράσχευοι 
δὲ οἱ Μυτιληναῖοι καὶ ἐξαίφνης ὠναγκασϑέντες πο- 
λεμεῖν ἔχπλουν μέν τινὰ ἐποιήσαντο τῶν νεῶν αἷς 

» 

ἐπὶ ναυμαχίᾳ ὀλίγον πρὸ τοῦ λιμένος ἔπειτα χα- 
ταδιωχϑέντες ὑπὸ τῶν ᾿Δττικῶν νεῶν λόγους ἤδη 

85 γε ῖβ αἰ ΠΟΙ Οὐ θι15. οἱ [ουίαϑ5 
ἀδργαναιβ Ρ᾽ ΕΓ 6 ΤΘΟΘΠ ΠΟ 65. ἴπ-- 
τογργείοβ τὰ ἄλλα, αἱ μαι. ἐθέεγα, 
ΟΘἾΘΓῈ ΠῚ, ΡΟΓ 56 δορὶ ἰπροηῦ: 
ἀεῖίπάς σεπίνοϑ τῶν τειχῶν καὶ 
λιμένων φεπάδγο 6 νοςλρι] 5 τὸ 
ἡμιτέλεστα, ἐφύλασσον εἐ556 φυ- 
λακὰς ἐποιοῦντο οἵ ἱἰππεοίυτῃ 
Οαπὶ ρΓΘΡ. περί, ἀοπίψηο δα ρὰγ- 
ἔἰο. φραξάμενοι Βα ρρ! ἐπάμπηι αὐτά. 
Οιυοηίαπι ἰᾷπιθ οὐ ἰαπσιθαηὶ {Πὰ 
τὰ ἄλλα. εὖ ογαῖϊο, πιοϊοβία., πθο 
δϑηϊθηιία. Ὀρίϊπια 5ι1. ἤᾶθο βηθαα- 
ἔο τοϊθοία εβὶ ἃ το]. Θαδοβὶ. 
Τμαςο. ὅ06ς, 1. Ρ. 9, εἴ ἃν δ ἃ5. 
λιοαργ. Το. Ρ. 48, Ε 116 αὶ- 
ἄεπι περὶ τὰ ἡμιτέλεστα οχρ]ὶ- 
ΟΔΠΟΠΙ5. ὁᾶτιδα Δα Ἰα Ιάδη αἰ 
τὰ περὶ τὰ ἡμ. ναΐεγα γι γαῖαγ. 
Βεά πὸ5 οἷ δι ουϊαπι., ἀιπιη τὰ 
ἄλλα ... ἡμιτέλεστα ἴῃ ἀπαιη πο-- 
ἐϊοπθμι ΠῸΠ οοδδηΐ, ΟΠ ΡΟ 556 
ἐπι ϊα πηι Γ. Π6Ο βθη θη 8]. 4186 
ἢξα οὐ τα. ργοθαπιαβ. ΟἿ. ΟΟμηπιθηΐ. 
«ηϊ αι. κυ. ἃ. 1842. ρας. 120. 
Ηδαβίιι5. γοτοῸ πέρι, αὖ ΟἹ Τπι ΒΔΕ, 
δουίθθη5 φραξάμενοι ἃἀ οἷα τὰ 
ἡμιτέλεστα, ἐφύλασσον αἀ οιμηΐα 
βρθοίαγε, εἱ τῶν τειχῶν καὶ λι- 
μένων πέρι ηυαδὶ χφιοάάαπι ἃρρο- 
5: ΠΟ Π5 σα πιι5 6586 οχἰβιϊπηαῖ. δά 
ἴπ ΘΧΕΠΊΡ 5, {δ οοπιραγαὶ, Π, ἀδ. 
91. 62. 70. 1Υ΄. 101. 132... πέρι 
5 σὩϊΠο αὶ φπὺ ἃ αὐ οἱ δά, τὰ- 
εἶπ Βαρθιτα. θυδα ποίϊο δὶς 
ΠῸΠ ἃρία δϑβὲ, δὶ πέρε ρίαπο γεά- 
ὑηθαγοῖ. Αροδάϊε, φιοά, 5ὲ τὰ ἄλ- 
λα ἀϊδιϊπσυμπίαγ ἃ τοὶς ἡ μετελέ- 
σποις. ΟἿ Πᾶθο βϑιηρονίθοία., 5᾽ἢ 
τὰ ἄλλα οοπίγατία ροπαηίαν ἰϊξ 
ῬΆΓΕ ρα 5, 4185 δηΐθα θχδίγτιοια5 6588 

οΧχ 2, 2. σομἰϊοϊπην5. οἷ Πα8. ρᾶγ- 
165. ΠῸΠ σαι οὐϊεπά ας. Ραϊαν σα πί, 
Βδῖμ Πἰφιιοῖ, Νὸ8 παρὰ ρΓῸ νιΐσ. 
περί Ἰερεπάϊμη 6558. 515} 10 μι, 
Ὁΐ βϑηϊθηϊία πᾶθο 5 : οἵ 4ππηὶ 
ΟΟΥΕΓᾺΒ ΠΠΓΟΤ ΤῈ Οἱ ἢ ΘΓ ΓΕ ῸΜ 
ρΡᾶγίθϑ ργδοῖθυ 5, 486 
ΒΘ ρ οτ ἔθοῖ ἃ ὁ (εἰ δὰ 46 ἐδιι5ᾶ 
οονο Αἰίαιια δχ ράσο δα Ποβίοϑ τας 
ἰποπμᾶοβ ἰἀοπθα) ογαμὶ, 0} 50- 
Ρ5᾽55θηῖ, οὐδὺο ἀϊὰ5. ἀσαβαμί. 
Παρά φρτρτοτ ὀχθμιρ}5 {Ππ5|γαὶ 
Μ αὐ. αν. δ. ὅ88. η΄. Φράσσειν 
εἱ φᾶσσεσθϑαί τι ναῖογο αἰ σαι 
ΟὈΞΘΟΡΙΓΘ 5οῖι ρ 15 566 1 στιβατ6 τητι-- 
πΓ6 ΕΧ ΤΥ, 13. ΡΊαι. Τίην. [8 οἵ 411-- 
ἘΠῚ 6 5815 σομ βίαι: Εἴ Π6 οαβὶ φρα- 
ξαμένων Ἰεσίταν ὙΠ], 95, 4... τὲ 
ἰδπθη δχ ΒΌρουοΥ θὴι5. ἤλος τὴν 
πόλιν 5υθαιαἶαβ, Ηἶδὶ ΠΥ 5. 6558 
φραξάντων ἑαυτούς. Ὁ ροειιι- 
Ριι5. ΝΥ ΕΠ πάγη οἷ. ὁ. 0. 

(ἀρ. Ἄς αἵὸς, 1. ΟΣ 3) ἢ - 

ναῖοι...καταπλεύσαντες. 
ΒΟΒΟΠ βία ροβὺ πᾶθο ᾿π!ΘΥρ Π σ 5 
ΟΡ Δ Ϊν 5 ΡΓῸ σϑηπ νὶ5. ἈΡ5Ο 5 
Ροβίϊοβ. οθηβοῦ δὰ γαϊοθθ. 4 8ηι 
ΟΧΡΠοαμῦ ΔΓ ΛΈ, αν. ὃ. 02. δά. 
ὴ δὲς Βι ον, δ) αθην 2. ΤᾺΣ 
ἰά. ἐπι π απ ῬΆΕΠΒ. ΡΟΙ5 απ σ6-- 
ὨΘΥΙ5 ΠΟΙ ΒΓ ΔΡΡΟΒΙ ΟΠ ΘΠ ΡὰΓ-- 
Ππνατ ἴῃ ποιρῖπαίν ο ΘΟ] ΟΟΔΕῚ 50-- 
1εΐ, ἀἰβρ!οοι. ΕΤ οπιηΐῃο ἐμ ρ ολες 
Βαθο οπιϊδδα ἱβιθγραιηοίίοηθ. εἰμὴ 
γουθὶβ ὡς ἑώρων ᾿ππριηίιν, ΒΘ 
σοἸ]οσαιοηθ οἵ. ς. ὅ. ἰπξ. Υ, 25. 
ὙΠ, 32. ἴῃἷἰϊ, -- ξώρων. δ. 
486 9, Ὁ. παγραία βιπέ, 

ὃ. 2. ᾿Απαράσκευοι... 
καὶ ἐξαίφνης. δ Υ αάΐο- 
οὔνυι δὲ δἀνουθίμνη ΘΟρθ]αΐα βυιπί 

» 

τοῦ δὲ ναυτι- 
κοῦ ἐς Πέσβον 
ἐλϑόντος. γί- 

3 

χή, ἐν ἡ Μυ- 
τιληναῖοι ἔς 
τε 49 ναςκαὶ 
χρύφα καὶ ἐς 
«Ἱαπεδαίμονα 
ἀποστέλλουσι 

πρέσβεις. 
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προςέφερον τοῖς “στρατηγοῖς. βουλόμενοι τὸς ναῦς 
τὸ παραυτίχα, εἰ δύναιντο, ὁμολογίᾳ τινὶ ἐπιεικεῖ 
ἐποπέμψασϑαι. καὶ οἱ στρατηγοὶ τῶν ᾿Αϑηναίων 
ἐπεδέξαντο καὶ αὐτοὶ φοβούμενοι. μὴ οὐχ ἱχανοὶ 
ὦσι Μέσβῳ πάσῃ πολεμεῖν. καὶ ἀναχωχὴν ποιη- 
σάώμενον πέμπουσιν ἐς τὲς ̓ Αϑήνας οἱ Μυτιληναῖοι 
τῶν τε διαβαλλόντων ἕ ἕνα, ᾧ μετέμελεν ἤδη, καὶ 
ἄλλους, εἴ πως πείσειωαν τὸς ναῦς ὠπελϑεῖν, ὡἧς 
σφῶν οὐδὲν νεωτεριούντων. ἐν τούτῳ. δὲ ποστέλ--: 
λουσι καὶ ἐς τὴν Μακεδαίμονα πρέσβεις τριήρει, 
λαϑόντες τὸ τῶν ᾿Αϑηναίων ναυτικόν, οἱ ὥρμουν 
ἐν τῇ Μαλέᾳ πρὸς βορέαν τῆς πόλεως" οὐ γὰρ 
ἐπίστευον τοῖς ἀπὸ τῶν ᾿᾿Ιϑηναίων προχωρήσειν. 
χαὶ οἱ μὲν ἐς τὴν Μαχεδαίμονα ταλαιπώρως διὰ 

13,2: ϑᾶσσον καὶ ἀπαράσκευος, 
82, 2. οὐ 4170]. -- τὸ παραυ- 
τίκα. »Πρὸς τὸ παρόν, μέχρις 
ἂν εὖ ὦσι παρεσκευασμένοι." 
ΖΌΟΥΚΑΣ. 

δ. ἅ, Τῶν διαβαλλόντων. 
6 τὸ υἱά. ὦ. 3,,. ἀθ ργαθβθηι 8 
ῬΑγΠοἰ ΡΟ ἀάπ, 1, 2, ἅ. ---τὰς 
ναῦς ἀπελϑεῖν. )6 πᾶυΐθιι8 
ἰά ἀϊούααπι 6ϑὶ, χαρά ργοργὶθ Βο- 
χηΐπίραβ οοπγοηῖν, ΟἿ, ἀάπ. Π Π, 80,2. 

δ. ὃ. Λαϑόντες τὸ...ναῦυ- 
τικόν. Τὰ ἴῃ αὐιβίγιιπι γϑυβιιβ οαγ- 
51η} αἰτσοπίθ5 νἹάθηϊαν οἴΐδοϊββο. 
-- Μαλέᾳ πρὸς βορέαν τῆς 
πόλεω ς. ἤαθο πιᾶσπα αἰ Ποι]αΐο 
τἄθο Ἰαθογαπηΐ, φιοὰ ϑιταΡο Ρ-θ10. 
Δα! δαπιὶ πιαχίπηθ αιιβίγα! 8 ργοπιοη- 
τουγῖπι [65 θὲ 6556 ἰθϑίαϊαγ. ΝΟα 
ἀοργαναίππι 6586 γοοαθυαπι βο- 
ρέαν, 564 ΑἰΒοηΐοπ565 ργίπιο γτ- 
γογὰ δὰ βϑρίθῃι τ οπμθπὶ ἃ ΔΕ θη 6 
ΘΟΠΒΘαΙ556 οχ θ, 1. ἀρραᾶτοῖ. Ομᾶγα 
Ρ]εμηΐι5, 4υΐ ἴῃ [μοβρίδο. ῥ. 18. 
ἰρϑαπι Τ τον ἀϊάο πὶ θγγουῖ5 ἀοοιιβα- 
νογαῖ, δίαϊθαπι ργδθῖο ργοπιοηῖο- 
τἴστη ζυϊθβθ Θδπι ἸΟΟΙαΠῚ ΟὈΒΟΙΓΙΙΠΊ, 
ἘΡῚ ἰθπιρί πη ΑΡΟΙ πὶ Μα] οθη 5 
οβϑοῖ, ἃ ραᾶγίθ βϑρίθῃι το Π8 }} ΣΡ 5 
εἱ δὰ ρογίαπι 07}}}5 ΒΘρ θη ΓΟ Πα 6 ΠῚ 
ΦΘηβα ἴῃ 5.6.6 }00 ἃ. ΒΙδ]. οτἰ!. 1828, 
Ρ. θ85. Ουκπι οαπάθπι ορίπίοπθιι 
ἰαπὶ ΗΌΡΡ. ἴονίξε. δίχιιθ ἄγη, οἱ 

γοθὶβ ἔξω τῆς πόλεως 3, 8. εἱ 
60 ΘΟΠΗΓΠΊΔΤΙ ρα, σα ΡῬΓΟΠΊοη- 
τοτγίπιτη Δία! δα γθπηοίϊιιβ {πϑυϊξ, υδπι 
ἴπ 410 ναύσταϑμον πλοίων καὶ 
ἀγορᾶς ταῖο ἧκ: ἀτήνηρόνμετα ΟἿ. 
οἰαπὶ Τ᾽ Ἶτ νυν. Ηἰϊδι. τ. ὁ. 21, 
Ρ. 173... φαὶ πἰθαγ πηαχίπια Ἰθ0Ὸ 
Ατϊβίοι. ἃ ΡΊ θη. ρ. 10. σοιπηπιθ- 
πιογαΐο, ἀπά ΝΕ πασιπὶ ρΟΥΓΙΠι 
ΒΘρ[Θπ τ οπα!θπὶ δαοθπίθπι νοοᾶ- 
ἴπηὶ 6556 Πἰ4ιθαϊ. --- ὁ ὐ γὰρ 
ἐπίστευον. «-προχωρήσειν, 
ΡΓΟρΡΓ. ποῖ δηΐμπ [Ἰ ἀΘ Ρ απὺ 115. 
486 Ὁ ΑΥΒΘ ΘΠ 5ῖθ 5 ρ6- 
16 8 πὶ (56 ἱπιρείγαγε οαρὶ ΘΡαη6), 
ἴοτο, αὖ θ6 πο οοἀδτοηΐ. [ΐὰ 
γϑοῖθ οἱϊπὶ δαοὶϊς. Ὁοπιραγα ..10- 
Οἴπὶ δἰ π  Π πλαπὶ 1, 127. νομίζον- 
τες -. . ῥᾷον σφίσι προχωρεῖν 
τὰ ἀπὸ τῶν ᾿4“ϑηναίων. Οἰἶοη- 
βίοποιι Ῥγδθ αν ἀαιίνιβ τοῖς, 48] 
δἷ οὐπὶ ἐπίστευον σοπίππ οί ταγ, ΠῸΠ 
ἀρίο δἀάϊ νξιι5 οϑὶ ἱπιπιϊνιιβ προ- 
χωρήσειν. αὐ ΒΟ θοηάαπὶ Ῥοιας 
ἔποῦῦ ἐπίστευον τὰ ἀπὸ τῶν 
᾿ϑηναίων προχωρήσειν. Ῥοϊε- 
ταῦ ἰᾷπιθ ψογίοτα ἀόοογο ἰρβὶιβ 
τιβιι5 ΤΙ ογ 1415. αἰ Πρ Θητοῦ οὐ βοῦς 
γαΐίε ̓  θοάθπ δηΐπι πιοάο αἰχὶϊ ΙΝ, 
92: πιστεύσαντες τῷ ϑεῷ πρὸς 
ἡμῶν ἔσεσϑαι. χισά ἴϊόπι ἀϊεῖ 
Ροιυῖ πιστεύσαντες τὸν ϑεὸν 
πρὸς ἡμῶν ἔσεσϑαι.“ ἨΔΛΑ δ. 
[ποαργ, ΤΡιον εἰ. ν. 109, 

“- ωΐϊ 
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τοῦ πελάγους κομισϑέντες αὐτοῖς ἔπρασσον [0] ὅπως 
τις βοήϑεια ἥξει. ὅ. οἱ δ᾽ ἐκ τῶν ᾿Αϑηνῶν πρέσβεις 
ες οὐδὲν ἦλϑον πράξαντες, ἐς πόλεμον καϑίσταντο 
οἱ Μυτιληναῖοι καὶ ἢ ἄλλη Μέσβος πλὴν Μηϑύ- 
μνης οὗτοι δὲ τοῖς ᾿Αϑηναίοις ἐβεβοηϑήκεσαν 
καὶ Ἴμβριοι καὶ Μήμνιον καὶ τῶν ἄλλων ὀλίγον 
τινὲς ξυμμάχων. χαὶ ἔξοδον μέν τινὰ “πανδημεὶ 
ἐποιήσαντο οἱ Μυτιληναῖοι ἐπὶ τὸ τῶν ᾿Αϑηναίων 
στρατόπεδον, καὶ μάχη ἐγένετο, ἐν ἡ οὐκ ἔλασσον 
ἔχοντες οἱ Μυτιληναῖοι οὔτε ἐπηυλίσαντο, οὔτε ἐπί- 
στευσαν σφίσιν αὐτοῖς, ἀλλ᾿ ἀνεχώρησαν. ἔπειτα 
οἱ μὲν ἡσύχαζον, ἐκ Πελοποννήσου χαὶ μετ᾽ ἄλλης 
παρασχευῆς βουλόμενοι, εἰ προςγένοιτό τι, κινδυ-- 
γεύειν. (καὶ γὰρ αὐτοῖς Μελέας Μάχων ἀφικνεῖται 
καὶ Ἑρμαιώνδας Θηβαῖος, οὗ προαπεστάλησαν μὲν 
τῆς ὠποστάσεως, φϑάσαι δὲ οὐ δυνάμενοι τὸν τῶν 
᾿Αϑηναίων ἐπίπλουν χρύφα μετὰ τὴν μάχην ὕστε- 
ρον» ἐςπλέουσι τριήρει, καὶ παρήνουν πέμπειν τριήρη 
ἄλλην καὶ πρέσβεις μεϑ᾽ ἑαυτῶν" καὶ ἐχπέμπου- 

Ὅλρ. ὅ. δ. 8. Ἑαυτῶν. Ρα]. γαϊ. Η. ΒΕκΙκ. οὐ ἰδο Αὑρ. οἱ πὶ. 
αὑτῶν. 

9 - ᾿ 

ἢ. 6. Αὐτοῖς, εἰ 84 [μαοοά486- 
πιοπίο 8. ΓΟΙοΓ ΘΠ ππὶ δβῖ, οἴπὶ γ γθῸ 
ἔπρασσον 5ὶς απροπάμπι δβῦ, αἰ 

λίσαντο͵Ί ἐπαυλίσασϑαί ἐστι 
τὸ πλησίον τῶν πολεμίων νυ- 
χτὸς αὐλίσασϑαι. 5.801. ΟΥ, ΤΥ, 

γαϊθαΐ οὐ πὶ 1ΐ5. (οἵ, ἀαη. 1, 81, 
1.); 5ἰη δά [,ββθῖοβ, ααὖ οἰιπὶ γοῖθὸ 
ἥξει (εἴ. «ἄπ. 1, 19, 8. εἰ αὐτοῖς 
ἀφικνεῖται Ὁ, 4), αὐ ΟἿἹΠῚ ΘΟ 6 Πὶ 
ἔπρασσον 510 προϊοπάμπιπ οϑὶ, υὐ 
βἰσηι ποεῖ Ρ ΤῸ 115 (οἵ, ὙΠ], 8. 4... 
5εα ἀκ [μασο δα πΊοη1}5 ἀϊοίιπι 1Δη-- 
διυδῦ, οἱ ομμηΐπο ἀπ] τὶ ροίοβί, 
ΠᾺΠῚ- πράσσειν τινί ἰάδπι αἴψιο 
πρᾶἄσσειν πρὸς τινα 5οηοί. ἘΠΕ 
ταΐπὰ ἰοοο5 ΕΥ̓, 76. 1060. 110. Υ,, 70. 

Ὅν. 5. δ. 1. Οἱ δ᾽ ἐκ ἐῶν 
᾿ϑηνῶν πρέσβεις. Οἵ. δάῃ. 
, ὅ, 2. --α οὔτοι. 1. 6. οἱ Μηη- 

ϑυμναῖοι. ΟΥ̓ ἀάη.1, 1860, 1. -- 
Ἴμβαιοιπκαὶ Δήμνιοι. ο- 
Ἰοπὶ Αἰδεπίοπϑβίαμ, ΟἹ, ΥἹΙ, 57, 2. 

ὃ. 2. Οὐκ ἔλασσον ἔχον- 
τες. (Ι΄ δάῃ. 1, 105,0. -- ἐπηυ- 

34. 1ωπο]. γε. Ηἰβι. 1, 938, 
ὃ. 8. Ἔκ τιολοίκόνν οὗ 

οἰζβς κινδυνεύειν. οὍτάο γος 
Βογιπι: ἐκ Πελοπ. εἰ προςγέ- 
γνοιτό τι, καὶ μετ᾽ ἄλλης παρα- 
σκευῆς, (εἰ προςγένοιτο.) βου- 
λόμενοι κινδυνεύειν.“ ΘΟΕ]... 
Οαὐΐᾶ, 5ἱ φυϊὰ (ἀὐχὶ}}}} ὃχ 
ΡεοΙορ. ἀοοοββϑίβϑοῖ, αἰ4πθ 
οαπῃ ΔΙῸ ἀρράᾶταῖνρογὶο  - 
ἰατὶ νοϊ θρ απ. 

ὃ. 4. Μετὰ τὴν μάχην 
(ἢ. 2. ΠΑΥΓΑἰΆΠῚ) ὕστερον. ΟΝ. 
μετὰ τὰς σπονδὰς οὐ πολλῷ 
ὕστερον Υ, 24. οὖ 101 δάη., ΠῚ 
πρὸ τῶν Τρωϊκῶν πρότερον 
Ι,3. 1. -- τριήρη ἄλλην. 
ῬΙΒΘίον δαπι. ἄς αια ἀ, ὃ. ἀϊοίαμα 
οϑβί. 

ἔπειτα ἐς πό- 
λεμον καϑί- 
στανται ἢῖυ- 
τιληναῖοι καὶ 
᾿Αϑηναῖοι. 

μάχη. δευτέ- 
ρα πρεσβεία 
Μῆῶὼυτιληναίων 
ἐς Πακεδαί- 

μονα. 
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᾿Αϑηναῖοι ἐπὶ σι».) 6. οἱ δὲ ᾿ιϑηναῖοι πολὺ ἐπιῤῥωσθέντες δι Υ 
Μυτιλήνῃ κα ε ἢ μαης, νδτοίξ γος τὴν τῶν “Μυτιληναίων ἡσυχίαν ξυμμάχους τὲ προς- 
ονται καὶ ἑχάλουν, οὗ πολὺ ϑῶσσον παρῆσαν ὁρῶντες οὐδὲν 

ἐφορμοῦσιν. ἰσχυρὸν ἐπὸ τῶν “Μεσβίων, καὶ περιορμισώμεγοει 
τὸ πρὸς νότον τῆς πόλεως ἐτείχισαν σερατόπεδα 
δύο ἑχατέρωϑεν τῆς πόλεως, καὶ τοὺς ἐφόρμους 
ἐπ᾿ ἀμφοτέροις τοῖς λιμέσιν ἐποιοῦντο. χαὶ τῆς 2 
μὲν ϑαλάσσης εἶργον μὴ χρῆσϑαι τοὺς υτιλη- 
γαίους, τῆς δὲ γῆς τῆς μὲν ἄλλης ἐχράτουν οὗ 
Μυτιληναῖοι καὶ οἱ ἄλλοι Λέσβιοι προςβεβοηϑη- 
κότες ἤδη, τὸ δὲ περὶ τὰ στρατόπεδα οὐ πολὺ 
χατεῖχον οἱ ᾿Αϑηναῖοι, ναύσταϑμον δὲ μᾶλλον ἦν 

(ἀρ. Θ. δ. 1. Περιορμισάμενοι. 
564 πιράϊιπι ἢιΐι5 ὙΘΓΡῚ ἧοπ 5 γαι. Ἡ. ἃ. πι. περεορμησάμενοι. 

αγάθοιηι. 

Οαρ. 6. ὃ. 1. Πολὺ ϑᾶοσ- 
σον. Ομᾶπι [δοϊββοπί, δἱ ἐσχυρόν 
τι ἃριυὰ [}μ650105 υἱάϊββϑπν. 
περιορμεσάμενοι, 4πππη ἴῃ 
5ἴα ΠΟ ΘΙ ΟἿΤ ΟἿ Τῇ ἃ Οὐ. 41 ΠῚ 
οἰσγοα νοοῖ! Θ556η 1. Απίρα 
οηἶπὶ πρὸς βορέαν ἔιογαη!. ΥἹά. 
4, ὅ.. ἢ ὙΘγΡῸ οἵ. ΒΤ ὁ πὶ. --- 
τὸ πρὸς νότον. Ἐογίαββθ ἐς 
δηΐθ τό θχοιαι, πὸ Ὑ]ΡῸ Υ, 2. ἷπ 
δἰ ΠΠριι5 ψεροΐδ᾽ τὸν λιμένα. περι- 
πλεῖν. Νυϊραία Θπίπὶ ἀοίομάαιιν 
φιυάθπι ΘΧΕΙμΡ 15 ΕΝ, 29. περιώρ- 
μουν πλὴν τὰ πρὸς τὸ πέλαγος, 
Υ; 59. "τὸ πρὸς Νεμέας Βοιω- 
οὶ (εἶργον τῆς πόλεως), 51π|]-- 
"5. ΟἿΆ, δά. πιαΐ. οὐ δάμη, ὃ. 2. 
864 ἴῃ Πὶβ. μη μΐθιι5. απ 46 φυΐοίο 
αὐ ὧδ ἡποῖτι, υΐ βογοῖ οἶγοα αἰ! -- 
ιϊά, ἀρὶ νἱαῖι (6ε}}.. Οἱ φιοά 
τὸ πρὸς νύτον οἰ γεῦθο ἐτεί- 
χισαν νυ]ν σοριυαιΐ, ἰἃ οογ ΠΟ 15 
ΠΟΥ ρο586 ποὴ νἱάθαίιν, ἀοουΐηνι5 
ἴη οἀ. πιαὶ. βιρρ}]. " Νθαιιθ. γθῸ 
Κδοπιρῇϊ ἱπίουργοίαιο, 4 ἴῃ 
Ουαοβι. Τμις, Ρ. 18. ΑἸβοπίθηβοβ 
ΟἸΓΟΠ ΠῚ Δι ΒΓ Γ 6 ΠῚ ὈΓ15 ῬΑΓΙΘΠῚ ΟἿΓ-- 
ΟὨΠΊν οἴ 5 6556 βίαν, ρ᾽αοοῦ, ἀπ} 

ἰιᾶθο γοθὰ ΒΙρΘ ΤΟ Ριι8 πρὸς βο- 
ρέαν Κϑδροπάθδηι, {αῆρι5 ΑἰΠπο- 
ΠΙΘΙΗΒῚΕ ΠῚ ΡΓΙΟΥ δία! ο 5 σῃ!οαία Θϑ, 

ΟΠ ΡΆΓΒ ὈΓΡ 15, --τ ἑκα τέρω- 

Οα55. Αὔὐρ. Υοη. Ο. Ραὶ. 1. 

ὅἅεν τῆς πόλεως; ἱ. 6. ἃ 
βοριθηἰτίοπο οὐ ἃ πιο ἀϊο. Ναπι 
Ὁ οΥίθηϊθ ὈΓΡΪ5. πιᾶγα ογαϊ 7), ἃὉ 
οοοἰάθηΐθ πο] ἰγαηδυ ο Βα Π), 4ᾶ 
ἴπδαϊα ΜΙ ΠΙΘη πα. δη! υ ογ πὶ ὁ0η-- 
{{π0Π5. Οαπὶ ΤΟΙ χα [6 500. ἃ 4ὰᾶ 
ΘΌΣΙρῸ ἀπσιβίο ΞΘ ραγαθαίαν, (ΥἹά, 
10 4. ΧΙΗ, 79.).. ἱπησογοίαγ, δη- 
ΘῸ ΒΕ ΟΥ ΘΠ [αΐδδρ, 4ιάπηι Ὁ] Ομ τὰ 
ῬΟΠΟΡΘΏΕΤ, ΟΥ Θά 16 οι. - τοὺς 
ἐφόφμους. οϑιϊά, τὰς ἐφορ- 
μήσεις Ἰμϊογργοιαιαγις ὈῦΚ. Οἱ. 
Π, 89, 9. 1Υ,. 27, 32. -- - ἐπ’ ἀμ- 
φοτέροις τοῖς λιμέσιν. 
6 δὶ5 νἱά. δὲν αΡ. ΧΠῚ. ρῥ. 617. 
δ' ΡΤ νη. μοϑ». Ρ. 12. 544. 
δ. ὦ. Τῆς μὲν ϑαλάσσης 

εἶργον μὴ χρῆσϑαι. ΟἿ. 
αι. ατ. δ. 832, ἃ. Κα 6 Β ἢ. 
ἃ. 8560. Ρ. β΄. οἱ ἀδ ποραιίομο 1.1. 
Ῥοιυῖδδα δἐαπι. Ομλδ νεῦρα μὴ 
χρῆσθαι ἀρρᾶγοι ὁχ 1, 141, 4. οἱ 
101 ἃ. --- ναύσταϑμον νι, 
ἀγορᾶς. 1)6 νευθὶβ ναύσταϑμον 
(βιαιίο, γτοοθρίδουϊα) 
πλοίων οἵ. αἄη. 11, 92, ὅ. Πλοῖα 
οἱ αν σία δὰηὶ (οἱ, αὐ. 1, 84, 
2.) οὐ πᾶν οπουαρὶ 6. ΟἿ. 
ΒΊο οι, ᾿ζγορά πὶδΥ ὁ Γὰ πὶ οἱ 
ἱρϑᾶβ ἥθῦοοβ βιρηϊβου. Οἵ. 
αὐη. 1. 62. 1. Λᾷλλον ΒΙοοσηι. 
ΘΧΡΙΟΕ μοῦ 5. ἀπ πὶ αἸϊὰ ἃ 



ΕΤῸΣ Μ“: ΘΈΡΟΣ. (π᾿; δὲ 73 

αὐτοῖς πλοίων χαὶ ἀγορᾶς ἡ Μαλέα. καὶ τὰ μὲν 

11 

" Ἷ [φ ΒΡ] “ 

περὶ Μῆηυτιλήνην οὕτως ἐπολεμεῖτο. 
Ι ἢ. Κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν γρόνον τοῦ ϑέρους στρατεία τῶν 
τούτου ᾿᾿ϑηναῖοι χαὶ ἐς Πελοπόννησον ναῦς ἀπέ- 
στειλαν τριάκοντα καὶ ᾿Ασώπιον τὸν Φορμίωγος 
στρατηγόν. χελευσώντων ᾿Αχαρνάγνων τῶν Φορ- 
μίωνός τινὰ σφίσε πέμψαι ἢ υἱὸν ἢ ξυγγενῆ ἄρ-- 

2 χγοντα. χαὶ παραπλέουσαε αἱ νῆες τῆς Μαχωνιχῆς 
Σ ΓΕ 7 Ἄνα δά δ ἢ " ᾿ Ν 
3 τὼ ἐπιϑαλάσσια χωρία ἐπόρϑησαν. ἔπειτα τὸς μὲν 
πλείους ὠποπέμπει τῶν νεῶν πώλιν ἐπ᾽ οἴχου ὁ 
ΕΣ , 3... ᾽ » Δ } - γ ᾿Ασώπιος, αὐτὸς δ᾽ ἔχων δώδεκα ἀφικνεῖται ἐς 

“ »"Ὕ Ω 

4 Ναύπαχτον. χαὶ ὕστερον ᾿Ακαρνᾶνας εναστήσας 
πανδημεὶ στρατεύει ἐπ᾿ Θἰνιέδας καὶ ταῖς τε ναυσὶ 
χατὰ τὸν ᾿᾿χελῷον ἔπλευσε, καὶ ὃ κατὸ γῆν στρα- 

ὅ τὸς ἐδήου τὴν χώραν. αἷς δ᾽ οὐ προςεχώρουν, τὸν 
μὲν πεζὸν ἀφίησιν, αὐτὸς δὲ πλεύσας ἐς Μευχάδα 
καὶ ἀπόβασιν ἐς ΜΝήριχον ποιησώμενος ἀναχωρῶν 

ΟΡ: Φ. “6. 1. 
περὶ Π.., εχ ἱπίογρυ. ΟἿ 5.10]. 

Ἐς Πελοπ. Ιπ (ΟἹ. νεπ. 6. Ε. Ηοσ. ατ. 8115 

8.5. Νήριπον. Απρ. Νεη. Ρα]. Βδσ. οἱ στγαπιπιαῖ. Οβαπηῖ Νη- 
ρικόν. Αἱ νἱά. ἃ οἰ]. Ποοίγ. αὐοθπΐ, ρ. 222. 

414 11} οἷ. 51 ῬῈῪ ΘΟ] ΠΟ ΠΘηὶ 
γΘΓΡΟΥ ἢ οὐτπὶ Δα] Θὰ 6. Πποπΐπ6 ο0- 

τ Βαεγοαῖ, γαϊοῖ Ρ Οὐπ 5 {πᾶ οδᾶ - 
βῖγα. «θιο [ἀοἴο,“ς Ἰηα! Κα θὴρ ἤ. 
Οπαδοβί. Τππο. Ρ. 17... (Ππᾶθο παᾶ- 
ΒΟΟΣ δριϊββίπιὰ βϑηίθηϊδ : ΠῸο 
4υΐἀ ἐπὶ βραϊίαιπι. 4ποὰ ἃ ἀ 
ἰρ5ἃ οαβίτγα δβδϑϑῖ, ἀἰπ6- 
πἰΘη565 ΟΠ απ; τἀ γοτο 
ἔπι ΘΧΊ σα πι πὶ οΓ αὖ, θ᾽ απ 6 
5ιαίίοπ πὶ 4 πάθη πανὶρὶο- 
ΓῸ πὶ ΘΟἸ πιο αἴτ5 5 θ ν 6 ἢ 6 π- 
εἴπ πὶ ΠΙΘΥοαἰα πὶ {πὸ ΒΡ Θ ΓΘ 
Ροββοηΐ, βοά ργοποηίοτίο 
Ἠαϊοὰ δα Ιὰά πἰ το πίατ. --- 
τὼ μὲν ... ἐπολεμεῖτο. 81- 
ΜΠ τον ΤΥ, 28. τὰ περὶ Πύλον ... 
ἐπολεμεῖτο. Οὐαοτίίαν αὐΐοπι, τὰ 
περί 5ἴϊπθ ποιηϊπαϊνιι (οἵ. αάῃ. 
Ἰ, 37, 1.29 ἂῃ΄ ἀοοικαίνιι5. Ηος 
δ ΘΕ ΠΗ 6 οαι88 ρα ΆΠΉ5 ρΓαΘβίαγο. 

ΟἹ, 96: ὠὡρίζετο ἡ ἀρχὴ τὰ 
πρὸς Παίονας. ἸΝ. 108: τὰ πρὸς 
Ηιονὰ τηρουμένων. Κ΄, 582: τὰ 

κατὰ Πελοπόννησον ϑορυβου- 
μένων. Αἀά. ἀἄπ. ΤΥ, 85, θ. οἱ 
ΡΈΕΙ οι. δὰ Εὰν, Ηργδοὶ. Υ, 1054. 

λρ. 7. ὃ. 1. Τῶν Φορ- 
μίωνος. Ῥτορτίθ δὺῤ ροβίθα 
υἱῶν ἢ ξυγγενῶν 5ογθοπάϊπι αὶ 
τῶν οπτοπάϊπ νἱάθαιϊαγ. Ὑα! σαία 
ἰαπιοπ Αἰ {π|15 6χ σα πέρ ΡΒ οΥ- 
πιΐϊοπ 5. 5 σπίποαίαγ. (ὑγ δυΐθπι 
15 ἀὐοθββῖθιβ ἰδ, οχ γϑθι5. ῬΒοΥ- 
πηϊοηὶβ ἰργο 11. πάγγαῖ 5. ἴδοι 6 ἴη- 
[6 }}Πσὶ πιτ΄. 

δ. 4, ἀναστήσας. Οἵ. αἥπ, 
ΗΠ, 68. 1. 

δ.8ὅ. Κατα τὸν 4χελῴῷον, 
ἰπ ΑΒ ῖοο. ΟἿ ΤΥ, 25. 8. εἰ 
ἀδ. βία Οοπίαδαγυπι 1. 102. 2. 

᾿᾿ϑηναίων ἐς 
τὴν “Δακωνι- 
κήν, ἐπ᾿ Οἷ- 
νιάδας καὶ ἐς 
“ευκάδα. 

᾿Ασωπίου φό- 
γος. 

ΑΙΡΟΡ κατά ΙΝ, 107. ἀϊοίππι οβί, ἡ 
--  Νήρικον] καὶ Ὅμηρος 
(04. ὠ΄, 3970.) οἷδε ταύτην τὴν 
πόλιν. 5.101. Ἀπιΐχυϊιπ. Ποιιθῃ 
[μδιιο 15 τ} }5 6556 ΟΘηΞΘηΐ 5 ἐγ θ 
Ρ- ἀθ2. οἷ. «1 Νοῦγίμιπη. ποπλῖπι. 
ΡΤΙπΐα 5 Ναῖ, Ηϊδ!. ΤΥ. 1, ὁ... οἱ 



12 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ͂ ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ Γ. ἡ. 9΄. 

διαφϑείρεται αὐτός τὲ καὶ τῆς στρατιᾶς τι μέρος 
ὑπὸ τῶν αὐτόϑεν τε ξυμβοηϑησάντων καὶ φρου- 
ρὧν τινων ὀλίγων. χαὶ ὕστερον ὑποσπόνδους τοὺς ὁ 
γεχροὺς ἀποπλεύσαντες οἱ ᾿Αϑηναῖοι, παρὰ τῶν 
Λευχαδίων ἐκομίσαντο. 

οἱ ἐχπεμ- 5. "Οἱ δὲ ἐπὶ τῆς πρώτης γεαὶς ἐχπεμφϑέντες 
γοῦν Μυτιληναίων πρέσβεις, ὡς αὐτοῖς. οἵ ,“Ιαχεδαιμό- 
πρέσβεις ἐς Ψγιοι εἶπον ᾿θλυμπίαξε παρεῖνψαι, ὅπως καὶ οἱ ἄλλοι 

Ὀλυμπίαν ξύμμαχον ἀκούσαντες βουλεύσωνται, ἀφικνοῦνται 
παραγίγνον- ᾿ . Δ ΄ 5 5 δὲ ᾽Ὃ2 Ω τ 4 , 

ἐπε ἐς τὴν υμπίαν" (ἦν δὲ ᾿Ολυμπιάς, ἡ Δωριεὺς 
Ῥόδιος τὸ δεύτερον ἐνίχα ") καὶ ἐπειδὴ μετὰ τὴν 
ἑορτὴν κατέστησαν ἐς λόγους, εἶπον τοιάδε. 

»Τὸ μὲν χαϑεστὸς τοῖς Ἕλλησι νόμιμον,1 
ὦ ἄνδρες “ακεδαιμόνιοι καὶ ξύμμαχοι, ἴσμεν" τοὺς 
γὰρ ἀφισταμένους ἐν τοῖς πολέμοις χαὺ ξυμμα- 
χίαν τὴν πρὶν ἀπολείποντας οἱ δεξάμενοι, χαϑ' 

λόγος τῶν 
πρέσβεων, οἱ 
ἐν τῷ προοι- 
μίῳ λέγουσι 
διὰ τὴν ἀπό- 
στασιν οὐ δεῖν 
νομίξεσϑαι 

χείρους. δρ. 9. δ. 1. Καϑεστώς. καϑεστός ῬΑ]. φῥγ. πιαη.. Τὶ αγ. 
ΒΕ. κατεστός Νοβαι. Νὸοβ ἰπ τὸ ἀπρία (οἵ. Μάη. αν. 5. 198. 8. ἢ, 
εἰ Βοβί. δ. 80. 3. δάη. 3.) ρϑυραιιοῖβ ΠΡνῖ8. μΐο εὐ Ν, 10. ορβθάυθη.- 
ἄἀὐυπι ποη ριυαν]ΠΈ115. τ χρ [ἈΠΊ6 Π γ᾽ θγὶ [ΟΓΠΊΔΠῚ χκαϑεστός ουϊοὶξ 
Βομπεῖά. δὰ ΡΪαι. ΠΠ. μ. 89. 54: Οἵ. Βατεπι. τι πιὰχ. Π. δ. 114. 
Ῥ. 108. δα: 1... οὐδ᾽ ΕῚ 1,00.) ἘΞ, 

Φ 

᾿ἰἈΠΊΘΗ Γαΐ ΓΟΡΟσΏΆΓΘ υἱοί, αποά 
Του ἀἸἀ65 αἰγΠβ ι6 ΟΠ 5 Π]6η- 
ἰἴοποπι ἴαοῖ!.. ΟἿ, Π|. 94. οἱ 1, 6 αἷκ. 
ἄταθο. βορί. ΠῚ. ῥ. 10. --- αὐτός 
τε. ῬΓΟΠΟΠΊΘη ΡΓΟΡΙΕΓ θᾶ. 4186 
αὐάϊϊα δυηΐς Ἰιογα τὶ ΠΘΟΟ556 [υἱ!. 
ΟΥΥ, 21,3. -- ὑπὸ τῶν αὖ- 
τόϑεν, οἷν πο} 5. Πα ϊι8 
γορίοηἰ8. ΟΥἿΝ, 129. 11. 29 

δ, 6. ᾿᾿ποπλεύσαντες, 
{απ ἰπ ἀθ βοϊΪν 55ρηῖ, ἱ. 6. 
4ααπι Ραα]α πὶ 40 ἰηδιϊα, δα αιιὰπι 
ΡΥ 5 Δρραΐϊδὶ οὐδ, τοσοϑρίββοηϊ. 

δρ. ὃ Ἐπὶ κῆφο.ι. νγεῶς. 
σῇ. Δ, 8. -- εἶπον. ΣΕ αάη. 
1 1811. Ὀλυμπίαζε πα- 
ρεῖναι. Εἴ. αἄη. ΠΠ. 34. --- Ζὦ- 
ριεύς. »Ὀ᾽αρογὰο Εἴϊαρ, Οὐἶπ5 Π16- 
μη Χ πο ρ ἢ. Ἕλλην. 1. [1.12. 
εἰ 5, 19.) ΗΠ 5. ΟἿ, Το. ΥἼ]], 
35. Ραπ5. ΝΙἤῴρν; Μα 61]: 
Πότ. ἢ. Ρ. 148, 5ᾳ. ..Πογίδαπι ἐγὶ- 
Ρτ5 οοπιίηι 5 ΟἸ νι ρίαἀ ι5. ἢ ἃ ἢ - 

γα [4ὰ ἀθ τα οἴ, “άπ. Υ, 4.1] 
υἱοῖββα ἰθδίαθιν Ρ αὶ 5 8 π. 11, ΕἸϊδο. 
7... φιρά οὐϊαπὶ ἰπ Ὀλυμπιάδων 
ἀναγραφῇ αν ἀδ παο νἱά. ΟἸ ἐπ |. 
Ἑαδι. ΠΩ]. Ρ- ΧΧΥΙ. εἴ. ΝΘ ἢγ. 
Βογῖρῦ. μῖσι. 1. ρ. 212, 544.1 Ἰορίίαν, 
ἘΠῚ Βουΐθιιβ ἈΠοάϊυ5. τὶ πα πὶ ρ8η-- 
ΟΓΔΙΟ νἱοῖββο ἀϊοῖταν ΟἹ. ΟΠΧΧΧΥΗ,, 
βϑθουηάπμν ΟἹ. ΕΧΧΧΥΠΙ., τουιὰπι 
ΘΙ. ΕΧΧΧΙΧ.: ὈΌ. μῖο οὐ αὰ Ν, 
ἀὃ: -- ἐνίκα, νἱοῖοῦ εὐα: 
ΟἿΟΝ, 49. οἱ αὐ. 1, 18, 6. 84,2. -- 
μετὰ τὴν ἑορτήν. Ἠοβ ἀΐδ5 
[βίος οἶγοα 5 ΟἸβυ πὶ ῬΘΙ Φυ]η ΖιΘ 
ἀϊοβ. σϑθργαῖοβ οὐ ῥ᾽ θη απο ἤηϊ- 
ἴο8 6586 σοηῃβίαι. 864 Ποὺ βθιρ 
Γαΐδ58. ρυϊπηαμ. ρΙΘπαηΐαπι., 4υοὰ 
ΘΟ ΠῚ 5} ΒΟ ΙΒ. {{π|π|., ΠΟῚ ΟΟΥΜΝ 
οχίβυπιαῦ Τὰ 61 6τ. ΟἸνΟπΟ]. 1. Ρ. 
8606. ΡΙογαπΊψιθ. ΐο βἰσηοαν ἣι. 
ὰ]. ἀ. ΧΧ. νοὶ ΧΧΙ. Ρυϊδηί. 

σἀρ..9: ὃ. Ἵ. Τοὺς γὸδο 
ἀφισταμένους ὁοῖ. (πὶ 5οπ- 
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ὅσον μὲν ὠφελοῦνται, ἐν ἡδονῇ ἔχουσι, νομίζοντες 
δὲ εἶναι προδότας τῶν πρὸ τοῦ φίλων χείρους 

2 ἡγοῦνται. καὶ οὐχ ἄδικος αὕτη ι ἐξίωσίς ἐστιν, 

εἰ τύχοιεν πρὸς ἐλλήλους οἵ τε ἀφιστώμενοι καὶ 

ἀφ᾽ ὧν διακρίνοιντο ἴσοι μὲν τῇ γνώμῃ ὄντες καὶ 

εὐνοίᾳ, ἀντίπαλοι δὲ τῇ παρασχευῇ καὶ δυνάμει, 

πρόφασίς τε ἐπιεικὴς μηδεμία ὑπάρχοι τῆς ἀπο- 

στάσεως" ὃ ἡμῖν καὶ ᾿4ϑηναίοις οὐκ ἦν. μηδέ τῳ 

χείρους δόξωμεν εἶναι, εἰ ἐν τῇ εἰρήνῃ τιμώμενοι ὑπ᾽ 

αὐτῶν ἐν τοῖς δεινοῖς ἀφιστώμεϑα. 10. περὶ γὰρ 

τοῦ δικαίου καὶ ἀρετῆς πρῶτον, ἄλλως τὲ χαὶ ξυμ-- 
μαχίας δεόμενοι, τοὺς λόγους ποιησόμεθα, εἰδότες 
οὔτε φιλίαν ἰδιώταις βέβαιον γιγνομένην οὔτε χοι- 
νωνίαν πόλεσιν ἐς οὐδέν, εἰ μὴ μετ᾽ ἀρετῆς δο- 
χούσης ἐς ἀλλήλους γίγνθιντο, χαὶ τἄλλα ὁμοιό- 
τροποι εἶεν" ἐν γὰρ τῷ διαλλάσσοντι τῆς γνώμης 
χαὶ αἱ διαφοραὶ τῶν ἔργων καϑίστανται. ἡμῖν δὲ 

τοηῖῖα οἵ, Ὁ 6 πὶ ο 51}. ἀθ ὕον. δ. 47. 
.ν ΧΧΥΙΙ. 17. 1 4.0. Ἅπη. 1,58, 
-- ἐνήδονῃ ἔχουσι. σΆΤο8 
μαροπί. ΟἿ. “δάπ. 1. 99. 2. οἱ 
Ι,55,1.-- χείρονς ἡγοῦνται. 

. Ομ πὶ, 8ὶ πὃπ ἀεοἴεοοϊπβοπί, 
εχ βυϊπιαἰατὶ [155 6} ἴ, ο0Πὶ- 
Ραγαιίνιιπν δχρ θαι ἢ ὁ 51. ΑἸ ῸΓ 
ΜΙ αυυ. αν, ὃ. ἀ7. «. (ΡῚ Ρῥτὸ 
Τῃπογά. ΥΠΠ.. 27. 1δσ. ΠΙ|, 9.). 
ΟΥ οἰἴαπι ἀθ (Π Π115 ΘΟΠΙράΓαιν 5 
Βεγηἢ. ϑγηΐ. ρ. 439. εὐ δάη. 1, 
95, 7. γειθὰ χείρους ἡγεῖσθαι 
γϑάθιμ ΙΥ, 114. 

ξ. 2. Ἧ ἀξίωσις] ἡ δόξα, 
ἡ κρίσις. ὃ λογισμός. 8080]. ΟΥ̓. 
φάη. 11, 88, 2. --- εἰ τύχοιεν. 
γιά. Μαιι. ατ. ὃ. 524. δάη. 3. 
εἴ βιιργὰ δίῃ. 1, 99, 4. -- ὧν- 
τίπαλοι, ͵}. 6. ἰσοσϑενεῖς, ἴσοι. 
ΟἿ, δάμη. 1, 142, 3. .-- πρόφα- 
σις. ΟἵὨ δάη. 1, 23, 6. -- ὀ ὅ. 
»ἽἿἹὰ τρία ταῦτα (ᾳιᾶς απίοοο- 
ἀυπὶ ἃ νυ. ἴσοι μέν). ΦΟΎΥΚΑΣ. 

ὕαρ. 10. ὃ. 1. Περὶ τοῦ 
΄ Α Ε - ᾿ 

δικαίου καὶ ἀφετῆ ς] περὶ 

τοῦ δικαίως αὐτῶν ἀφίστασϑαι, 
καὶ μὴ διὰ κακίαν τὲ καὶ πα- 
νουργίαν. 8110]. ᾿άρετή ἰρίνυτ 
δϑί ποποβίαβ, ργο  ϊαβ, 481 ἃ 56 
ἴῃ ἀδίδοι πα 6556 σοηβογναἰδηι 5ἰ11- 
ἄθηι ἀεπηοπβίγασο. - βέβαιον. 
ΟΥ 1, 32, 1. --- ἐἰς οὐδέν, δὰ 
11} ἃ ἢ ΓΤ 6 ἢ Ρ ΘΥΓῚ οἷ 6 ἢ 4 ἢ, ἢ 
ἉΠ]Πὰ τὸ. -- μετ ἀρετῆς δο- 
κούσης, οὰπὶ Ἐοπα5ἰαί, 
4188 ΘΧ᾿Β5{1π|6 Ὁ 6 558. ΘΟ Ἰὴ 
οΡ᾽πίομθ νἱγια 15.) 418 Πὶ 
1 56 Παρ Θαῃηΐ. γί- 
γνοιντο. δι βιγιοίατα ἀπὸ 
κοινοῦ; ΠᾺΠῚ ΟΧ ΡΓΔΘΡΊΘΒΒῸ φές- 
λέας πιηο φίλοι τοροϊοπάππι οβί. 
ΟΟἿΤΙ,. Νῖδί ἴπ νυ. ὁμοιότροποι 
ἀδηηπη. βυ ᾽δοία πὶ Πιιΐαῖιπη 6556 
βἰαίαθυθ πᾶν ϊβ. ἀυρά ἢἰο 5ἰ} φι- 
λία καὶ κοινωνία, ρμοκίοα οἱ 
ἰδιῶται καὶ πόλεις. --α ἐν τῷ 
διαλλάσσοντι τῆς γνώ- 
μη, ἴῃ ἈΠΙΠΟΓΙ πὶ ἀϊ 50 ΓῈ- 
Ραπίΐα. δ γθυμι ἱπιγαηβινο ἀ1- 
οἴαπι δϑῖ, οἱ ἀδ ραγίοῖρο οἵ. ΔΙ ὙΠ. 
ατ. ὃ. 271. ». Ἀοπιὲ. ὃ. 130. θ. 
Τοιίι5 Γογπη δ Θχθ ρα νἱά. ἀρὰ 
ΒΙΟοΟοπ ἔ. 

3 

ἀποφαίνουσι 
᾿ “ 

γάρ, ὅτι δι- 
καία ἐστὶν ἡ 

9 ΄ 

ἀπόστασις 
᾿ 

διὰ τὴν ᾿4ϑη- 
ναίων πλεο- 
νεξίαν καὶ ἐς 

ΕῚ 

τοὺς ξυμμά- { 
χους ἀπι- 

στίαν, 
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χαὶ ᾿Αϑηναίοις ξυμμαχία ἐγένετο πρῶτον, ἐπο- 
λιπόντων μὲν ὑμῶν ἐκ τοῦ Μηδικοῦ πολέμου, 
παραμεινώντων δὲ ἐχείνων πρὸς τὰ ὑπόλοιπα τῶν 
ἔργων. ξύμμαχοι μέντοι ἐγενόμεθα οὐκ ἐπὶ κατα- 8 
δουλώσει τῶν Ἑλλήνων ᾿Αϑηναίοις, ἀλλ᾿ ἐπ᾽ ἐλευ-- 
ϑερώσεν. ὠπὸ τοῦ Μήδου τοῖς “Ἕλλησι. καὶ μέχρι 4 
μὲν ὠπὸ τοῦ ἴσου ἡγοῦντο, προϑύμως εἱπόμεθϑα: 
ἐπειδὴ δὲ ἑωρῶμεν αὐτοὺς τὴν μὲν τοῦ Μήδου 
ἔχϑραν ἀνιέντας, τὴν δὲ τῶν ξυμμάχων δούλωσιν 
ἐπαγομένους, οὐχ ὠδεεῖς ἔτι ἦμεν. ἀδύνατοι δὲ 
ὄντες χαϑ' ἕν γενόμενον διὸ πολυψηφίαν ἀμύνε- 
σϑαι οἱ ξύμμαχοι ἐδουλώϑησαν πλὴν ἡμῶν καὶ 

Οαρ.. 10. 8. ὅ. ᾿ἀμύνεσϑαι (55. Απσ. ὕοη, Ρὰ]. αι. 1. ἤρρ. 
[πισὰ. γι! σοὸ εὖ ΒοΙικ. ἀμύνασθαι. 

ὃ. 2. Ξυμμαχία ἐγένετο. 
ΟΙ. Ηεγτοάοιυι ΙΧ, 106. οὐ ΤΊ πο. 
Ι, 95, 1. Ῥέα τὸ5 εἰγοάιιθ ἰθ00 
παγγαΐδθ ἢϊο οΆΠ46 πιϊβοοῦὶ ἃ [,6- 
5015. νἱάθηίαγ : πᾶπὶ 4τιὰ6 ἰΘσΊ ΙΓ 
ἀριὰ Πογοάοίιπι., ἀπολιπόντων 
ον ἔργων δου 556. οἰϊαπιδὶ ἀθ 
1,οοὐγομ! 415 ἀϊδοθδδαα (τὸ ἀ οἵ. 
ΙΧ, 114.) οορίίεβ. οχἰβυϊπιατὶ ποὴ 
Ροϊοβι: ὃ. 9. δαΐθηι δὰ [0645 ἃὉ 
Ἠδοτγοάοιο ΘΟΠΙΠΙΘ ΠΟΤ αἰπ ΠῚ ΓΘΒΡΪΟΙ- 
ἴα. - ἀπολιπόντων... ἐκ 
τοῦ Μηδ. πολ. ΟΥ αι}. 
αι. ὃ. 495. 1. εὐ ααη. Υ, 4, 4. 
θε τὸ υἱά. [,, 95, 0. 5ᾳ. --παρα- 
μεινάντων ... πρὸς τὰ 
ὑπόλοιπα. ΟΝ 1, 75, 2. 

ὃ. 3, Ξύμμαχοι... Ἕλλησι, 
500 11 [ἀπι6 ῃ ἤὰ ΟἿ 511 Π}Ὲ8 ΠῸῈ 
ΑἸ πο πβῖρι5 δά ἀγα θοο8 
Βιαθίσοπάοβ, 864 ἀγδθοὶβ 
ααἃ ἸΙΡοταπάο 5 6085 ἃ Υ06 6 
Μοάοταμ. οοάριο καταδού- 
λωσις, 404 ἀπτγῖι5. ἱπορίθ ἀρρε]- 
[αὶ Ῥο] χ, οἰίαπὶ ΡΙαϊ., Ὀιοά., 4}1] 
πδὶ δυηΐ, Οἵν ᾿ 0 Ὁ. δὰ Ῥῇγγπ. ἢ. 
351. Ῥαινιι ᾿ἀϑηναίοις οἱ οἰπὶ 
γογρὶς ξύμμαχοι ἐγενόμεᾶγα οἵ ομπὶ 
ποπιῖπο καταδούλωσις οΟΠαρΓΟΙῖ, 
ᾳυοὰ ΥἹ, 70. εἰμ Ποῦ απ ἀα!νῸ 
Ἰαποίαπι ὁ5ι. ΟΥἍ ἴθὶ αάπ. ίοογο 
δὐΐοπι 1,651 Ῥοβϑαηΐ 586 ἤθη Αἰδο- 
πἰθηβίιπι., βοὰ τγαθοουιπι 500]08 

[αοῖος. 6556, Ζυῖα ροϑὺ ρισπᾶπι δα 
Μίγοα! θη Ρισπαίαιη ἰῃ ΓΟΘάϊι5 αταᾶθ- 
οολπηι (ἐς τὸ συμμαχικόν), 4ᾶπ-- 
4πᾶπὶ ΑἸΠΘΠΙ ΘΠ βία πὶ ΡΟ  55Ι ΠΉΠΠΠῚ 
δἰπάϊο, γθοθριὶ βυης. νά Π οτο - 
οἷς 1. αἱ 

ὃ. 4. ᾿Απὸ τοῦ ἴσου] κατ᾽ 
ἰσονομίαν. ὅ.Πο]. Οἱ, ἀαη. 1, 77, 
8. οἱ ἄο το ῖ, 97. --- ἑωρῶμεν 
αὐτούς εοἰ. ΟΝ ὟἹἿ, 76. οἱ 1, 98. 
οχιν. 99. 544. ---ἐπαγομένους 
᾿Π5ο]θηιίιι5. ἀἰοίππη οϑὲ. ΕΠπιη οἷς - 
ΒαΘπ Ια 5. ἱπ θίαγη. βομο]αβί. 
1882. ρ. 793. σοπιραγαηβ 5 ΟΡ. 
Απὶ. 808. εὐ ἢ 6 πὶ 5}, 46 πιαϊθ 
σεϑία ἰὸσ. ὃ. 299. Ἰη!ογρτγϑίαϊαν 510], 
5 πτὴ ἢ ἃ 5ππὶ|, αἀάποθηΐϊοβ. 
ΟἿ 5ὉἈὸ Ὁ}. Τπ65. ἴπ ἢ. ν. ρ. 1367. 
Οὐπὶ ἰάπιθη σΟπίΓαγίμπι δὶ} ἀνιέν- 
τας, οἰερσαηίον ἐπειγομένους ὁ0η- 
ἰθοουαηῦ ἢ 0 55185 ἴῃ οχρ οαϊοπα 
{τἰαπι ᾿Π ΒΟΥ ΡΟ πιιπὶ ϑυγὶ τοροτία- 
γὰπι οὐ Β ΘἸΕἸς. ἴῃ δά. βου, 481-- 
θιι5 αἀδιρυ!αιν ΗΠ ἃ 5. [λιοαρΥ, 
Τῆυσ Ῥ. Υ. 

8.5. Καϑ' ἕν γενόμενοι, 
ἴπ ἀπ πὰπὶ σοσαη θ5. ΟΝ 11,4. 
-- διὰ πολυψη φίαν. Ὠαπηπᾶ 
τῆς ἰσοψηφίας 5οοϊείαι!5. ᾿ναοοηΐ- 
ὁδο, πάρ πολυψηφίαν, φιδπ πο- 
λυπραγμοσύνης νοῦ δχραηαΐ 
5010]... οΥΓΙ ΠΘΟΘ556. δγαΐ, ΘΧροβιϊα 
500}, 141. --- πλὴν ... Χίων. 
ΟΕ, 19: 

ῳϊ 
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ὁ Χίων. ἡμεῖς δὲ αὐτόνομοι δὴ ὄντες καὶ ἐλεύϑεροι 

-- 

τῷ ὀνόματι ξυνεστρατεύσαμεν. καὶ πιστοὺς οὐχέτιε 

εἴχομεν ἡγεμόνας ᾿Αϑηναίους παραδείγμασι τοῖς 

προγιγγομένοις χρώμενοι" οὐ γοὸρ εἰκὸς ἦν αὐτοὺς 

οὗς μὲν μεϑ’ ἡμῶν ἐνσπόνδους ἐποιήσαντο κατα- 

στρέψασϑαι, τοὺς δὲ ὑπολοίπους, εἴποτε ἄρα ἐδυγή- 

ϑησαν, μὴ δρᾶσαι τοῦτο. 11. καὶ εἰ μὲν αὐτόνομιοι 

ἔτι ἦμεν ἅπαντες, βεβαιότερον ἂν ἡμῖν ἦσαν μηδὲν 

νεωτεριεῖν᾽ ὑποχειρίους δὲ ἔχοντες τοὺς πλείους, 

ἡμῖν δὲ ἀπὸ τοῦ ἴσου ὁμιλοῦντες, χαλεπώτερον 

εἰχότως ἔμελλον οἴσειν, καὶ πρὸς τὸ πλεῖον ἤδη 

εἶχον τοῦ ἡμετέρου ἔτι μόνου ἀντισουμένου, ἄλλως 

τε χαὶ ὅσῳ δυνατώτεροι αὐτοὶ αὑτῶν ἐγίγνοντο 

καὶ ἡμεῖς ἐρημότεροι. τὸ δὲ ἀντίπαλον δέος μόνον 

πιστὸν ἐς ξυμμαχίαν: ὃ γὼρ παραβαίνειν τι βου- 

λόμενος τῷ μὴ προέχων ἂν ἐπελϑεῖν ἀἐποτρέπεται. 

καρ. 11. 8. 1. Αὐτῶν. (455. ΟἹ. ει. ῬᾺ]. ἅτ. [μισὰ. αὐτῶν. 
Αἱ νἱά. .«ἀη. 

δ. 6: 4ή: δοι: οδὲ ΟΝ; 
40. ΥἹ, 10. 84. 80. α]. -- πε- 
στούς, 4υἰρὰ5 Εοπἤϊἀ ΓΘ 
ΡΟ556π͵|ι8. -- ἐδυνήϑησαν. 
“Φυνηϑείησαν Ἄσοπίϊοῖ! τιιος., δὺυ- 
νηϑεῖεν ῬοΡῦτ. ὕϊτογάμθ πηοάτιβ 
1αἰϊπᾶ μἰς γοἀάθπάϊιβ οϑὲ : 5] ρῸ - 
ἐὰὐϊ55 6 πη, 5 Γ[ἀοα} ἃ 5 ΟΡ] αἴ 
οβδϑοὺς; β6α ἱπαϊοαιῖνο 4 βίπιι 
πδσαθαν [ἀοίτππὶ 6556, (1,650 11 Θηἱπὶ 
οὐ ΟΝ ποη δγὰην 5ῃ 80 }}.} 4Π ΠῚ 
ορίαἰίνιιβ, 44 οορ!αδβθηῦ [6 5}]]. 
50 πὶ Θχρυϊπιογοῖ, ἀθ οχὶμα. 181} 

. 56} Π08Π5. 
αρ. 11. 8.1. Βεβαιότε- 

ροε..-.νεωτερεῖν. οΒέβαιος 
ἀθ ρεγβόπα αἰοίμηι δῦ 15.) ἀθ 480 
Γ1ἀποῖϊα οοποϊρίνατ, 1855) 46 
ᾳαὰο πορθὶ5β αἰϊᾳφυαϊά σοῖο 
Ρουβααἀθτ5; ἀπά6 βέβαιός 
εἶμι τοῦτο ποιήσειν, οοτῖα {1- 
ἀεβ παρ ϑίασ πὶ π6 ΠοῸ 
ἔαοίαταπι 6556. ΤΗ πο. ΠΠ.11: 
βεβαιότεροι ἂν ἡμῖν ἦσαν μηδὲν 
νεωτεριεῖν, οΟΥ ΙΟΥΟ πὶ 5061 
ἀθ 185 ΘΠ ΟΙΡΘΥΘ ΠΕ 5 [ΟΥ̓ 6, 
αὖ οεἰ.““ 5ΒΤΕΡΗ. --- καὶ πρός. 
Μο]δβίυπι καὶ (106}]. ἱπίογργοίαίτιν 
ἰπβΌροΓ, αυοὰ τοργθμθηάθη5 

Κα οι]. Ουδοβί. Ταῖς. 1. ρ. 9. 
γὰ]} 6556 αἄθο, θοῦγ. ΘΧΡΟΠΡῚ 
ἴυθ6ι. --- πρὸς τὸ ... ἀντι- 
σουμένου, 4πππηὶ (ν 6} 40 4) 
Π0Ὸ5 ΟσοΟπΙραγαν οοὕθγῖ 5 τη 8- 
χἰ πη ᾶπὶ ρατίθη ἰᾶπι σοάθη- 
εἰθὰ5 δάπιο 5011] ρᾶΓ 68 
ἱρ515 (ἀϊσπηῖια!θ.} 6586 1}1ι8. 
Πὰ Γογ6 Παδοῖς. 6 ρτδδρ. πρὸς 
γἱά. Μά... ἄν. ὃ. Ὁ901. ὃ΄., 468 
πριυίτί5 αὐπ. Π, ἀσ, 1. (ἀεπίινι 
αὐ δαηῦ ἈΡΒΟΪαΙ. 4 ὙοοδΔηΐαΓ, 
δαΐ ροηάθην ὁχ [ον πηα χαλεπῶς 
φέρειν. Οἵ. ἀάη. 1, 77. 11, 62. οἱ 
46. ραγιϊοῖρίο ἰαΠΠ|15. γθυθ 5 δάϊι- 
εἰδπάο ἢ ο 51. ὃ. 129. 1. -- ὅσῳ. 
1. ε. τοσούτῳ μᾶλλον ὅσῳ, γε] 
οπιπῖπο καϑόσον, ὅτι. Οἵν δάη. 
ΥΙ, 89, θ6θ. Μαιυιῃ. αν. ὃ. 455. 
αἄη. 7. εὐ ὃ. “480. ο. αἀποῖ. 2. 
Βογ π᾿. ὅγηῖ. ρ. ἀ89. Βα ῖπι. 
Εχο. αἀ ΡΙαι. Αἷς. Π. ρ. 205. 
Βδοἢ. δά Ταο. Απη. 1, 2. ϑιμι- 
Ἰον ὃ. 2. ὅσον οδὺ 4 αἴ 8 πὰ 8, 
4ποά. --- αὐτοὶ αὐτῶν. ΟἿ. 
Ματτν, αν. ὃ. 452. --- τὸ ἀντί- 
παλον δέος, ἀρᾷ 15 πὶ6- 
5. πα τπαὶ ποῦ 5 ΔΘ 488}}- 
ἰᾳ 5. -- τῷ... ἀποτρέπεται; 

καὶ ὅτι οὐδὲ 
τὸ αὐτονό- 
μους ἔτι εἶναι 
σφᾶς προτρέ- 
πεσϑαι δύνα- 
τοι πιστοὺς 
εἶναι ᾿4η- 

ναίοις. 
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αὐτόνομοί. τξ. ἐλείφϑημεν. οὐ δι' ἄλλο τι ἢ ὅσον 3 

αὐτοῖς ἐς τὴν ἀρχὴν εὐπρεπείῳ τε λόγου καὶ γνώ- 

μης μᾶλλον᾽ ἐφόδῳ ἢ ἰσχύος τὰ πράγματα ἐφαί-" 

γετῸ χαταληπτά. ἅμα μὲν γὰρ͵ μαρτυρίῳ “ἐχρῶντο 3 

μὴ ἂν τούς γε ἰσοψήφους ἄχοντας, εἰ μή τι ἠδί- 

χουν οἷς ἐπήεσαν, ξυστρατεύει»" “ἐν τῷ αὐτῷ δὲ 

χαὶ τὰ χράτιστα ἐπί τε τοὺς ὑποδεεστέρους πρώ-᾿ 

τους ξυγεπῆγον, χαὶ τὼ τελευταῖα λιπόντες, τοῦ 

ἄλλου περηρημένου : ἀσϑενέστερα ἔμελλον ἕξειν. 

(εἰ δὲ ἄφ' ἡμῶν ἤρξαντο, ἐχόντων. ἔτι τῶν πών- 

των αὑτῶν τὲ ἰοχὺν χαὶ πρὸς ὃ τε χρὴ στῆναι, 

8. 3, αὐτῶν. δυϊσο οἵ, φαΐ μὶς 5101 πο σΟΠ ΒΕ, ΒΕΚΚ. α αὐτῶν. 
τα , 

Οἵ, άπ. 1, 17. 

ἀοιοττγοῖατ (τοῦ παραβαίνειν) 
6ο. 4ποὰἀ ποη Υἱγῖθ 5 51- 
ΡΟΓΙΟΓ πῃ ν ἃ 51 |5 (1π|} 6 ἴὰ πὶ 
Γαοῖατα 5) δὶ}, 

5. 2. Ὅσον, 4υ αἴ 6 Π18. τς 
ἐς τὴν ἀρχήν, δὰ ἰπιρο- 
γα φαδοτοπάππ. Οἱ ἢ, 
62,1. -- γνώμης ἐφόδῳ, 
φοπδἐΠ ἀσστγοββίοπθ (ἢ. 6. 
ἱπιρι σα ΠΟ π6 Ργιά θη ογ εἰ οΑΠΠ1 6 
[ἀοἰα}). Ροτί. Αὖ' δ} πη 60 ἢ ἃἴ, 
5. ΒοΙΠ οτεϊα, 506 }8. 1165. ΠῚ. 
Ρ. 2084. ΟἿ. ΒΙοο πὶ, -- τὰ 
πράγματα... καπαληπτά, 
"65 ΟΡ  Π ΘΓΙΡΟ 556. Οἔ 830,3. 

5. 3. Ἅμα μέν. Π᾿5 τεβροῃ-" 
ἀδηῦ νερὰ ἐν τῷ αὐτῷ δὲ καί, 
εὐ ΤΥ, 79. -- μὴ ἂν ἐν ξυ- 
στρατεύειν. Νε ὑκόντὰς Ι6- 
σοπάππι σΘη5688, Ρ᾽Θμαπὶ βοηίθη- 
ἰαπι πᾶπο 6556 δχἰβιϊπια. ΝΟ ἰ5 
οὐΐπὶ ἀοουθπι θη ΐο αἴθ ᾶπ- 
(τ ἀϊσοπῖθ8. (θΕἀπι5] ἃ} οο- 
ΔΟΙΪ 56 δαϊαναγο ρου  γθη Γ.) 60 8 
οοτῖο, 41 ᾿ἀ δ πὶ πι5 50 {γ- 
αἷϊ [οσθπὰϊὶ μαρογοηῦ, ἴἢ- 
νἱΐοϑ δι χ ἧι πὶ 5101 αν ΓῸ 8 
πΠΟἢ 6556. (πθράπθ οπιηΐπο ἰὰ ἴα- 
οἴαγο5,) αἶδὶ; 405 ἀρστοάο- 
τοηΐατ, αἰϊφυϊὰ ἀ6114}}8 - 
δ6πηὶ (Ἰ. 6. πἰδὶ ἰρ88 σδυβᾶθ 64 81- 
ταῖο πον δγοηίαν, πὐ ραγιϊοῖρ 65. "6]- 
Ἰογαμῃ ἤογθηι). β᾽πλ}} Ὀγονίναιο ἀἰ- 
σομάϊ δηΐο ραν οι ϊαβ ηἶδὶ. πὶ, 
πἰδὶ 40 ἀ, Αἰ ΦυΟ 65. π180}8. οδὺ 

Ταοῖδιβ, αὐ απο πὶ ἀπη. ΤΥ, θά... 
οἱ Τμπογάϊἀε5. ἀπίθ εἰ ᾿ξοσιιη ΠΥ, 
86, 4. Οεἴογαπι νοεῖ βαρθιαιο 
ογαιοτία νἱάθιιν 6556, χιοὰ [μοβρθ]ϊ, 
αὐτόνομοι εἴ, αἱ Ροϑδὶ Πᾶπο ἀε- 
[δου 6 ΠῚ 50] εχ 115 ΜΟΙ πιπδεΐ, 
ναυσὶ καὶ οὐ φύρῳ ὑπήκοοι 
γροῖῦς ἰσοψήφους 86 γοοδηὶ, 
αυϊρρὲ πΙθπΊΟγῸ5. ἰθγ]5. οἱ γϑίθγί 5 
᾿πϑυϊεα! ἰᾶπὶ ἀἴὰ ἃ} ΑΙΒΘΠΙΘΠΙΡιβ 
ΒΡ] 411, 40 βοοῖϊ ἀπὸ κοινῶν 
ξυνόδων ΘΟΠΒαΠ Ρδηῦ, Νιά. 1,97. 
-- κατὰ κράτιστα. ..] καὶ 
τοὺς κρατίστους ἡμᾶς ἐπὶ τοὺς 
ἀσϑενεστέρους τῶν Ἑλλήνων 
πρώτους παρελάμβανον. ὅ86Π0} 
Π6 πρυῖγο οἵ. δά. ΠΙ, 4ἀδ, 1. Ὁ 
τὰ τελευταῖα λιπόντες. 
Τὰ τελευταῖα 6ϑὶ ἀρουϑαϊίνι ργᾶθ- 
ἀϊοαι!, οἱ ρίθπα ογα το μιᾶθο 6ϑῖ, τὰ 
κράτιστα λιπόντες τὰ τελευταῖα, 
ΡΟΥΘ ἢ 15 51π|15 ἃ ἀ ΘΧῚῪΤ ΘΠ ἃ πὶ 
τοβογναῦϊβ. [6 ἀγίίοιϊο ἴῃ ρΓδ- 
ἀϊοαῖο οοἸ]οςαῖο οἵ. κο 51. τ. ὃ. 98. 
8. Α. ἃ. Νοὺ ορὰβ ἰρίμαγ υἱάθιαγ 
6558 Ἀτγιιορσοῦὶ οοπίθοίαγα τάδε τε- 
λευταῖα λιπ. - τοῦ ἄλλου 
περιῃρημένου, γριὰ 8 
ΟἸτοαη οἱ 515. ῬΓΟΡΥ. ΟἿ ΓΟ πὶ- 
οἶτοῦ ἀδσπιρὶΐϊβ, ἀθ 40 Βυΐι5 
γοΥθὶ ἀδὰ οἵ. ΑΥ π. ΒΟ οἱ δα ΤΥ, 
12. -- αὑτῶν ἰσχύν, 5ὺ88 
ἱΡ50ΓῸ ἢ 5611 ἃ Ο Ὠὶ 6 51 ἃ Υ]- 
68. -- πρὸς ὅ τε... στῆ- 
ναι, ἃρυὰ 4108 οοηδἰβθ- 
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4 οὐχ ἂν ὁμοίως ἐχειρώσαντο.) τό τὲ ναυτικὸν ἡμῶν 
παρεῖχε τειν φόβον, μή ποτὲ χαϑ᾽ ἕν γενόμενον, 
ἢ ὑμῖν ἢ ἄλλῳ τῳ προρϑέμενον, κίχγδυνον σφίοι 

ὅ παράσχῃ. τὰ δὲ καὶ ετὸ ϑεραπείας τοῦ τὲ κοινοῦ 
αὐτῶν χαὶ τῶν ἀεὶ προεοτώτων περιεγιγνόμεϑα. 

0 οὐ μιέντοι ἐπὶ πολύ γ᾽ ἂν ἐδοκοῦμεν δυγηϑῆναι, 
εἰ μὴ ὁ πόλεμος ὅδε κατέστη, παραδείγμασι Ζοώ- 

Ι μεχοιῦ τοῖς ἐς τοὺς ἄλλους. 

φιλία ἐ ἐγίγνετο ἢ ἐλευϑερία πιστή, ἐν 
12. τίς οὖν αὕτη ἢ 

ἡ παρὰ γνώ- 

ΕΠ γοιουοι 
δὲ καὶ β), ὃ ὅτι 
ἀναγκαία ἡ 

μην ἀλλήλους ὑπεδεχόμεϑα, χαὶ οἱ μὲν ἡμᾶς ἐν ἀπόστασις διὰ 

Θεραπείας. 

(ωρ. 12. 8. 1. 

γαϊ!. Η, Βεοσ, τῆς ϑεραπείας. ΝΣ 
ΤΙ, δὶ. ἔτερος ἀφ᾽ ἑτέρου Δϑεραπείας. 

Ἢ φιλία (. Τ. ΑΙ4. εἄ. Βα5. Βεκκ. 

51πη6 δίς, 

γυσο 
ἡ φιλ. [πὶ «μὰ 5ουίρίαγα οἰϊθπβίομὶ δϑὺ ΘΟ] δι αἀϊθοϊῖνὶ πιστή, 4{ᾶπΠ| 
ἈΡΠΠΟΙΟδἰτι5. τὰ πὶ νοι 5. Θχουβαγα ὙἹ θυ Καρπιρῇ, Οιδοβι. Το. Ρ. 12. 
ΗΣ ΓΘΟΘΡΕΪ5 νου} ῖ5. οἵ. 861. 

᾿ἀλλήλους ὑπεδεχόμεϑα. 
λήλοις οἰΐαπι 1{. Υαΐ., ὑποδεχόμεϑα γοη. αν. ΜΙγο 41: 

Αἰισ. ἀλλήλοις ὑποδεχόμεϑα. .4λ- 
ΓΙῸ 8 

ΑἸ ΘΙ 5 51 ΠῚ ῚΠ5 Βα 5ρ οὐ. ΟἿ, ἀάη. 

γοπί, 4815 56 Δάϊπηρ8- 
γθηῦ. ΟἿΟΝ, ὅ6. οχίγ. Βδορίμβ 
μετά τινος στῆναι 5ἰπη}6γ 16- 
σἰίαγ. ΟΓ. άπ. 99, 2. Οοπίγαγίαᾳ 
Ψ1 ἵστασϑαι πρός: τινα ἀϊοίππι 
οϑῦ ΚΥ, 104, δὲ νϑῦβο χρή ντἱά. 
ἃ6η. " 91. 1. οἱ ργϑθβθηιβ οαιιδα 
οἵ. οἰἴαπι ἶ, 4. 2. ἸΥ͂, 94. οχίγ. ]. 
δ ἠδ Τ' ὁ τε ναυτικόν. 

δοαυϊγ, ἰδυῖα σαπθᾶ, οαγ [6501] 
ΠΡ ορίαι 8 ΠΟῚ 51π| μεῖναι! ΟἿ. ὃ, 2. 
-- καϑ' ἕν γενόμενον. σ΄. 
δάη. 10, Ὁ. -- προςϑέμενον, 
4 πη 56 δά ϊππχὶβ5οῖ, προς- 
χωρῆσαν. Οἷ. ΥΠΠ, 48. 87. 

ὃ. ὅ. Τὰ δέ, ρατιΐπι γ 6 Γο. 
ΟΕ ΝΜ αΎ ἢ. (τ, ὃ." 288. «απ. 2. 
δι ἰτθη 6. ἰἶὸ ποη Οἷαγθ ργᾶθοο- 
ἄογα τὰ μέν. -- ἀπὸ ϑερα- 
πείας]] τέσσαρα τεκμήρια τέ- 
ϑεικε, δ ὧν συνίστησιν, ὅτι 
οὐχὶ διὰ δικαιοσύνην μέχρι δεῦ- 
00 ἀπέσχοντο ἡμῶν ( 5ογιρϑ 
5080]. ἡμῶν 5ἰς, αὖ ὅτι ΡΓαοχος- 
γἰν ογαιϊοηὶ γθοῖΔ6}. ἀλλὰ διὰ 
πανουργίαν" ἕν μὲν τὸ κατὰ 
τὴν εὐπρέπειαν τοῦ λόγου, δεύ- 
τερον δὲ τὸ γνώμης μᾶλλον 
ἐφόδῳ ἢ ἰσχύς τὰ πράγματα 
φαίνεσθαι καταληπτά, τρίτον 

Τα ον 1415. Το]. 11. δ6οῖ. 1. 

τὸ φοβεῖσϑαι τὸ ναυτικὸν τῶν 
ἡηιτυληναίων, τέταρτον τὸ ὃε- 
ραπεύεσϑαι πρὸς τῶν Μηιτυλη- 
ναίων κολακείᾳ μὲν κοινῇ τοὺς 
᾿Αϑηναίους, δώροις δὲ τῶν προ- 
εστώτων ἕκαστον. 5680]. Θερα- 
σπεία αἰοίμαν 46. ΟΡ βουνδηϊία., {ιᾶ 
4115 ΟΟ]1} 4105. -- περεγιεγνό- 
μεϑ'ια. ἴπ οο πὶ πὶ 6 5 ἃ Π 6 ἃ- 
πηιι5, αὐτόνομοι ἐλείφϑημεν δ... 

δ.6. υνη ἢν α τ. ΒΌρρ!. πε- 
ριγίγνεσϑαι. --- τοῖς ἐς τοὺς 
ἄλλους. {ΠῸΒίγαὶ 50} 0]. αὐϊθοιῖς 

γε 5 ὑπ᾽ ᾿4ϑηναίων γενομένοις. 
Οὰρ. 19. ὃ. 1. Τίς οὖν. 

πιστή, 4πε8115 ἰρὶταΓγ αὐΐ 
πιο ϊα πὶ] ρΡοΥΐα5 ἔἰτ- 
ἴηἃ Θταί πᾶ θο, βίνε πᾶ δο ἱρὶ- 
ἔὰγ 480 ἰπτο Γἰγ πλὰ ν᾽ 6] ἃ πὶ 1- 
Οἶσθα ν 6] ΠΡ οτ ἃ 5 νοοσοϑίατγτ' 
(ΟΕΘΠΙΘγὶ ἀπ ταιοπθ5. οὐ γΘΥΡΟΓΙΠῚ 
ἀϊξιϊποιοποπι το ΐαν ἴσο Η]. 
Οιᾳοβι. Τππο. 1. Ρ. 4. οἱ πὸβ ἴῃ 
δα. πιδίογθ ϑιρ0}]. Ια θα Ρ ϊπ 5 
Ουρι. Τῆῖο. Ρ. 12. 54. γϑοθρίαπι 
ΒΟΓΙΡ ΓΑ ΠῚ. ΟΡ ΪΠ16. 56 ΠΆΡΘΟΙ [αὰ5- 
5115 ΠΊΘΙῚ ΡΓΑΠΆΤΊΙΠΙ Διο οΥ [αἴ 61. 

486 ἰῃ τ οἱ ἤ πα}}ὰ οδί, ποῦ ναυ]ὶ 
ΡΟΞΙ ΠΑΡ οεΐ. --- ὑπεδεχόμεϑα. 
ΣΕ ΧΟΙΡ Ὶ 6 θα πιτι 5. 56}. ἢ ο 5 1- 
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τῆς ἑκατέρων τῷ πολέμῳ δεδιότες ἐθεράπευον, ἡμεῖς δὲ ἐκείνους 
ἐν τῇ ἡσυχίᾳ τὸ αὐτὸ ἐποιοῦμεν" ὅ τε τοῖς ὥλλοις 
μάλιστα εὔνοια πίστιν βεβαιοῖ, ἡμῖν τοῦτο ὁ φό- 

δυνάμεως 
ἀνομοιότητα, 

βος ἐχυρὸν ὐλνμνι δέει τε τὸ πλέον ἢ φιλίᾳ 
κατεχόμενοι ξύμμαχον ἦμεν" καὶ ὁποτέροις ϑᾶσ- 
σον παράσχοι ἀσφάλεια θάρσος, οὗτοι πρότεροί 
τι χαὶ παραβήσεσθϑαι ἔμελλον. ὥςτε, εἴ τῳ δοκοῦ- 
μὲν ἀδικεῖν προαποστώντες διὰ τὴν ἐχείνων μέλ- 
λησιν τῶν ἐς ἡμᾶς δεινῶν, αὐτοὶ οὐκ ἀνταναμεί- 

Πίστιν. Ὦ. 

εἷο οὐ 6Ρ΄  Π15. Αὰὶ [ογίαββο πη6- 
τἀρΠουῖοθ ᾿π 0} Πσαῦπγ ργῸ γνν. οχ- 
ΟΙΡΊΘΡ ἀπ π5 οαπὶ ΠΟΠΟΥ οἱ 
[πα] 1 τ ον ΒΙΘΟΝΕ,, «αὶ 
πππηῸ Αἰ ογαπι ΘΧρ] πα] ΟΠ π ργ86- 
ἴοι. Αὖὐ Η δᾶ 5115. [πιοὰργ. Τῆι. 
ν. 69... φυππι ὑποδέχεσϑαι ρ[6- 
ΓΠΠΊΖιΘ. 11] δἰ σμἤοοῦ πἰβὶ νοὶ ἴῃ 
58 ΥΘΟΙρΡρΟΙΘ δἰ4πᾶπ| ΓΘΙῺ 
σΌΤΘΠ ἄδλπῃ, νὰ] Γοοῖρ τὸ ἃ]}- 
«6 πὶ ἢ παῖ ἢ 6 πὶ. οἵ. φιοά ἀδ 
Βοβρίο. οὐ Θρα]15. βουῖραι ΒΙοοπη., 
τι} 5 σηἰ Πα ΟΠ πὶ 1ΠΠ πὶ ποη Πᾶ- 
θθαΐ, αὐ, 51 Βαρθθαΐ, ἴῃ υ6ΓΡῸ ἰρ50 
δὰ ΠΟΙ ἰῃ5]ῖ, πΠ64116 οἰΐαπι ἰη[6}}1- 
σαΐαν Πιθίαρμογα 1Π1ὰ {118}15 51[, {πᾶ 
ἰά. «ιοά 51} ΘΧΟΙΡΘΓΘ 5ἰ πη} οἸ ΓΘ, 
ἀϊοαύτ ᾿ὰ. αὐ 510 ΘΧΟΙΡΟΓΘ. ΟἸΠὶ 
ΒΟΠΟΙΘ οὖ [ἀπ}ΠἸατῖλον, ὑπήρχοντο 
Ἰεσαπάϊιπι ΘΟμ ον. φαοα γϑυθιι ΠῚ, 
Φαδηαιαπι ΑΙ} 1 ἀριὰ ΤΠ. ποῃ 
Ιϑραίτιν, ἰἀπΊθη ἀριιἃ 4]105 οἰ 6 πὶ 
δοία!!5. βου ρου α 5 οχβίαγο ἀθηιθη- 
βίγαί. Πηρογίθοι ἠρχόμην ἀρπά 
ΑΥοῸ5 ταγϊουῖβ θη ρα ἱμνθηϊιη- 
ἴὰ Τῆυο. ἸΡ. 120. 121 ΝΟΡΙ5 
ἰαπιθη ὑπελϑεὶν ἱπδι ἀϊοσίιβ νἱἀ6- 
ἴπῦ.. 4παπὶ αι ΔΙ ΕΠ ΘΠ 46. 56 
ἰρ515 ἀϊἰχογίην. “Ὑποδέχεσϑαι ἀριιὰ 
Ἠοπιογιιπὶ ἈΠ Γι ΙΟΓ165. ἀ 15, 4] Βο- 
ΒΡ ΠΟ οὐ Θρα 5. ὀχοὶρίαημαγ, ἰοσὶ 
ἀοροοὺ Ρα55. μοχ. (οἵ. Βὶ 60]. 1 97. 
τὸ δέχεσϑαι ληστικῶς; ὡς τὸ 
ὑποδέχεσϑαι φιλικῶς); 1ά ἴαιηθπ 
6 τπηἰνθγβῖβ ΡΟΡΙ] 5. ράγαπὶ ἃρὶδ 
ἀϊσαύαγ, ΝΟΖΘ. γῸΓῸ 6856 51151- 
πΟΓο, Ραϊ θη τοῦ ΓΘΥῪ 6 Ποηΐ-- 
ΠΟΙ. ἴπ66, 4ιοὰ βίας ἀνδρῶν 
ὑποδέχεσϑαι ἀριὰ Ποιιογιπι. οἱ 
πολέμιον ὑποδέχ. 4110] Ἰοσίμλι, 

πιστόν. Οἴ. αἄπ. 

γϑοίο οΟἸ]Π σαπλι5. Ο]4, δὶ οοη οα 5 
ἀπεδεχόμεϑα, ΡΓΟΒΔΡ ἃ πιι5 ὁ 
ΟἿ Αὐπ. Δ ΥἹ, 53. -- ἐϑερ ἀ- 
πευον. δι ΠγροεθοΙ 8 ογαϊοτία, 
αὐ ἰσόψηφοι 11,83. -- ὅ τε. 
εὔνοια πίστιν βεβαιοῖ. 
Ἠδθο γδυῖ5 πιο 15 Θχρ]!οαηίαγ. ΟἿ. 
Μαιιμ. αν. ὃ. 499. δάποϊ!. ο. 
Βότη ἢ. ϑγηῖ. Ρ. 207, οἱ δ. πιαὶ. 
ΝοΙ»ῖ5, φυΐα ΘΟΠ ΓΑΙ 5 ΘομΙγαγία ὁρ- 
Ροβίϊα δαηῦ εὔνοια οἱ φύβος, 
πίστιν βεβαιοὶ οἱ ἐχυρὸν πα- 
θεῖχε, ὃ εἱ τοῦτο. ὅ αἀροιιδαϊίνιβ 
εἰ πίστιν δὰ νογῦριπη. βεβαιοῖ 
ΡΓΟρεῖο ροῖ ἀϊσοπαϊ σθπιιβ δχ 50 Π6- 
πλαῖδ Θἰγπ ] στο οὐἴπιηι δά ϊθοία πὶ 
51. νἱἀθθισ, αὐ οὐπὶ 60 πη8πὶ ΠΟ-- 
ἰἰοποπὶ οἰποῖαι. ΟΥ Μ αὐ τ. ἀν. 
ὃ. 421. αἄη. 4. Ρ. 912.. εἱ ὃ. 423. 
απ. ἢ οϑιὶ. ὃ. 104. ἀήη, θ. ΠΠΠγ8- 
Πἰοθαῦ ἴῃ πη δ μΐθι πιστὸν βεβαιοὶ, 
Ἰά οδὲ βεβαίως πιστὸν παρέχει, 
[ἀ6 φυλ!ϊ ΙΟφαθ πα σοποῖα οἷν γ] οἷς. 
αὰ Πετοάοῖ. Υ11, 51. αἄάη. 11, 75. 
ὁ. ΙΥ΄ 17, 2. 41.1. 5ε4 φαῖα Τῆι- 
ΟΥαΙἀ5. ογαϊϊο. {Ἰπτογάτπι πο] 6η-- 
[100] δϑῇ.ς οὐ Ομ ΠῸ5. ΒΟΓριὶ [ρτὰθ-- 
[6 ἱπίουροϊαίμπι Γὰγ. Π).1 οαἀϊίαπι 
Ιϑουϊοποπι ὑπθηλι"., [Ογιαβϑὶβ ργὰθ- 
δἴαν μἰ8}} τοπίαγο ΗΚ. -- κα- 
τεχόμενοι, οὐ ΘΗ, νο], φαοὰ 
Ράγιπι ἰοῦ, 4 πη οα μὲ 6 - 
ποθι ασ. οὖ 4δ, 

ἢ. 2. ΕΠ τῷ... δεινῶν: 
Ιὰ οδὲ: δὶ οὐἱ ργορίογοα, φαοὰ 
11Π1 πιὰ ]ὰ ΠΟ 15 ποτε σα π- 
οὐδπίπτ, ἱπἰ πδθ ΡΟΥΘ 90, 
4ποἀ αηἴο ἀδἴοοοΥ  ἢλτ8.) νἱ- 
ἀσιιατ. ΟΥ, Μαιυτ}. αν. ὃ. 380. 
ἀάη, 1. 
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νᾶντὲς σαφῶς εἰδέγαι, εἴ τε αὐτῶν ἔσται, οὐκ ὀρϑῶς 
σκοπεῖ. εἰ γὸρ δυνατοὶ ἦμεν ἐκ τοῦ ἴσου καὶ ἀντεπι-- 
βουλεῦσαι καὶ ἀντιμελλῆσαν, τί ἔδει ἡμᾶς ἐχ τοῦ 
ὁμοίου ἐπ᾽ ἐχείνοις εἶναι; ἐπ᾽ ἐχείνοις δὲ ὄντος ἀεὶ 
τοῦ ἐπιχειρεῖν, καὶ ἐφ᾽ ἡμῖν εἶναι δεῖ τὸ προαμύνα- 
σϑαι. 13. τοιαύτας ἔχοντες προφόώσεις καὶ αἰτίας, οὖ 
“αχεδαιμόνιοι καὶ ξύμμαχοι, ἀπέστημεν, σαφεῖς μὲν 
τοῖς ἐχούουσε γνῶγαι, αἷς εἰκότως ἐδρώσαμεν, ἵχα- 
γὰς δὲ ἡμῶς ἐχφοβῆσαι καὶ πρὸς ἀσφάλειών τινὰ 

δ. ὃ. ᾿φντιμελλῆσαι 5.10]. αἰτοῦ, Τ.ι ΒΟΚΚ. [π Ρἰουσαπθ ΠΡΥῚ5 
ΠΊ55. ἀντεπιμελλῆσαι, ἀιιοά (6χ βιιροιίονο ἀντεπιβουλεῦσαι οΥίιηι 
Γγιιβίγα ἀδίεπάμπμῃ! Κτγο!!. Οιιαοβι. Ταιο. 1. ᾿. 4. εν. Καοθπιρῇ. Θαδρβι. 
Τμιο. Ρ. 0. 54. ΟΥ ποθ ἴῃ (οπηπιθηΐ. ἀπῖίχιι. 5ιπά. ἃ. 1842, υ. 126., 
0} ἐπιμέλλειν, ἀν ουβθα5 ἃ]. οα ποία τὶ, Π6Ὸ ΤΘΡΟΥΓΙ π6ο 5: ΜΠ {{ι- 
ἀἴπὶ Πἰπστιὰθ σΟπβθη ΠΟΙ ΠῚ 6556. ἀοοιπλ5. 

δ. 8, Ἐκ τοῦ ἴσου. Οἴ. ἀάη. 
Ι, ΟἽ, 2. δ ΤΥ, 117. ϑαβθρίιι5 ἀπὸ 
τοῦ ἴσου. --- τί ἔδει... εἶ- 
ναι. Ἦαθο 51 γθοῖθ βογρία βιιηΐ, 
5 σπ! Ποαηῦ : Φαϊἃ ΟΡ τι5 ογαΐ ΠΟ 8. 
411 (. 6. 51 γὙ8] ροιίι5. 4ππιπ1} Ρ 0- 
ΓΘ μη ἃ ΡΆΓΘ5 Θ55611118. ἰπ ἰρ50- 
Γαιπὶ Ρο Θ5ίαϊθ 6556: Π8Π| δ γογ- 
μὰ ἐκ τοῦ ὁμοίου οοροἰαπάϊιπι δὲ 
ὄντας. ἴῃ 4πᾶπι βθηϊθπιαπὶ Πᾶθο 
4π|π| Δ 4}1Π|5 ἀοοθρία βιιηΐ, ἴππὶ Ὁ 
Ἡ ἃ 5. [κιοιργ. Τμιιο. Ρ. 84... πἰϑὶ 
«πο πο ρῸΓ ΟΧΥπογο θὰ ἀϊοία 
δξ5 8 Δ6 αι}, οἵ ἃ [ἃ ὁ πὴρ ἴ. Οπαδοβί. 
Ἴπαο. Ρ. 11.. φιοπι νά. Νο τηα]0Ὸ 
ἀἸΠ ον ΑὙη. ἴῃ δά. 2.: 4«αἰ ἀ ορὰ5 
οταΐ ΠΟο85 6416 αἴ 4:16 58- 

ΠῚ1π|5 (ἰπηπ|ὺ {τὶ Π}115} 1115 51π}Ὁ- 
ἴθοίοβ 6556. [)6 νϑυθὶ5 εἶναι 
ἐπί τινι οἴ. ἀἀη. 11, 84, 2. Νοη- 
ΠΜ}Π15. ἀαΐοιι {ΠΠὰ γἱβ ἃ αϊδραίΐαιο- 
εἷ5. 5ϑυῖο Ὑἱἤθεαν ἀΡΒουγογο, 4αιπὶ 
εὑ εχ ἰδ. 4πῶ6. δηξθοθάμπηϊ, οὐ οχ 
σΟΠΙΓΑΓ 5 ἐπ᾿ ἐκείνοις δὲ ... προ- 
αμύνασϑαι ἀρραγεαῦ ποὺ ἀϊοθη- 
ἀπιπὶ 6556: 5᾽ ΘΠΪΠῚ ΡΆΓΕΒ5 65- 
5Θηλ15 ΑΙΠΒΘπ πη βίθιι 5. 51- 
Π11ΠῚ πποάο ἰἴπ 605 Π05 σε- 
ΓΟΓΟ ἀρ οθαπιι5. Οιδὸ εοη- 
τομτα αὐ οΥαίατ, ῬΥΪηλ πη σέ ἴῃ 
ΘΠ ΟΠ Ἰο ἢ ῬΓΟΠΟΥΏΘΙ ΤΠ ΓΑ 10} ΟἿΠῚ 
5ῈΡΟΥΙΟΥΙθῈ5 ἱππσθηάιιηι δϑῦ: ἀθίη 8 
ααί, 4ὰὰ6 Κσο ἈΠ11 Οταθει. Ἴλιο. 
Ι. Ρ. ὃ. Ορίπῖο οβί, γοῦρα ἐκ τοῦ 
ὁμοίου ἐπ᾽ ζκείνοις εἶναςν ἰηϊοτς 

ῬΓοίαπἀα 5᾽ 1 111 ταὐύϊοπο δ6- 
ΥΘΟΙΓΒῈ 5.105 6556. 51 Π 1110 61 
Δ άἀνοΥβι5 {1105 ἄροῦθ, 488 
[ἈΠΊΘΠ Ὑἷβ ἴῃ (γᾶθοῖκ ἴπ6 556 ΡΌ5856 
Υἱχ νἱἀθίι (οἵ. Οὐοιπηπιθηΐ. ἀπιΐαιι. 
βία. ἃ. 1842. ρ. 127.}: ἀπ, φιοὰ 
ΠΟΒ 515 1Π|115. ἐπ᾿ ἀο᾽οπάμμ. αἱ 
ἐκ τοῦ ὁμοίου εἶναι ἰάδηι ναϊοαὶ 
αἴχαθ ὅμοιον εἶναι (οἵ, ἀάηπ. 1, 
1149. 4.9), οὖ ὅμοιος 5} ὁμοιό-- 
τροπος, αιοιμηδαπιοάιϊμπῃ 1, 7:, 2.. 
ἘΠῚ οἵ. δάη.. 4πδησιδιη [Ογπλ] 0 
ἕκ τοῦ ὁμοίου 1, 1483. εἐ ΤΥ, 10. 
Δ] 1 ΠΔ ΠΟΙΙΟΠΘΙῊ [ΓΘ Πλ 1 6556; δα, 
{πᾶ6 Τίγιρουὶ οοπίθοιιγα οϑί, ἐπὶ 
ἐκείνους ἰέναι Ἰοσοπάϊιπι., ῃἰδὶ 
μιᾶθο οοπίθοίιγα [460 ἀἰδρ!ῖςοι, χυΐα 
ἐέναι ἐπί τινὰ ποῦ ἰᾶπι βοπαὶ 
δάνογβαγὶ, γί βύθυ . Ζιδηι 
ἱπνδίοτγο, ἰᾷ χαρὰ ΔΙγΠΠοηδοὶ, 
51 Οποίατί ροββθηΐῖ, ἔασογο ἤθη ἠ6- 
Ρεραηι. ᾿έναι ἴὰπι (ἀοΘΠ 6. οοη-- 
Ἰθοῖν. 56α 15. οὐ ἀαϊνιι οὐ. ᾿η6γ-- 
τοσαϊίνι} θΓΟΠΟΠΟΠ ΓΘ Ϊπεΐ, 4ιο-- 
ΓᾺΠΠῚ ΠΘΕΪ ΠΏ ἤογὶ ροϑ86 ἀοοι 
Κτο]. 1. ἀ. οὖ πὸβ ἴπ δὰ. πηαὶ. 
δῈρ0!. [πδῖο ἀἀΔοῖο δὲ οοηΐο- 
οἴθγα ΠΡ ἴῃ Βομθά. εεἰξ, μ. 
91. ργοροβίία. 

αρ. 13. ὃ. 1. Τοιαύτας. 
δΙΠΆ ΠΠ τοιαῦτα εἴπ ἀϑγμάοῖο 
ΡῬοϑβὺ ογαϊοηθ5 ἰαρίπηις 11, 74, 1. 
ΙΝ, 93, 1. 96, 1. οὐ 4101 τοσαῦτα. 
ΟΕ αὐ ΠΡ τ Ο ὙἸΉΒ 1  - 
προφάσεις καὶ αἰτίας, 

φ ἢ 

καὶ ὅτι, παί- 
περ ἀπαρά- 
σκεξυος γεγί- 
νημένη, γ) 



κἈαιρία γε 
μέντοι καὶ 
ξύμφορός 

ἐστιν. 

20 ΘΟΥ̓ΚΥΜΙΑ͂ΟΥ ΞΥΓΓΡΑΆΑΦΗ͂Σ Ἱ΄ εγ. 

τρέψαι, βουλομένους μὲν χαὶ πώλαι, ὅτε ἔτι ἐν τῇ 
εἰρήνῃ ἐπέμψαμεν ὡς ὑμᾶς περὶ ἀποστάσεως, ὑμῶν 
δὲ οὐ προςδεξαμένων χωλυϑέντας" νῦν δὲ ἐπειδὴ 
Βοιωτοὶ προὐχαλέσαντο, εὐϑὺς ὑπηκχούσαμεν, χαὶ 
ἐνομίζομεν ὠποστήσεσϑαι διπλὴν ἀπόστασιν, ὠἐπό 
τε τῶν Ἑλλήνων, μὴ ξὺν καχῶς ποιεῖν αὐτοὺς μετ᾽ 
᾿᾿ϑηναίων, ὠλλὰ ξυνελευϑεροῦν, ἐπό τε ᾿4ϑηναίων, 
μὴ αὐτοὶ διαφϑαρῆναι ὑπ᾽ ἐχείνων ἐν ὑστέρῳ, ἀλλὰ 
προποιῆσαι. ἡ μέντοι οπόοτασις ἡμῶν ϑᾶσσον γϑ- 
γένηται χαὶ. ὠπαράσκευος" ἡ καὶ μᾶλλον χοὴ ξυμ-: 
μάχους δεξαμένους ἡμᾶς διὰ ταχέων βοήϑειαν 
ἀποστέλλειν, ἵνα φαίνησϑε ἀμύνοντές τε οἷς δεῖ 
χαὶ ἐν τῷ αὐτῷ τοὺς πολεμίους βλάπτοντες. και- 
ρὺς δὲ ὡς οὔπω πρότερον. νόσῳ τε γὰρ ἐφϑώρα- 
ται ᾿1ϑηναῖοι καὶ χρημότων δαπάγῃ.. γνῆξς τε αὖὐ- 
τοῖς αἱ μὲν περὶ τὴν ὑμετέραν εἰσίν, αἱ δ᾽ ἐφ᾽ ἡμῖν 
τετάχαται" ὥςτε οὐχ εἰκὸς ἁυτοὺὶς περιουσίαν νεῶν 

ἔχειν, ἣν ὑμεῖς ἐν τῷ ϑέρεν τῷδε ναυσί τε καὶ 
πεζῷ ἅμα ἐπεςβάλητε τὸ ϑεύτερον, ἀλλ ἢ ὑμᾶς 
οὐχ ἀμυνοῦνται ἐπιπλέοντας, ἢ ἐπ᾽ ὠμφοτέρων 

ὅαρ. 13, 8.1. Ξὺν κακῶς. πι. οὐ οοΥν. [ατπ. ξυγκακῶς, 4ιᾶ- 
ἢα Ρ]ασποιπηΐ. Βιυνιπιαππο (ἀν. πιαχ. ὃ. 24. δίῃ. 4. ϑδεὰ εἴ. ἀάη. 

Δ 585 οὖ ὁδῖι585. Ο(ΟἿἾὈ, δάη, ιἦ οἄ. πιαῖ. ΒΈΠΡΙ. οοπίγα (Ο6]1. ἀἱ-- 
9, 0. -- βουλομένοις. 
κωλυϑέντας. ΟΠ "1 
ἐνομίξομεν. οι γογϑίμη Ατη. 
δοοππηάιπι. θὰ, {πᾶὸ δα ἀφ, 4. αὐ- 
ποία! διιηΐϊ. δο άπ μαἴαν]- 

1} 11 5. ᾿ΓΟΥ  Γοἴα αι, ὁπὶ ΘΧΡΙ ΔΙ ΟΩΙ 

ΠΟΡΪ5. {ὉΠ ΡῚ ἰμ ΠΝ ν τ5 ἀποστήσε- 

σἅγαι νἱάδιι ΟΡ δίανο. ἀπο- 
στήσεσϑαι διπλῆν ἀπό- 
στασιν, ἀπὸ τε οοἰἱ. (Τ᾽ Β 051. 
αν. ὃ. 104, 3. ". Νἧ δαΐδπι ἴῃ 1118 
αὐΐ. 4 «πο [οἱ Β ὁ ΓΏ}. ϑ'γηΐ. 
ν. 222... ργαοροβίμοηϊ ἀπό {οίδηι 
Ὑἶπι {γ]} τοῦθ, ἀπ, 1ἃἀ «πο μ᾽] οι 
ΡΙογβααΘ ΡΣ ΘΔΟΣ ΤΊΝιοΥ ἀἰ αἰ 5, 
Τουγιηιαθ ἀποστῆναι. .- ἀπόστα- 
σιν ἴῃ νοι} 15 ΡῈ. τὲ... καί οο- 
ΒΑΘ  θ115. αἰν ου θα 5. δ᾽ σΠἰ ΠΟ ΟΠ 65 
Δ 55 6 η41 οὐ ἀοΓΓ οἷ 6 ἡ 4 58}Ὁ- 
ἴΐόθγο οορσαιην, ΓΕ λληνες νἀ θηθιν 
Οτγαδοῖ οαπὶ ΑἸΠΒΟΠ  Θἢ δ θ5 Ομ πη -- 
ΕἸΐ ΟΧ δ πα πα ϊ 6556. ΟἿν πιὰ ἴῃ 

᾿ ΧΙηλ5. τς ἜΡΚι κακῶς ποιεῖν. 
ΟΕ Ν απ. στὸ δὲ 9. ὦ.  ο 5... 
Ρ. 988. Ἰμ ὟΝ δγηΐ. Ρ. 197. 
δϑηίθηιία Θηπποῖία! ἤαθὺ οε:; Π8 

σαπι ΑἸ ΘΗ δ η 5ῖθιι 5 οο0π-π- 
ἵπ ποῦ 605 Ιο ἀοΥθι τ 5 (ἰπ 
οουνι μα οι ΑἸ ΘΏΙ 6 5 {1 πὶ 

2 

3 

γοάϊσοη 0 ἃπ πὰ πὸ [ἰσμ ἃ ἢ - ὖ 

40). -- ἀλλὰ προποιῆσαι, 
56 ποῦ (τὸ διαφήλεϊραι) απὸ 
[Δ ΟΘΓΘΙΙ15,) 5684 605 Ποὺ [ἃ- 
ΟΙΘη ἄο0 ρΙαΘΥΘ ἢ ἐγ 6 ΠΙ118. 
δ Ὁ σι νι. . κϑερο ἡ 

ἀπαράσκευος. )ὲ νϑγθὶβ τ 
δι Δ ὦ ΠΡ 16. ν|6.; 6... 
χρὴ ξυμμάχους (0.1 τὸ 
ἑξῆς, ξυμμάχους ἡμᾶς δεξαμέ- 
νους ὑμᾶς τοὺς «]ακεδαιμονίους. 
50}|0]. 

ὃ, 3, Ἐφϑάραται... τε- 
τάχαται. ΟἿ Ν αν}. αν, ἕ. 904. 
θυ απ 1, ΠΌΒι, ἢ, 0.2. Ὁ. 



ΕΤΟΣ 4. ΘΕΡΟΣ. ({. 18. 14. 21 

ὕ ὠποχωρήσονται. ἀλλο τε μηδεὶς ἀλλοτρίας γῆς 
πέρι οἰκεῖον χίνδυνον ἕξειν. ᾧ γὰρ δοχεῖ μαχρὸν 
ἀπεῖναι ἡ “έσβος : τὴν ὠφελίαν αὐτῷ ἐγγύϑεν πα- 
ρέξει. οὐ γὰρ ἐν τῇ “ττικῇ ἔσται ὁ πόλεμος, ὥς 

6 τις οἴεται, ἐλλὲ δὲ ἣν ἡ ̓ 4ττικὴ αὐφελεῖται. ἔστι 
δὲ τῶν χϑημάτων. ὠπὸ τῶν ξυμμάχων ἡ πρόςοδος, 
καὶ ἔτι μείζων ἔσται, εἰ ἡμᾶς καταστρέψονται" 
οὔτε γὰρ ὠποστήσεται ὥλλος, τώ τὲ ἡμέτερα προς- 
γενήσεται, πάϑοιμέν τ᾽ ἂν δεινότερα ἢ οἱ πρὶν 

7 δουλεύοντες. βοηθησάντων δὲ ὑμῶν προϑύμως 
πόλιν τε προςλήψεσϑε ναυτικὸν ἔχουσαν μέγα, οὗ- 
περ ὑμῖν μάλιοτα προςδεῖ, χαὶ ᾿᾿ϑηναίους ὁᾶον 
χαϑαιρήσετε, ὑφαιροῦντες αὐτῶν τοὺς ξυμμάχους, 
(ϑρασύτερον γὰρ πῶς τις προςχωρήσεται;) τήν τὲ 
αἰτίαν ἀποφεύξ Ξεσϑε, ἣν εἴχετε, μὴ βοηϑεῖν τοῖς 
ἀφισταμένοις" ἢν δὲ ἐλευϑεροῦντες φαίνησϑε, τὸ 

Ι χράτος τοῦ πολέμου βεβαιότερον ἕξετε. 14. αἰσχυν-- 
ϑέντες οὖν τώς τε τῶν Ἑλλήνων ἐς ὑμᾶς ἐλπίδας 

8. 7. Εἴχετε. Ναϊ. πι. Ατ. πγ. αἴφιθ ἃ ργ. πιᾶῃ. αν. ἔχετε, ποῃ. 
πιαΐϊο. ΟἿ ἰαπιθη ἄμ. 

δ. 4. Τὸ δεύτερον. Οἵ. ο.. 2. πέ επρραοε ποκμ μια 
4- ἀπ᾽ ἀμφοτέρων] ἀπό Δ ΌΥ1Ξ, ΟΙ Τι, Ὁ. τὴν 
τε ὑμῶν τῶν Λακεδαιμονίων αἰτίαν ... ἣν εἴχετε, οΥΪ- 

τὴ ΐπ ἃὔϊ0 Π 6 1 (51 π|5 Ὁ 8} ΟΡ ἷ- καὶ τῶν Μὶ᾽’υτιληναίων. 8680]. 
πίοπ 6 Π|}... 4πᾶῖ (Ρ ΘΓ Αἰ1- ὃ. 5. Νομίσῃ τε μηδείς. 

ΘΙ ΠΗ ΠΟ Γ οΟἸ]οοαΐα 5υηΐ νοῦρὰ πα- 
ραστῇῃ δὲ μηδενί ΤΥ, 90. εὐ ὑπο-- 
λάβη δὲ μηδείς ΥἹ, δά. ΘΙ Νουα. 
οἱ ΝΥ τπ ἃ. δά Β0ρ]". Αηΐ. ν. 84. 
-- μακρὰν ἀπεῖναι. ὕἹἱ 10. 
ΡΓΟΟα] 8406556. Οἱ δάπ. 80, 
1.-- ἔσται ὁπόλεμος, δ6- 
τοῖον (οἵ ἀθοθυπθῖΓ) Ἰ»61- 
π|π|. -- δὲ ἥν, 1. 6. ἐν ταύτῃ, 
δ ἦν. 4 ἣν αὐΐομπι ἴογο 146 πὶ 
αἰχι δὴ ἧς 6556 ἀοοοῦ ἄγη. οοη- 
[Γογοη5 99, 8, εὐ ὙΠ, 08 Ααά. άπ. 
Β.53:}2. 

85 ὍΣ Χ ΠΕΣ στ τ. ἡ ἡ π ὅς- 
οδο ΟΣ 1 13,..2: - ἢ οἱ 
πρὶν δουλεύοντες, 4πᾶ1| 
41 αἢἴ πὸ85 β5ουυ  ΘΡαπί. 
Νὰπι τϑοθη ββίπια Ζυδθάιθ βϑυυϊς 
ἴπ5 ἀπιγβϑίπια οϑί. 

ὃ. 7. Βοηϑησάντων ὑ- 
μῶν. ΟἿ, Ἀ ο 51. αν. ὃ. 191. ἀάπ. 

4πο ἃ τοι ρα 8 ἃ ἃ ᾿ο6 π85 416) 
5.5 1π6Ρα 15. Εδπι οχ τοὶ, 40,5. 
παυγαία ΟΥΠῚ 6558 ΡΠ 5 ΒΙοοπιν. 
ΠΟΠ ῬΘΙΡΘΠαΪΡ 101 (ον ΠΕ} 5. ἂιι- 
ΟΙΟΓΘΒ 610] βαπίθηςαθ τοὺς προς- 
ήκοντας ξυμμάχους αὐτόν τινὰ 
κολάζειν. Τὰ 1. 101. 114. οἱ ἀ6 
γος αἰτίαν ἔχειν 1, 82. οχίν. ΥἹ, 
46. οχίν. ἃ]. --- τὸ κράτος. ΟΥ̓ 
δάη. 1.57.0. Τὸ κράτος τοῦ πολέ- 
μου, νοτοτγίαπι "6111 ((ο.}), οἰίαμι 
Πίοποπι (α55. (Ρ. 10, 24.) αἰχίδβϑα 
αι ἀἀηοίαπβοί ΒΙοΟμ, τοῦ πο- 
λέμου ἀο!οπάα 6558 Κυιόρε 60 
ΠλΪΠπ15 ἀθθοἰθαν βιιβρ᾽ οατί. 

ὕαρ. 14. ὃ. 1. Τὰς ΠΕΣ Ὑ τς 
ὑμᾶς ἐλπίδας. ᾿Ελπίς οὑπὶ 
ΡῬΓΔΘΡ. ἐς σοπϊποίαπι οϑί, ταὶ ἐλ- 
πίζειν ἔς τινὰ πο γᾶτγο ἀϊοιιπίὶ 
ΒΟΙΡίΟΥΘΒ. ὙΘΟΘΗΠΪΟΓῸ5.. σους Πῖο 
(α59. οἱ δαοίογθε. ΠΡυουιπὶ βϑοιο- 

ἐπίλογοι. 



«Ἱακεδαιμύ- 
ψιοι. Δεσβίους 

ξυμμάχους 
ποιοῦνται, 
καὶ παρα- 
οκευάξονται 
ὡς ἐς τὴν᾽ ̓4:τ- 

τικὴν πάλιν 
ἐςβαλ οὔντες. 

γῶν ΘΟΥΚΥΜΖΊΙΖΟΥ ΞΥΡΡΕΡΑΦΗ͂ΣΥ 

καὶ Δία τὸν Ὀλύμπιον, ἐν οὗ τῷ ἱερῷ ἴσα καὶ ἱχέται 
ἐσμέν, ἐπαμύνατε Μιυτιληναίοις ξύμμαχοι γενόμι- 
γοι, καὶ μὴ πρόησϑε ἡμᾶς, ἴδιον μὲν τὸν κίνδυ- 
γον τῶν σωμάτων παραβαλλομένους, χοινὴν δὲ 
τὴν ἐχ τοῦ κατορϑῶσαι ὠφελίαν ἅπασι δώσοντας, 
ἔτι δὲ χοινοτέραν τὴν βλάβην, εἰ, μὴ πεισϑέντων 
ὑμῶν, σφαλησόμεϑα. γίγνεσϑε δὲ ἄνδρες οἵουςπερ 
ὑμᾶς οἵ τε Ἕλληνες ἀξιοῦσι, καὶ τὸ ἡμέτερον δέος 
βούλεται." ; 

15. Τοιαῦτα μὲν οἱ ἢῆῖυτιληναῖοιν εἶπον. οἵ δὲ 
“ακεδαιμόνιον χαὶ οἱ ξύμμαχον ἐπειδιὶ ἤκουσαν, 
προςδεξάμενοι τοὺς λόγους ξυμμάχους τε τοὺς 4ε-- 
σβίους ἐποιήσαντο καὶ τὴν ἐς τὴν ᾿ἀττικὴν ἐςβολὴν 
τοῖς τὲ ξυμμάχοις παροῦσι κατὰ τάχος ἔφραζον 
ἰέναι ἐς τὸν Ἰσϑμὸν τοῖς δύο μέρεσιν οἷς ποιη- 

ἊΡ. 14. δ. 1. Πρόησϑε. Βεῖιῖς. προῆσϑε. ΟἿ 54. 1, 71. 

χιῖπι. ΕΧΘΠιρ πὶ ΞΘ ΟΡ Ι ΘΠ ἢ ἶ5 
οαπὶ μΟΟ ΘΟΙΠραΓγαίπι δὶ ἴῃ δίθρἢ. 
ΤΗρ5. 1Π. ρ. 788, --- Ζία τὸν 

ἀαϊοηοπὶ οἰΐϊαπὶ ΠΟΡγ. Ρ. 119. ἀά- 
πηηαν. πάτο παραβάλλεσϑαι 
κίνδυνον ΘΟΠΙρΑΙ Πάπιπι οἰιηὶ ἴοΥ-- 

Ὧλ ὕμπι ον. ΑΥΠΟΙΪ πιδὰ5 σοη γα-- 
ΓἾ5. Θϑὺ 115, 486 ργαθοθριὺ τιπιοσ, 

ἀθ Αυϊμοπι. Χοη. Απμαρ. ῥ. θἷ,, 
45 δάνογβαηθαγ. οἰϊαηὶ γοιρὰ 
τῷ ᾿Ολυμπίῳ Ζιΐ Ῥαι5. Υ1Π, 42, 
ἁ. -- ἐν οὗ τῷ ἱερ ᾧ. ΟἿ. ο. 8. 
οἔσα. ΛανοΥ βία τον ἀἰούαμι οβῖ, 

πὖ οἷα, οἷον . 5ἰπ}}}ὰ. ΟἿ. Υἱρ. 
ρ. 98. οἱ ΒΙο ὁ πιῖ. οὖ ἀδ καί 
ΜαῦυΠ. αν. ὃ. 620. ρ. 148]. ". 
δὲ θα ]ς. 84 ὙἹἼΙ, 71. Πασιο ἴσα 
καί αθ4πὸ 8ο. --τὸν κίνδυ- 
νον..-.παραβαλλομένους. 
[πβοϊοηίοτα Βαθο δαηΐ, Φαιιπὶ ΑἸΠ0ὶ 
παραβάλλεσθαι κεφαλάς, φυ- 
χήν. παῖδας. «]1ὰ οἰπδπιοάϊ [6- 
σαπίαν, ΟΙΓ, ΠΗ. 44. 3. οἱ ᾿ΐο ἴπ- 
ΤΟΥΡΥ. Πααδὶα δ [λκιοῦγ. Τίνας. 
ν». 10. ροδίφιιαπι ἀρμα ΟΠοβαηάιιπὶ 
0 ἱπνθηϊγὶ νοῦθα κίνδυνον πα- 
ραβάλλεσϑαι οοπῖτα ΒΙοοπ. ἀο-- 
οἷν, πο ἰάθη οἴϊοπάθγθ 56 ἴῃ 
ΤΕιον 1415 οταϊϊοπο δα πῃ: Πᾶπὶ 
σομἴουτο οἰϊα πὶ δια} Ζαθθναιιο ρὸ- 
ΤΟΙ] 11}. φιοά ἷρ59 Δ λαγιι5. 51}. 
Αἰ παραμράλλεσϑαι. ποῃ ναϊοὶ 
σοὨΓοΥγὸ, «πᾶπὶ ΑΡΥΟΞΟΙἑ ὁπο- 

πι}15 ἀναβάλλειν κίνδυνον ΑΘ50ῃ, 
δορί. δὰ ὙΠΕΡ. οχίγ.. ἀναβάλλε- 
σϑαι μάχας Ἠοτγοάοι. Υ, 49.. 
ἀναῤῥίπτειν κίνδυνον Τμῦο. ΙΝ, 
80. 90... 4πᾶ6 οχ Ὀγουϊαίο ἀϊοοπάϊ 
ν᾽ ἀθηῖμ παίαθ 6556. Οἵ. δά. ΙΥ, 
80. -- κοινὴν... τὴν ὠφε- 
2 ίωνε Οἵα 18: ἃ. κοι- 
νοτέραν τὴν βλάβην. ΟἿ, 

ϑΝ,. Ὁ ν᾿ ἃς 
ὃ. 2. ᾿Δξιοῦσι. 

γνεσϑαι. 
ὕαρ. 15. ὃ. 1. Καὶ τὴν οοἰ. 

γοῦθα ράι]ο αἰιάδοϊι5 ἰγαϊθοία ρΡΥ]-- 
πλ18 ΠΟΙΪη.. μος πιοάο ΘΟΒΔΟΓΘΙῸ 
1π|6]}6χὶ!, καὶ τὴν ἐς τὴν ᾽άττ. 
ἐσβολὴν ὡς ποιησόμενοι; τοὶς 
τε ξυμμάχοις Εν .- ἔφραξον (οἱ 
Δακεδαιμόνιοι.) ἰέναι ἐς τὸν 
᾿Ισϑμὸν τ. δ. μ., καὶ οοἴ. 6 οαὰ- 
οἷσ. τταϊδοιοηὶ5 ᾿ἀἰβρυίαγαηι ΑἸ. 
οἱ Καριηρί. Οιτιαοβι. ΤΊνιο. ρ. 21. οχ 
ΔηΔοοϊ αἴ ΠΟ τοροίθη! 8 σα ρρ]οῖο. --- 
ἑφραζον. [πὰ 6η ἀϊ νίηι παϊνού, 
αν ΥἹ, 8, οὐ ἀϊοοθπάϊ νϑῦρα ἃ]1ἃ 
4101. ΟΥ̓ δάη. 1, 181.,.1. ἢ, 71. 
δὲ [εἶς ΒΙοοη, τοῖς δύο 

Ἀεροίο γί- 

"». 
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σόμενοι, καὶ αὐτοὶ πρῶτον ἀφίκοντο, καὶ ὁλκχοὺς 
παρεσχεύαζον τῶν γεῶν ἐν τῷ Ἰσϑμῷ αἷς ὑπεροί-- 
σοντὲς ἐχ τῆς Κορίνθου ἐς τὴν πρὸς ϑήνας ϑέ- 
λασσαν χαὶ ναυσὶ χαὶ πεξῷ ἅμα ἐπιόντες. καὶ 
οἱ μὲν προϑύμως ταῦτα ἔπρασσον" οἱ δὲ ἄλλοι 
ξύμμαχοι βραδέως τε ξυγελέγοντο καὶ ἐν καρποῦ 
ξυγκομιδῇ ἦσαν καὶ ἀῤῥωστίᾳ τοῦ στρατεύειν. 

16. Αἰσϑόμενοι δὲ αὐτοὺς οἱ ᾿ϑηναῖοι διὰ 
κατάγνωσιν ὠσϑενείας σφῶν παρασχευαζομένους, 
δηλῶσαι βουλόμενοι, ὅτι οὐκ ὀρϑῶς ἐγνώχασιν, 
ἐλλ᾽ οἷοί τέ εἰσιν μι κινοῦντες τὸ ἐπὶ Λέσβῳ ναυ-- 
τικὸν καὶ τὸ ἀπὸ Πελοποννήσου ἐπιὸν ῥᾳδίως ἐμύ- 
νεσϑαι, ἐπλήρωσαν ναῦς ἑκατὸν ἐςβόντες αὐτοί τε 

πλὴν ἱππέων καὶ πενταχοσιομεδίμνων καὶ οἱ μέ- 

μέρεσιν. ΟΥ̓ δάη. ἢ, 10, 2. -- 
ὁλκούς) οἱ ὁλκοὶ ὄργανά εἰ- 

δον γὙ8] ργοὸ ποπῆῖπο σῖτος [ἰ6- 
σιταγ οἴδηι ᾿Υ̓, 84. 88. Οἵ. δάη. 
1 4. 2. εἴ ΤΕ ἴτα ρ Ηοτ. σιν, οἷς αἱ νῆες ἕλκονται. 5080]. 

ΟἿ ΒΊΤο ο πιΓ. Δία! ἢδ85., [ογίαβϑο 
ἴοοο ᾿Υ, 07, 3. ἀδεθρίιβ, ν 6 Ε]- 
οα]α ΡῥΓῸ ῬΒδΙαπρίΡ. ΗΪπὸ 
οΥπὶ δὲ γοῦθιπὶ ὑπερνεωλκεῖν, 
10 ΤΟΟΘΏΠΟΤΟ5. ργῸ Τμπογάϊήθο 

ὑπερφέρειν πἰαμίιῦ, οἱ ΠΟΠΊΘΗ 

δίολκος 5[αιπΔ σΟΙΠΠΙ ΘΙ ογ ἡ ππη. 
--τῶν νεῶν. άγαπι, 46 ἀυῖριις 
ἁρίτυν Π, 92. 05 99.111. ἐγ τῷ 
Ἰσϑ Ὁ μῷ. ἴῃ δὰ Ρᾶτίθ, φιᾶθ ἱπᾶθ 
δίολκος ΔρρΕΠ]αΐαγ. γιά. δ1τ }. 
Ρ». 380. -- ὡς ὑπεροίσοντες. 
Ἡνδάποοτο (ρ 61 150} η11Πὶ} 
αἰχῖν ἅν. ΧΙ, 10. Ιά οἱ ἴῃ πος 
[πιὸ οὐ ἴῃ Πθοδαο βάθρα [απ 
οἴππ) 6556 οχ ΠῚ. 81. 1ν, 8. ὙΠ]. 
7. ἰπιο! Πσίιαν. ὙΙάθ ἀθ πος ΠΙοΡῸ 
ἀταθοογιμπι ΥΥ̓ ἃ ὁ ἢ 5 πι|. Απί. ἃν. 
ΗΠ. 1. ». 422. οἱ 405. 1105. ἴῃ οά. 
πιαὶ. αἀ ΤΥ, 8. 2. οἰϊαν!πη}5. 
ἐπ τῆς Κορίνϑου. Ρτορτίδ 
ὃχ Ἰνοοΐαθο ροῦία (οὐ  ΒΙοσιμ οἱ 
βίηθ Οὐῖβαθο. 

ΤΟ σοῦ. .᾿- 
ἡσαν. Ὅς νοῦθὶ5 εἶναι ἔν τινι, 
ἴπ τὸ οὐσαυραίμππι 6586. οἵ. 
ἀδη. ΤΙ 2. Ὁ ΠῚ 7, τον 50...2: 
Καρπός αυΐεπι ἴπ 5ἰπσιϊατὶ ςο]- 

Ερ. Ϊ, τὸ. 10. - ἀῤῥωστίᾳ. 
οϑαϊάας ". ὙΣ ἀῤῥωστία τοῦ στρα- 
τεύειν ἀντὶ τοῦ ἀπροϑυμία." 
Ὀ0Κ. θὲ 41 {ταηβαἴο πιϑιὶ γοοα-- 
Ρυ ότι ἄῤῥωστος οἱ ἀῤῥωστίω 
ΡΓΔΟΙοΓ ΥΥ ἃ 55. οὐ ΒΤ0 ὁ ηἱ ἢ. δὰ ἢ. 
Ι. οἵ. ΝΠ], 83. οἱ δάη. ΥἹ., 47. 

ὕρ. 16. ὃ. 1. Διὰ κατά- 
γνῶσιν ἀσϑενείας σφῶν. 
ἴαγο Βίθρμδημθ ἴῃ ΤΊ65. [15.,. φιΐ 
κατάγνωσιν Πῖς, αὐ ΠῚ, 82... οοη- 
ἀδηιπαιίίοπαπι γο]ϊπΐ 6556. ΠῸΠ 85- 

ΒΘΏΠμΓ, ἀϊοθπα μϊς Ἰάθπι δἰ σις 
ΟαΥῚ αἴχιθ γϑῦ} 5 διὰ τὸ κατα- 
γνῶναι σφῶν ἀσϑένειαν. Κα- 
ταγνῶναί τινὸς ἁτίοπι γαΐογο 1π-- 
ἀϊσατο ἀδ ΑἸ αι αἰ 4αϊά 
(Ρ]ογαπιιιθ 1π πα ]α πὶ ῬΑγομ}). πἰ 
ς. δι. Ἰάδοφιο ἃ {{γῚ ΒΘ Υ 6 ΑΠ]- 
οαΐ ΑΙ[4π|14{ ἀοοοῖ ἄστη. -- αὖ- 
τοί τε πλὴν ἱππέων καὶ 
πενταχοσιομεδίμνων. 1) 
15 νά. ΒΘ ΘΟ ἢ. Θθοοη. οἷν. ΑΙῃ θη. 
Π. ρ. 30. 544. ὁ τ πι. ἀμίαι, 
αγ. " 108. 5 οι 6 αι. Απιΐαιι. 
ποῦ: 179: εὖ 9». 81. 1 66 
πιαϊ. Ἂ Αὐτοί ἰσίϊαγ βαπὶ ξευγῖ- 
ται καὶ ϑῆτες. Ὅς Ζαῖθι5 ο[5- 

᾿Αϑηναῖοι μὲν 
ξκατὸν ναυσὶ 
τὴν Πελοπόν- 
νῆσον παρα- 
πλέουσι, 4κς- 
κπεδαιμόνιοι 
δὲ ἀφέντες τὸ 
ἐς τὴν ᾿άττι- 
κὴν στρατεύ-- 
εἰν στύλον ἐς 
“έσβονπαρα- 
σκευάζουσι. 



πλῆϑος τοῦ 
ἐνεργοῦ ναυ- 
τικοῦ τῶν 
᾿Αϑηναίων 
καὶ ἀναλώ- 
ματα αὐτῶν. 

“4 ΘΟΥΚΥΔΊΔΟΥ ΞΥΓΓΡΆΦΗΣ Γ΄ ες. 

Ἅ Ν } Ν 2 ὦ ἣν» 

τοῖχον, χαὶ παρὼ τὸν Ἰσϑμὸν ὠναγαγόντες ἐπί- 
δειξίν τε ἐποιοῦντο καὶ ὁποβάώσεις τῆς Πελοπον- 
γήσου ἧ δοκχοῖ αὐτοῖς. οἱ δὲ “ακεδαιμόγιοι ὁρῶν- 
τες πολὺν τὸν παράλογον τώ τὲ ὑπὸ τῶν ΜΠεοβίων 
ῥηθέντα ἡγοῦντο οὐκ ἀληϑῆ, καὶ ἄπορα νομίζον-- 
τες, οἷς αὐτοῖς καὶ οἱ ξύμμαχοι ἅμα οὐ παρῆσαν, 
καὶ ἠγγέλλοντο χαὶ αἵ περὶ τὴν Πελοπόννησον τριύ-- 
χοντὰ νῆες τῶν ᾿᾿ϑηναίων τὴν περιοικίδα αὐτῶν 
πορϑοῦσαι, ἀνεχώρησαν ἐπ᾽ οἴχου. ὕστερον δὲ ναυ- 
τικὸν παρεσχεύαζον, ὅ τε πέμψουσιν ἐς τὴν Μέσβον, 
καὶ κατὰ πόλεις ἐπήγγελλον τεσσαράχοντα νεῶν 
πλῆϑος, χαὶ ναύαρχον προςέταξαν ᾿Αλχίδαν, ὃς 
ἔμελλεν ἐπιπλεύσεσϑαι. ἀνεχώρησαν δὲ καὶ οἱ 4ϑη- 
ναῖον ταῖς ἑκατὸν γαυσίν, ἐπειδὴ καὶ ἐκείνους εἶδον. 
117. χαὶ κατὰ τὸν χρόνον τοῦτον, ὃν αἱ γῆες ἔπλεον, 
ἐν τοῖς πλεῖσται δὴ νῆες ὥμ᾽ αὐτοῖς ἐνεργοὶ χάλλει 

βἰαγι5. οἵς δάπ. 98, 4. -- παρὰ 
τὸν Ισϑμόν. Πδθο οὔπὶ νυ. 
ἐπίδειξιν ἐποιοῦντο ἱππροηάα, οἱ 

ΜΔ .}. αν. ὃ. ὅ00. αἄη. ἅ,  ο51. 
δ» ΠΟ ΟΣ 
ΘΕ ΠΗ ΠΟ ΤΣ ΚΕ 

οἰπηϊὰ ῬγΟΥΙΡΟΡ ἀϊοια διην ΡΓῸ [}5, 
καὶ ἐπὶ τὸν ᾿Ισϑμὸν ἀναγαγόν- 
τες ἐπίδειξιν παρ᾽ αὐτὸν ἐποι- 
οὖὔντο. Παρά οηϊπ ἃ ἃ ...Υ8Γ- 
808. ΒΟΠΆΓΘ. ΠΟῚ νἰδοιαν ΡΟ556. 
ΟἿ ἀπ. ΥἹἋΟ, 39. --- ἀναγα- 
γόντες. ΠΝ ΒΟΥ ΡΠ ΡΓῸ 
τι 5] Δ ΠΟΥ ἀναγαγόμενοι ἀοίομπα!- 
ἴΣ 51} δὰ γο ] ἀντανάγειν 
ΥἹΙΙ, 52. ΥΠΠ, 38. 88. οἱ 115, ἃ 8 
ἂς ἄγειν εἰ νου ΡΒ οαπὶ 60 οὐρα αἰ 5 
αὐποίανι! Δ αἰ. αν. ὃ. 495. 1. 
-- ἐπίδειξιν, οκἰδπίαιϊο- 
ποπι, τὖῷ Υἱὲ, 1. ϑιρ0]. ἀπίθιῃ 
ΟΧ ρου ουθιι5 τῶν νεῶν. 

ἃ. 2. Παράλογον. (ἢ άπ. 
1 18. ἀξ τι ῥηϑέντα. γΙὰ. 
13... 8, Δ, --- ἄπορα νομί- 

γ 5» Βοροῖο τὰ ὑπὸ τῶν 
Δεσβ. ῥηϑέντα 5ϊῖ5. υἱ πος ῥη- 
ἡγέντα ναϊοαῦ πᾶ ἀαἴᾶ. ᾿πΠ|Ρ 6 - 
ταῖδ. αἱ περὶ ... νῆες. 
- ᾿ , κ' 
ΟΥ, ο. 7. -- τὴν περιοικίδα 
αὐτῶ ν. Τούγαμι ρδυσθοοσιπηὶ 1,α-- 
σοαδοπιοπίοΥπ γὰ}} 6556 Ι΄. --- 
πορϑοῦσαι. 6 ραυγΠοῖρίο οἵ. 

Μαιυ. αν. ὃ. 507. 1. 1.-- ἐπήγ- 
γελλον, ᾿πρ οΥα θα ηῦ. Οἵ. Υ, 
᾿ἄἷε, ὙΠ ΤΠ ΧΕΙ, (δ περιανγελ. 
λειν ἀὰπ. 1110. 1 ΠΟ Στ τς- 
Εν τ νΑρ ΤΥ ΡΣ ἀρέκλρν ἡ τ 
ὅν; ΘΕ 20, ἧς Ν 

ὃ. Α. Ἐκείνους εἶδον] 
ἀναχωρήσαντας δηλονότι. 50}0]. 
οἱ. ΥἹ, 88. 102. ὙἹΙ, 6... ἈῈΝ, 

(λρ. 1: ὃ, 1. ῊΠν τοῖς. 
ΟἿ. ἀάη. 1, 60, 8. -- αὐτοῖς 
ἴαπρῖθ οαπὶ ὙΘΡΡῸ ἑ ἐγένοντο. ποι 
οαπὶ Ῥαγ οι]α ἅμα. ἩἨαιιὰ [Δ0}}9 
δηΐπι Οὐ αιιὰπὶ ρΙασοαν Καριηρῇιὶ ἰη-- 
[ΟΥΡΓοἴαιο. νουθονιπι ἅμ᾽ αὐτοῖς: 
ὉΠ ἃ Οἵ ἢ ΑΥ 6 πἰ θη 51 θι5 6 ἃ 5 
σοι ΡΙαπτ ρα 5. Οπδοβί, Τίνι. 
Ρ». 20ῶό. -- ἐνεργοὶ κάλλει. 
«85:1 τη ηοϑιιη ΠΟῚ δϑὶ, οὐ θυ ΐμὶ 
ἀρίο το αἱ ροβ56 ΟρΘΓΟβ86 Οὔ 1|5- 
ἀἀπὶ ΘΙ βρη αο ΒΤΈΡΙΙ. ἴῃ 
Τ|Ι65. νυ. ἐνεργός. ὙἹΔοηϊι ΡΟ 5 

(Θοοιπάϊιπ, Πδαοῖς, οἱ νη.) δἰσηῖ- 
Πα παν 6 5. ΟὉ ριαθδίᾶπ- 
{18 ἢ ΟΡῸ 5. 5πππὶ Γὰ οἰ ΘΠ 65. 
ἢ ΘΥθ 15 δὰ 1 5 [ἢ σο πη 
(ΒΒ ΓΟ ᾿μὶ αοιν θη ῥῖοπρι). 

Φ 
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ἐγένοντο, παραπλήσιαι δὲ καὶ ἔτι πιλείους ἐρχομέ- 
γου τοῦ πολέμου. τήν τὲ γε ᾿ἀττιχὴν καὶ Εὐβοιαν 
καὶ Σαλαμῖνα ἑκατὸν ἐφύλασσον, καὶ περὶ 1{ε10-- 
πόννησον ἕτεραι ἑκατὸν ἦσαν, χωρὶς δὲ αἱ περὶ 110-- 
τίδαιαν καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις χωρίοις" ὥςτε αἱ-πᾶσαι 
ἅμα ἐγίγνοντο ἐν ἑνὶ ϑέρει ὁιαχόσιαι χαὶ πεντή- 
χοντα. καὶ τὲ χρήματα τοῦτο μάλιστα ὑπανάλωσε 
μετὸὼ Ποτιδαίας. τήν τὲ γὸρ Ποτίδαιαν δίδραχμον 
ὁπλῖται ἐφρούρουν (αὐτῷ γερ καὶ ὑπηρέτῃ δρα- 

δᾶθχιι ἀϊβοευηὶ ἃ πλωΐμοις. ἃ 4 
πᾶν ὶσᾶπ άπ πὶ ἴ 40 615. 4π|}65 
᾿τθοθηΐαβ ΑἸΠ απ θη β 5. [556 1Π]| 
18. σοσπονίπιιβ. ᾿Ενεργός ΒαΡ θὲ 
ααυϊάθπι Ρ] ΘΕ ΠῚ 116. 4|185. 5 σπίΠοα-- 
τόπο (εἴ. [πη4. Χεοη. Ογγ.)., οἱ 
ΔΙ Ίθ μὰ βιηΐ ΟΠΊηΪὰ Θἶτι5 γ Οἷβ ΘΧΘΠῚ-- 
ΡΙὰ ἃ Βίοοιῃῇ. ἈαξοτΙρία ; ; 564 ἀἰοὶ 
δῖα. Οὔ ΠῚ τοὺς ἐν ἔργῳ ὄντας ΪΠ 

ϑίορῃ. ΤΠ65. ἀοοθίαΓ γοΡς ΡΙα- 
Ἰοηΐ5 μηδὲ δικαστὰς ἐνεργοὺς 
ὄντας οἴνου γεύεσϑαι τὸ πα- 
ράπαν. Ἑαϊοπάιπιπι οϑὺ ἰαπιοπ Πἷὸ 
ἀἰβριὶοογο αἀάϊμιμ κάλλει. --- καὶ 
πλείους. Νὰ ἤ ρτὸ καί ἀεεῖ- 
ἄετοβ. νυἱὰ. ΝΜ αὐ}. ὅτ. ὃ. 6020. 
Ρ-. 1482. 6. νεῦρα ΥἹΙ], 19,2. "6 π6 
ΘΟΙΡαγα  ἤρι]πι. 

δ. 2. Οιαρνίμαν, αἴταπι Παο ἰοία 
ΡαΓΑσΙΆρΡΙΟ ἀθ 115. πανίθι5 ἐνερ- 
γοῖς. 46 ἰπϑαηῖο θ0]10. ἃ ἐδ 
115. 486 4ΙΙΑΤ ΕΠ Δ ΠΠῚ ἀθϑίαϊθ ΑἸΠπο- 
πἰΘηβίθιι5 [που ηΐ, ἀσαίιν. ΠΠπ4 ν- 
ΤἼΠΙ 6556 1π46, 404 περὶ Π|{τί- 
δαιαν, ποη περὶ Πέσβον (9, 2.). 
5ουρίππι δῖ, οἱ φιοά οἰγοσπι Ρ6- 
ἸΟΡΟΏΠ ΘΒ ΠῚ ΟΘΗΪΠΠ1. ΠΟΠ ΟΘΠ 1 
ὙΡῊΣ ((0, 1. 2.9 δι, 51 σθηΐιμπ 
10, 1. ὁἐοππηπηθπιοναίαθ δι} Θδ6, 
40 Ἰρονι ὁπδιο ΘΠ ηὶ, ὑῖρίηια 

ὨΒΠΙΘΓ ΔΙ. Ἰῃ 6] σαν, -- τήν 

τε γὰρ ἀττικὴν “ οἰδόμα 
τὸν ἐφύλασσον. ΟἿ 1. 24. 
--Ῥ: περὶ Πελοπόννησον 
ἕτεραι ἑκατόν. νά. 11, 17. 
25. -- αἱ περὶ Ποτίδαιαν. 
Εο ρτίπηιπι (νἱά. 1, 57.) ὑἱσίηία, 
ἴππὶ (Υἱά. 1. 01.) φιδάτγαρίηία πὰ- 
65 1ἰβογαηΐ: 564. οχ Πἷβ σομρ]}-- 
Γ68. ΟΠῚ Π}Π ΠΠθιι5 (οἵ. ἀὐπ. 1]. 
91. 2,} ᾿πδαπῖο 6 ]1ο ν᾽ θην ἴα πὶ 

ΓΟΥΟΓ556. -- ἐν τοῖς ἄλλοις 
χωρίοις. ἴια υτἰρίπία ΟΡ πὶ 
Τοονίάθπι [υἰ586. ἀϊοππίαν 11. 20., 
πἰἶδὶ πᾶθ. ιυΐα βίπη!, τὖ Εαθοθαο 
ΡΓΔΘΒΙἀἴο οϑβθηΐ, πηΐβ5α8. βιιηΐ, πο 
σοηΐαπι 1115 Αὐμοαπὶ οὐ Βα] πη Π 6 ΠῚ 
εἰ Επθοθαπι οαβιο θη! 115. οΟπ|1- 
ποηΐιγ. Ναπι {ΠΠ46 σΘη απ}, (ΠΠᾺΤΕΠῚ 
ΤΠ. 24. πιθημο ἢϊς ΠΟ ΟΙΠΠ65 ἔνερ- 
γοὶ νἱάθηιν [α]556. αἰσαθ ἀρ 110 
[ΘΙΏΡΟΓΘ 860 ΟΠ Π65 ΓΘρΟβίΐα 58πη|. 
- διακόσιαι καὶ πεντή- 
κοντα. Ἡϊΐοὸ πιο γ 5. Δι. τπηΪ- 
ΠΟΙ γ᾽ ογὶ ρο551:, ρτῸὸ πεντήκον- 
τα ΒΙοομι, ἐνενήκοντα. Κτιιοσ. 
ὀγδοήκοντα ἰοσοπάμππι ΘΟπίθοῖν. 
Ἀδ5. ἴάπιθη ἀἰῖα δϑὺ ΟΡ θα, 410 
Ράι]0 ἃπι6 δ νορΡὰ αἱ περὶ ο- 
τίδ. οἱ ἐν τοὶς ἄλλ. χωρ. ἀάπο- 
[αν ΠΊ115. 

διάθυν ἐΓ ὦ χρή ματα. ΟἹ. 1], 
13, 8. -- μετὰ ἸΠαταύδ κίας 
ΟΥ̓ ἹΠ, 08. οὐ 1,6 ἃκν ΑἸμοη. Ρ. 409. 
54. -- δίδραχμοι ὁπλῖται. 
1)6 5[Π]Πρεπ 115. Θουτπ, 4 [ουγὰ πλῖ-- 
Πα απ. ἀρὰ ΑΒΘ ηΐθηβ65. οἱ 1105 
αγάθοος. υἱά. Βόο οι. θθοοι. 
οἷν. Αἰποη. 1. Ρ.. 191. οὐ 202. 546. 
Ὑγὰ οἷν 5). Αια. αν. 11. 1. ρ». 120. 
420. 54. ΗΠ δσπὶ. Απίΐψι. αν. ὃ. 192), 
10. ἰηΐνα Ν, 47. Τυμο ἰρίμιν βἰη- 
σὝ] 1 [ΘΓ ΠῸ5. ΟΡΟΪΟ5 μισϑόν, τοῖ!- 
ἄἀθπὶ σιτηρέσιον. οὖ ἰρδὶ οὐ ῬΓῸ 
ΠΗΪΠ 5 Ὁ15 ΔΟοΙρίοθΔηΙ. ---- ἐφ ο ὕ- 
ρουν, ΟΡ 5146" ἀπὺ (πππτ15 ὁχ-τ 
ΤΕ ἘΠῚ ἴῃ ΡΟ αἴ ογὰηι). 
ΟἿ, θά. αἴψιο ΒΤ ὁ ἴ. οἱ περι- 
φρουρεῖν ο. 2.. --- ὑπη ρέτη. 
Ἐγαηῦ ΘΗΪΠῚ 51Π01}}}5. σΓαν 5. ἉΓηὰ-- 
πγὰθ ΒΜ ΠΡ 115. ΑἸΠΘπΙ θηβίι αι. οἷμ5-- 
"0 αἱ πη πἰδίγὶ.. αὖ Προ δοιηοηΐϊος 



στρατεία υ- 
τιληναίων ἐπὶ 
ΔηΙήϑυμναν 
καὶ Δῆηϑυ- 
μναίων ἐπ 
“ντισσαν. 

ὕστερον ἤίυ- 
τιλήνη κύκλῳ 
περιτειχίζε-: 

ται. 

20 ΘΟΥΣΥΚΥΖΔΙΜΟΥ ΑΞ ΨΓΡΑΦΕΙΣ.. ἐη. 

χμὴν ἐλώμβανε τῆς ἡμέρας) τριςχίλιοι μὲν οἱ πρῶ-- 
τοι, ὧν οὐχ ἐλάσσους διεπολιόρκησαν, ἑξαχόσιοι δὲ 
καὶ χίλιοι μετὰ Φορμίωνος, οἱ προαπῆλϑον" νῆξς 
τὲ αἵ πᾶσαν τὸν αὐτὸν μισϑὸν ἔφερον. τὰ μὲν οὖν 
χοήματα οὕτως ὑπαναλώϑη τὸ πρῶτον, καὶ νῆες 
τοσαῦται δὴ πλεῖσται ἐπληρώϑησαν. 

18. Μυτιληναῖοι δὲ κατὰ τὸν αὐτὸν χρόνον, ὃν 
οἱ “ακεδαιμόνιοι περὶ τὸν σϑμὸν ἦσαν, ἐπὶ Μ1η-- 
ϑυμναν οὡἷἧς προδιδομένην ἐστράτευσαν χατὰὼ γῆν 
αὐτοί τε χαὶ οἱ ἐπίκουροι" καὶ προςβαλόντες τῇ πό- 
λει, ἐπειδιὴ οὐ προὐχώρει, Σ προφεδέχοντο, ἀπῆλ- 
ϑὸον ἐπ᾽ ᾿Αντίσσης καὶ Πύῤῥας καὶ Ἐρέσου" καὶ κα- 
ταστησάμενον τὼ ἐν ταῖς πόλεσι ταύταις βεβαιότερα 
καὶ τείχη κρατύναντες διὰ τάχους ἐπῆλθον ἐπ᾽ οἵ- 

ἀρ. 18. ὃ. 1. ᾿Ερέσου. Ῥα]. γιπά. ᾿ἘἜ ρεσοῦ. 1. γαΐ. ΒΟΚΙι. 
Ἐρέσσου. Ἡ. Ἀεσ. Ἔρεσσοῦ. Αἱ ἴρ56 Βεϊεκ. ΣΙ ΠΙΡΙδΧ σ᾽ τοιπυϊ ὙΠ], 
101. 103... φιοά ..«σοπῆνπιαπι ΤΗΘορσποβίιβ ἴθ ὕτγαπι. Απροά. 1]. ρ. 72, 
29... παΠ|] ᾿δρυὰ ἘΘΚΠοΙ. Ὁ. Ν. Π. ρ. 5801.., ΕΡΕΣΙ ἰπδουῖριῖ., οἱ Δε- 
σμοβίγα! ἀραὰ Αἰμποη. ΠΠ|. ῥ. 111. Ε. γοίβαδ, ἴῃ 40 ᾿Ερέσου.“ ὈΙΝΌ. 
ἴπ δίθρῃ. Τη65. Ασοσοηίαπι ἴῃ ἰουα ἃ ἤπο τποῖσ Ατοδά. Ρ. 70. 

σομ  θαπίαυγ ἩοΙοἴΐαα ϑεράπο ντεξεο. 

ΟΥΊΝ, 10. ΘΥΥΠΙ,, 13. -- ἐλά μ- 
βανε. ὕπιι5 αυίβψαθ υτυ 
ΟΥ ΒοΥπ ἢ. βϑγηῖ. ν. 419. 
τριῤβχίλιεοι. ΥἱἹά. 1, Ὁ. οἱ 6Ι. 
-- ἑξακόσιοι δὲ καὶ χί- 
2 τοῖν. αν ἵ, ΘᾺ: διεπο- 
λιόρκη ἐν ἔμειναν ἕως ἁλώ- 
σεως τῆς πόλεως πολιορκοῦντες. 
5010]. προαπῆλϑον. Υἱάα. 
ΗΠ, ὅ8. --- τὸν αὐτὸν μισϑόν. 
Πασδυ ΠΟΙ 1} απο θη ΘΒ Δ") Ὧ0- 
Οἰρίομἄα 556. αὐ Ἀὶπαβ., βοά τ 
δἰπσι]α5. ἀγα ΟΠ 5. ΠαΙΠ 5. οἱ οἷαδ- 
5115. ΦΌΙΡΡῸ 4ΏΠ]1}5. ΠῚ  ΒΊΡΙ ΠΟΙ 
ποῦ! βοϊίαθ 6556. ΘΘΠΒΘΆΙΉΙ8, 
τοοῖο αὐποίαν ΒΙοοπι. Πυ μι πὶ 
Δα Παυα5. ἱπίου ἀτιπὶ ἀΟΟΟρΙ556 
οἰἴαιη οχ ΥἹ. 3.. ἀϊδοίπιι5, Λάά. 
«ἀη, ὙἹ. 8. 1)0Ὸ τιδι αι 5 ΒΌ ρΘμα  5 
ΟἸ 55] α του πὶ ἢ γοιῖσαπι οἵ, ΥἹΗ, 
29. 45. οὐ 101 αἄη. -- ἔφερον] 
ἐλάμβανον. 8.80]. ΟἿν Ν 41}. 
αν. ὃ. ἀθ0. 2. οἱ πο ΒΊΙ οι ἵ. 
ἴΐθιη ΥἹ, 24. ὙΠ], 97. 

Ο"ρ. 18. 8.1. Πήϑυμναν. 

1)6. 5ἰθπι Πυιῖ5. οὐ σθίθγανιμ 7,650] 
πρθῖππὶ υἱά. ΒΈ τα ἢ. Ρ. 610, 544. 
-- ὠςπροδιδομένη ν. Ρτδο- 
50 Π115.. ΠῸΠ [αδτιΓῚ ραν" οἰρίσμη. Ἰοὺ 
Ροβίία μι θϑὶ, {υϊὰ 5Θη θη ἃ ΡΓΟΡΓΙΟ 
ιδθο οβί, θα πΙ ΘΒ ΡᾶγαΥ 1Ὀ] 
ΡΓοΟάπ!οποπὶ, ἃ ρσίνατγὶ 101 ἃ 
ΠΟΠΒΠᾺΠ}Π1Π15 0 ΓῸ ἀτ 010} 6 πὶ. (ΟἿ. 
Η ε] ἀ. αἀ ΡΙπΐ. Τ μι. Ρ. 990. 1Υ,, 
85. ΥἹΙ, 25,9. -- οἱ ἐπίκου- 
ροι. Ἐοϊ χα [6 5}}}} νι ἀδηταν ο550. 
ΟΝ ὁ. ὃ. 0. Οἱ τοὶ δἱ μυῖίος. οὐ- 
βίατο, αιοαὰ ργαοίον. ΔΙ γ Θὰ 5. οἱ 
ΜΟΙ ΒΥ πιμαπὶ ἀἰϊαθ οἰν αι ο5. Πρ α]Ὴ 
ἔπη πο [ἀπ υΐπξ ἶδὶ Αμυδδα, Γγυγ α, 
Εγοβαβ (εἴ. ὙΠ. 23. οὐ δὰ. πιαὶ. 
Ργο]. 2. Ρ. ἀ42.}).. ἴῃ φυῖθι5. δίγ- 
ΕΠ] πα οὶ ΓῸ5. Βία Ι Π  γ 1556. Ῥάι0 Ρο5ὲ 
ἀϊουμίαγ, Πυΐα5 ΘΧΡΟΘΠΙοΙἷ5 Π ανιμ 
ἰρβαντι. Σ τη ΘῸ5. ἱποο αβ. ἀπ 
ἴδπ ὈΓΐτ5. ΔΙ ΠΟΘ πὰ 5. ὁοπνοηϊπποιί, 
Β0Οΐο5 Ο586. Ρο[υΐϊδξο ἐοοίίω, ἰὲ 
ὃ. ὦ. ἐπίκουροι ροβδιη! ο556 ἀπ 
ΧΙ Ια ἃ ΜΙ ΕΠ ΟΠ οἷ5. Αητββαο γο]]οία. 
-- προὐχώρει. ΟἿ ἃάιη. Ι. 
109, 



ΕΤΟΣ 4. ΘΕΡΟΣ. (1 18. 7 

4 κου. ἐστράτευσαν δὲ καὶ οἵ Μηϑυμναῖοι, ἀναχωρη- 
σώντων αὐτῶν, ἐπ᾿ '᾿Αντισσαν" καὶ ἐχβοηϑείας τινὸς 
γενομένης, πληγέντες ὑπό τε τῶν ᾿Αντισσαίων καὶ 
τῶν ἐπικούρων ὠπέϑανόν τε πολλοί, καὶ ἀνεχώρη- 

3 σαν οἱ λοιποὶ κατὼ τάχος. οἱ δὲ ᾿Αϑηναῖοι πυνϑα- 
νόμενον ταῦτα, τούς τε Μηυτιληναίους τῆς γῆς κρα- 
τοῦντας, καὶ τοὺς σφετέρους στρατιώτας οὐχ ἵκα- 
γοὺς ὄντας εἴργειν, πέμπουσι περὶ τὸ φϑινόπωρον 
ἤδη ἀρχόμενον Πάχητα τὸν Ἐπικούρου στρατηγὸν 

4 χαὶ χιλίους ὁπλίτας ἑαυτῶν. οἱ δὲ αὐτερέται πλεύ-- 
σαντες τῶν νεῶν ἀφιχνοῦνταν χαὶ περιτειχίζουοι 

Μυτιλήνην ἐν χύχλῳω ἁπλῷ τεΐχεν" φρούρια δὲ ἔστιν 
5» οἷ ἐπὶ τῶν χαρτερῶν ἐγκατῳχοδόμηται. καὶ ἡ μὲν 

δ. ὁ, Εἴργειν. ΡᾺ]. οἱ ΒεΙης. εἴργειν, φαοά Πἰς ρ]ασοαῖ, ΟἿ, (ὰ-- 
ΠΊ6 54. 1, 90, 9... οἱ τοριΐα εἰργνύναι ἀϊοὶ ἰαθοῦο Βυϊπηαμππαιη ἴῃ 
1π4. νοῦρ. ΔΠΟΏΗΙ. 

δ. ἅ. Οἷ. ἀγ. Ὁ. Αγ. Οἢγ. θδη. ΒΘΙΙ͂ς. ΑἹ ἐγκατοικοδυ- 
μεῖν ἐς τόπον τοοῖς ἀϊοὶ ἀθιηοηβίγαηι Βοπηοὶά. Ῥ οὐ δίοριι. Τπ65. Εἰ 
ἵπ ΘΧΘΠΊΡΙΟ 4υϊά6πὶ 10] ΔΠ]αἴο ναοῦ α ὁ αἰ ΓΙ οἷο ποῖα ἀ ον 6. δίο π [060 
αὐ ἀ 6 ἀ 16 ἀὙ6 αὐ πὰ 6 ἀϊ ΓΙ οα΄ 6 (οἵ. αἄη.}). ἀπὰς βοπίοημία 4πππὶ 
εἱ βυιθίθοία οδῦς ῬΙ ΘΓ 16. ΟΠῚ ἀαλνο σοπί πη σίτγ. οὐ Ταΐῃ ἐν 4α 6 
ΡΓΔΘΙσῚ ροββις, πὸ ἀπ᾽ απ άϊιπι νἱἀθίαγ. 85.6.4. β᾽ πη} Π 1 ΠῚ [ἢ ἃ 6 α] -- 
ΕἸ ὁ ἢ ἀ 1 νογριπὶ ΕΓΊΡ115. Π10 15 πβιγραηΐ., γϑαν πὶ ΤΟ οα ΡΤ 1 θὰ ἰπ- 
αϑάτιΓΓοἀγ6 αἰχίς 1ἷν. ΧΧΧΙΧ, 44. Νόαιο νοῦρα ἐπὶ τῶν καρτερῶν 
δογρίαγαθ οἵ ουβίασα ἀρράγοι οχ δάῃ. 1, θ0, 3. 

ὃ. 2. Ἐκβοηϑείας, 6Τὰ - 
Ρίϊομο. Οἱ. ἐκβοηϑεῖν Ἰ, 105. 
-- πληγέντες] μεγάλως νι- 
χκηϑέντες. 5080]. ΟἿΟΝ, 108. Υ, 
14. Υ11, 98. οἱ ΒΙοοπιΐ. Βῖο οἱ 
δὰ ΥΠΠ, 38. 

δ.3. Πυνϑανόμενοι ταῦ- 
τα...πρατοῦντας. Οἵ Ν Α0 1}. 
αι. ὃ. 472. ο. οχίν. -- Πάγχητα 

. ὁπλίτας. ΟΥ. 10 ἃ. ΧΗ, 55. 
ἢ ἊΣ Αὐτερέται. ΟἿ «4η. 

Ι, 10, 4. --- ἐν κύκλῳ. ὉὈΙοίτον 

οαβίο!α οχίγα σοὨ Πα πὶ ἢ}: 110-- 
ἼΘΙ) 5ἰΐα οὐ Ῥσύδοίοῦ οᾶπὶ οχϑίγιοϊα 

6556 ΑΤΠ. ΘΘη58} ΘΟΙΠΡΆΓΔἢ5 (ἃ ὁ 5. 
Β. Ο. ΠΙ. ὁ7. ϑεὰ αιπιηὶ ἐγκα- 
Σου κοδοεῖν; 4υοα γ ΓΒΕ ΠῚ ΠΉΪΠῚ15 
ΤΆΓΙΠ) 6556 4πᾶπὶ ρυΐαῦ ΒΙοοΟπΙ͂, 
οχ δίορῃ. ποκα. οὐ. γϑος Ἱπι0 } Πσἱ-- 
ἴα, 4}Π}}} 5ΘΠΊΡΟΥ ἢ ἃ ὁ Αἰ ΠῚ ὁ ἃ Υ 6. 
ππιτὸ πο α ἀ Τα δἰσηίῆοοί, πὸ- 
500 ἂη Πᾶθο γἱβ πῖο συσχιο τὸ- 
{πο η 68. οὐ βϑηβθηῖα πὰθο δι, 1Π 8 
σαβίο!α ἴῃ ἰΟοἷβ Παΐαγα Δ} Π}11}}-- 

κύχλῳ εἱ ἐν κύκλῳ 5'η6 αἰδοῦς 
ποΐπα. ΟἹ. 5. 6 ΡΒ. ΤΙο5. Ἀρυὰ ΤΠαο. 
{πὰ φυϊάοπι πλαἶ0 ἔγθαιιθηιῖι8 οδῖ, 
564 ἐν κύκλῳ ἰίοταπι ο. 74. -- 
ἁπλῷ τείχει. Οοπιτατίο πο- 
πηῖπο ΟρΡΡοὨϊ αν ππαγο ἀπιρ! οὶ, χιᾶ-- 
Ἰϊ5. ο. 21. ἀδβοτί ταν. Οὗ. ΥἹ, 4. 
εἴ ἴθ Π16ν. - φρούρια. 
ἐγκατῳκοδόμηται. Ηκθο 

εἰ (οὐ δὰ ἀθ οαυδα αὐ {ΠΠπ| τϑοῖς- 
Ρίοπάα ἰάἀοποὶβ.) ΟμΟΥΪ σοπίϊητιο, 
4πὸ τπ0)8. ΟἰΡου πη ἀαγοίαν., πα α1{|-- 
σαΐα 6556. δίσα! {ΠΤ 5. ἀρι ΕΪα-- 
685 ἱπδοα !Ποαίας νυ ἀθ  πμλ5 ο. 21. 
Ρογίδοϊιαμῃ, φιοᾷ οἰϊδηβιοηὶ οβῖ, στ 
πο! άτι5. ἶὸ ΡγῸ ργαθβοηΐθ ᾿ΐὰ ροϑ5ἰ-- 
ὕππιὶ ἱπ οἄ. ρῥζ. βίαϊαϊ!, αἰ βἴ πη! 
ΟΡτ5. [ὉΠ Ποῖ τογ ρου δούιπι ἱπα ]σοἴαγ, 



᾿Αϑηναῖοι. 1υ- 
σικλέα «ἀργυ- 
ρολογήσοντα 
ἐκπέμψαντες 
πλήσσονται. 

ὃ ΘΟΥΚΧΑΙΜΟΣ  ΖΥΚΕΡΑΦΉΗΣΟΙ, ε9΄. 

Μυτιλήνη χατὰὼ χράτος ἤδη ἀμφοτέρωθεν χαὶ ἐχ 
γῆς καὶ ἐκ ϑαλάσσης εἴργετο, χαὶ ὃ χειμὼν ἤρχετο 
γίγνεσϑαι. 

19. Προςδεόμενοι δὲ οἱ ᾿Αϑηναῖοι χρημάτων ἐς 
τὴν πολιορχίαν καὶ αὐτοὶ ἐςενεγκόντες τότε πρῶτον 
ἐςφορὼν διαχόσια τόλαντα ἐξέπεμψαν καὶ ἐπὶ τοὺς 
ξυμμάχους ἀργυρολόγους ναῦς δώδεχα καὶ “υσι- 
κλέα πέμπτον αὐτὸν στρατηγόν. ὃ δὲ ἄλλα τε ἠργυ--: 
θρολόγει καὶ περιέπλει, καὶ τῆς Καρίας ἐκ Μυοῦντος 
ὠναβὲς διὰ τοῦ Μαιάνδρου πεδίου μέχρι τοῦ Σὰν-- 
δίου λόφου, ἐπιϑεμένων τῶν Καρῶν καὶ ᾿Αναιϊτῶν, 
αὐτός τε διαφϑείρεται καὶ τῆς [ ἄλλης  ατρατιῶς 
πολλοί. 

ὅ.. δ. Εἴργετο. Βοκῖκ. εἴργετο. ΟἿ ὃ. 8. 
Οαρ. 19. ὃ. 2. Σανδίον. (Ὁ. Ε. Μοβαὰ. Ατ. ΟἸγ. θαῃ. Σαρ- 

δίου. αν. Παιδίου. [,οοιι5 ἈΠ01 Πιβ πὰ ΠΙΟΠΊΟΤΑΤΙ υἱἹἀ θέα, 
Ἴάλλης οπι. (855. Απρ. ΟἹ]. νη. . θοΙθηάτιπι υἱάθιιγ Κγυθσοῖο δὰ 

θίοπ. ρ. 328,, εἷ. 1Π|, 09. ΠῚ, 7. ΑἹ νυϊσαίαπι {ππϑῖπιν ἸΟοιι5 ΠῚ, 112. 
“Ἰημοσϑένης . . . καὶ τὸ ἄλλο στράτευμα. « ΘΌΕΙ,,. Οὗ Χεη. ὕγν. 
ΜΠ ΙΕ, ες Κῦρος μὲν ἐθύετο" ὁ δ᾽ ἄλλος στρατός. 

.η οΥΓΘΟΌ5 οοοτ τη Ὑ]σιι5 ΓΔ ΟἾ]6 ἀοο065- 56. Ἰοραιὶδβ ἼΕ 

εὖ [ἃ Πἰδιογίσαπι φιοάἀαπι οΥἹαίαν 
Ρογθοίαμι. ..«ἃ ἃ βθηΐθημα [πππῸ 

Ρ ἴρβο ἃποίοῦθ ΠῸῚ ΘΟΠΙΠΊΘΠΊΟ- 
γΓαϊα}] ΠῚ ΠΟΠ Ἀ]]ΘΠῚΠῚ 6586 5ΙσΠΪ- 
ἤοανὶ δα οι εἰσὶ! 56Π|0]. σγαπηηιαΐ, 
αἀη. 209. Ρ. 220. δεά ἰάπιθη οἱ 
ΓΑΙ 5 πη 6. ἰα16 ρογθοία πη ΓΘρΟΡΙΓ, 
οἱ ποὺ ἰυσο ἴά τϊπῖπηθ ἀρύμ 6558 
ἀΥΡ του. ΑΔΒ. [ππιοὰργ, Το. 
ΒΡ ποῖ 40] ἐγκατῳκοδόμητο Ιο- 
σοηάιπι οοπίθοϊ!, ΒΙοοηνῇ. ἐγκα- 
τοικοδομεῖται, ἜδκΚ. ἐγκατῳ- 
κοδομήϑη. Κτνιοσ. ἐγκατῳκοδό- 
μησαν «αὶ ἐγκατοικοδομεῖται. 
Ἐχ αυΐθιιβ. ῬΥΙπλι ἢ} σογΘ το οθη- 
ἀπ οδὺ, 4υἴα. 410 θη ρο 6. Π}1|-- 

ΓΒ 5 ΡΙῸΧ ὀχϑίσοῖιβ οϑῦ, σα βίο! !α 
ποη ΔοαϊΠσαία οὐδηΐϊ, 56 ἃ Δα Ποὰ-- 
Ῥαπίιγ, «ἀπ π) (46 Ἰρβίι5. Πδα- 
511 δαῃν γ γ 0) Ὰ} «ρταθϑι ἴα τὰπὶ ἀ6- 
ΠΠΠῚ ᾿Π5{ΠΠπ ΠΕ 02. ΤΌ ΠῚ ΠΊΛΓΙΙ5 
Ρογίδοιιιβ. οί,“ 

᾽ ΄ 

ὰρ. 19. δ.1. ᾽Εξςενεγκὸν- 
τες ... τάλαντα. ἢ) ἐςφορᾷ 
νἱά. ὙΥ ΟἹ, ργοϊοσ. αὐ Π6π), Τμορὶ, 

»»'αο. Ηϊδι. ΙΥ΄ 

Ρ. ΧΟ. 544. ΒΘ οἸἘἢ. Θοϑύθη. οἷν. 
ΑΙΒ. 11. Ρ. 4. 544ᾳ. 5.680 6 πι. 
Απέῖχιι. ἴα. ΡῈ]. Ρ. 921. ἃ]. γε ν-- 
θῖ5. ΤἸπιον 4115. ἀπ πὶ αἰτιιπὶ ἔππῸ 
Ρεΐππιπι ἐφφορα ἱπδιμανα, ἃῃ ἔπη 
Ρτίπιη ἐςφοραά ἀποθηίμπμ ἰα]6η- 
ππ| ροϑβια!αία 511, ΠΟ 58 115 β' σῃϊτ- 
Ποαῖαγ, ΟΥἮἉ, ΤΊ εἴ πὶ. ἤθβρ. αν, ρ. 
41. οὐ Π σι η. Ἀμπιχι. αν, δ. 10 ὦ, 
10. ἢε ΈμΘΕ ΤΗΣ ἐςῳ. διαμ: ταλ. 
νἱὰ. Μ α τ. ὃ. 428. 
ἐογυφολόγους ἩΓᾺΣ Ἀν, ΟΣ 
ααἀη. 1, 609. 1... ὉΠ] 5ἰμι}}15. γὸ8 
μα κι ΙΥ, ὅ0. δἱ Ηθιπι. Απιΐαι. 
ατ. ὃ. 100, 4. Μυσικλέα. 
ὙΠ απ ἀπιθῖθ ἰάθπὶ [π|0. οἱ Ροϑὶ 
Ῥρυιο 5. ΟΡ πη πιιρϑὶν Αβραβία. ΟἿ 
Κτυθσ. δὰ θίοη. ρ. 928.“ ΟΑ- 
ΠΙ55. ϑρθοοίπι. ἰδὲ. ρ. 20. ΟἿ. 
5.08 01]. οὐ ἰηΐευρυ. Αὐ βλορ ἢ. 
Εχυ. ν. 132 

δ. 2. ᾿ἀναιϊτῶν. Σάμιοι 
οἱ ἐξ ᾿Δναίων νοσεῖ ο. 32), 
1)6 5ἴτπι ᾿αΐιι5. ορρὶάϊ οἵ, ΙΥ̓́, 70, 
ὙΠ 19; 

δ 2 
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ΤΙλαταιῆς 
διακόσιοι καὲ 
εἴκοσι τὰ τεί- 
χη τῶν Πελο- 
ποννησίων υὑ- 
περβῆναιδια- 
νοοῦνται. λέ- 
γεται πρῶτον 
ὃ τρόπος, ᾧ 

ι 20. Τοῦ δ᾽ αὐτοῦ χειμῶνος οἱ Πλαταιῆς (ἔτι γὰρ 

ἐπολιορκοῦντο ὑπὸ τῶν Πελοποννησίων καὶ Μδοιω- 

τῶ», ἐπειδὴ τῷ τε σίτῳ ἐπιλιπόντι ἐπιέζοντο, καὶ 

ὠπὸ τῶν ᾿Ιϑηνῶν οὐδεμία ἐλπὶς ἦν τιμωρίας, οὐδὲ 

ἄλλη σωτηρία ἐφαίνετο, ἐπιβουλεύουσιν αὐτοί τὲ 

χαὶ ᾿᾿Αϑηναίων οἱ ξυμπολιορχούμενοι πρῶτον μὲν 

πάντες ἐξελϑεῖν χαὶ ὑπερβῆναι τὸ τείχη τῶν πολε- πα τρις: 
΄ ) Ἂ ΄ ΄ 

μίων, ἢν δύνωνται βιάσασϑαι, ἐφηγησαμένου τὴν λον ἄραι 
ξιν. 

πεῖραν αὐτοῖς Θεαινέτου τε τοῦ Τολμίδου, ἀνδρὸς 
μάντεως, καὶ Εὐμολπίδου τοῦ Δαϊμάχου, ὃς καὶ 

4 ἐστρατήγει" ἔπειτα οἱ μὲν ἡμίσεις ἀπώκνησών πως 

τὸν κίνδυνον μέγαν ἡγησάμενοι. ἐς δὲ ἄνδρας δια- 

χοσίους καὶ εἴχοσι μάλιστα ἐνέμειναν τῇ ἐξόδῳ ἐϑε- 

3 λονταὶ τρύπῳ τοιῷδε. κλίμακας ἐποιήσαντο ἴσας 

τῷ τείχει τῶν πολεμίων" ξυνεμετρήσαντο δὲ ταῖς 

δατσαπ. ΠΑΛΟΚ. ΟΥ̓ αἄη. 1, 128, 8. Ἑαϊοπάϊπι οϑὺ ἰαπιοη Ἱπίθγαιιπι 

ἄλλος ἴῃ Πἰρεὶβ. ΤΒογ 115. ἰοηογα δἀάϊμιπι 6556. ΟἿΆ να]σ. 54. ΥἹ, 

48. 88. 4]. 
ὅαρ. 20. ὃ. 1. Εὐμολπίδον. Υυ]6ο νἱΐοϑο Εὐπολπίδου, χιοά 

Αὐρ. [0 γαῖ. πὶ. οὖ, ἂν νἱἀοιιγ, 55. βουναηι. (ΟἹ. νη. Ο. Ε-. Ὁ). 1. 
Ε. μά. Μόοσχι. Αν. Οἱ. θαη. Εὐμολπίδου, πἰδὶ φιοά ἱπ θη. ὦ 
ρτο ο; Ρα]. εἰ Βερ. Εὐπομπίδον. ΑἸτογαίσαπι τθροπθηάτιπι οὶ, Ποσ 
ΒεΙμκογο ῥ᾽ ρους, πῸ5. {Ππ|4 οὐ ΟἹ} ᾿πμδΙΟΓῸ ΠῚ ὑοβΈΠ|Πὶ.. 4Ό] 115. ὨἰΠ πν. παι 
ΠΙΘΙΓΙΠΙ.. οὐ 404 Επροπιρίἀαθ ΠΟΠΙΘΠ., “ιλπἪπΠᾶ ΠῚ ΘΧ ὈΓΪΠΙ σ Ϊο Εὖὔ- 
πομπὸς τϑοῖθ ἀϊιοίπιπι, Π|0 1 πιιβαιιαπι ἱπνθηίταν. ῬΓΔΘ ΟΠ ΙΠ.115. 

ὕαρ. 90. δμι πος εἰ βοχιθη- 
ἰθτι5. οαρηἴθιι5. Θχρ!!οαίαμι ὈΓΘν ΓῸΓ 
Ὃαγγαπὶ ῥβθιάο - Πθ. ὁ. Νϑδου. 
δ. 108. εὖ Ροϊγαση, ΥἹ, 19. 2. 8., 
Ρᾶμ]ο Ρ]δπῖιβ Πϊοά. ΧΗ, ὅ0. 

.(, Ἔτι ἐπολιορκοῦντο. 
ΟΝ 1, 78. -- τεμωρίας., ἰἱ. ὁ. 
βοηϑείας. Οἵ. αἄη. 1, 27, 1. -- 
ἐπιβουλεύουσιν. 6 ποὺ νθῦθῸ 
ααπὶ ἱπῇπ. ἱπποίο νἱά. 4π|ὸ5 οἰταὺ 
Ηοτρ5.. αἀ Χρη. ϑυιηρ. ΙΥ̓. 92. 
εὐ 51411}. δα ΡΙαι. Ρκγοι. ῥ. 349. Ὁ. 
--ἀϑηναίων οἱ ξυμπολιορ- 
κούμενοι. ΟἿ 11, 6, 4. 78, 3. -- 
ἐςηγησαμένου. Ἡοο νεγριηι 
5οηδὺ ἸηΓ ΘΓ ἄτι} ἃ τὶ Οὗ Ὁ ΓΘ ΠῚ 6 8 8 6. 
(υν 22. 1. Ἔχρ! σαι...) 51 ἀ 6 Γ 6. 
ΟΥΟὟΙ, 90. ΥἹΙ, 735. Βοτσπι. δά 
ἴξοογ, ἄτθορ. Ρ. 924. οα. Βθηβ. -- 
ἀνδρὸς μάντεως. ΟἿ, ἈοΚ51, 
αν. ὃ. 98, ὅ.. ν». 449. “εὐ ἀδ᾽ τ 

Δ ἢ 5πὶ|. Απίίχι. ατ, Π. 1. ρ. 
411. -- ἐστρατήγει. Ναϊοίπα 
ΡΙΔοΙΟΥ ογαῖ, ἂἃπ ἀπχ {{Π113 
δγαριϊοπὶβ ΠΠ [νοῦ Ῥ] γα] 15 
ἡγοῦντο 22, 1.. πεῖς ραγιίοι]α καί. 

δ. 2. ᾿ἀπώκνησάν πῶς, 
πιθοῦ {πὸ ἀ πὶ ΓΟΥΎῚἰ 4 Ὁ 5}1- 
τοσταπῦ ἱποορίο, Ρονί. Ῥτγορτὶα 
ΕΧ Βαρουϊουθιι5. τοροιομάτπι ἐξελ- 
ϑεῖν καὶ ὑπερβῆναι τὰ τείχη. 
ΠΟ 501π|π| 6556. ΘΧΟΠΊρΙ] τ} ΠῚ 
ὙΟΓΡῚ 80. βἰ ΠΡ Π]ΟἾ ΤΟΥ ΡΟ5Π ΠῚ πηὰ]8 
ἄϊεῖν ΒΙοοπι. ΟἿ ἸΥ, 11. ΥἹ], 21. 
Οἴππι ᾿π ἢ πινο ἐπποίτπι 65} ΤΥ, 11... 
αὐπὶ ἀὐοπδαῖίνο ΠῚ, 90. (00 φιοά 
ΘΧΘιμρ πὶ μὶο 4 Ζι16. ἀοοι "Εν ἘΠΊ 
αὦ ἀπώκν. τοίογγι ροϑβϑα δὐηοίαϊ 
ΒΙοοπ, .) ὙΠ. 12. -- ἐς δὲ ἄν- 
δρας... εἴκοσι. ΟΥ ΝΜ αὐἰ. 
αν. δ. 298:. 1. ὃεὄὐ δ ΟΊ θο ρ: 
ἊΣ 8. Ξυνεμετρήσαντο. 



τοῦ τείχους 
τῶν Πελο- 
ποννησίων 
περιήγησις. 

30 ΘΟΥΚΡΔΑΙΔΟΥ͂ ΞΥΓΓΡΆΑΦΗΣ Γ. χα. 

ἐπιβολαῖς τῶν πλίνθων, ἡ ἡ ἔτυχε πρὸς σφᾶς οὐχ ἐξα- 
ληλιμμένον τὸ τεῖχος αὐτῶν. ἠριϑιμοῦντο δὲ πολλοὶ 
ἅμα τὲς ἐπιβολάς, καὶ ἔμελλον οἱ μιὲν τινὲς μαρ- 
τήσεσϑαι, οἱ δὲ πλείους τεύξεσϑαι τοῦ ἐληϑοῦς λο- 
γισμοῦ, ἄλλως τε χαὶ πολλάκις ὠριϑμοῦντες, καὶ 
ἅμα οὐ πολὺ ὠπέχοντες, ἀλλὸ ὁᾳδίως χαϑορωμέ- 
γου ἐς ὃ ἐβούλοντο τοῦ τείχους. τὴν μὲν οὖν δυμε- 
μέτρησιν τῶν κλιμάχων οὕτως ἔλαβον, ἐκ τοῦ πώ- 
χοὺυς τῆς πλίνθου εἰκάσαντες τὸ μέτρον. 21. τὸ δὲ 
τεῖχος ἢν τῶν Πελοποννησίων τοιύνδε τῇ οἰχοδο- 
μήσει. εἶχε μὲν δύο τοὺς περιβόλους, πρός τε 1Π1}2ω-- 
ταιῶν» χαὶ εἴ τις ἔξωϑεν ἐπ᾽ ᾿᾿ϑηνῶν ἐ ἐπίοι, διεῖχον 
δὲ οἱ περίβολοι ἑχχαίδεχα πόδας μώλιστα ἀπ᾽ ἀλ- 
λήλω». τὸ οὖν μεταξὺ τοῦτο, οἱ ἑχκαίδεκα πόδες, 3 
τοῖς φύλαξιν οἰκήματα δΥ εν δ μενος χοδόμητο, 

δ. 321. ὃ. Ῥαμ]οὸ δηΐα ἀπέχοντος 
οοπίθοῖ Π14. 

ὃ. 4, Ελαβον: Αἰϊοπάο τα- 
ΓᾺΟΠῚ {511ΠΔ ἢιτ5 Ὑ Υ Ὁ]. ϑ᾽Π ΠΟΥ 
ἰαπηθη (ἀθυπηαηὶ ἀϊοιιηῦ οἴ Νία [5 

ΒῈΡΡ]. τὸ τεῖχος. --- ταῖς ἐπι- 
βολαῖς τῶν πλίνϑιων, 1α16-- 
ΓαΠπὶ ΟΟαΡΙ ΘΠ ΓΟΓΙ πὶ ΟΥ̓ ἰ ἢ 1- 
θὰ. 5. ̓)λαινιβ ἰΐα οΟἸ]οοαῖι5 δϑί, αὐ 
δριυ νουρᾶ ἃ Ν αὐ τ}. αἵ. ὃ. 396.2. 
(υμὶ οχ δυῖια ὁδρ. ὃ. 4. οιἴαπι αἀἀ6 
εἰκάζειν ἔκ τινος) οἱ Βοϑιί, ὃ. 
106. ἀἄποῖ. 3. δπιιπιθγαία, δὲ τ 
ΔΡΙαἰἶντιβ. ἀρ [αῦ. ὰ οαἰπὶ. ΟἿ, 
Ηδπι 5 Ὁ 6 τὶ. δα [πιοῖ. Νίσυ. ρ. 37. 
Ἀδὶ ὀχοιηρία, νου Πἷν. ΧΧΥ, 28.. 
νἱά6 ἀρια ΒΤο ὁ τὶ. ἴῃ ἰπίθυρυ. τ 
ἐξαληλιμμένον, τοοϊοῦίο 
(Ρ ΘηἾπ5. 40 ἴῃ ργᾶΘ6Ρ. ἰπ 6556 
Ραϊαὺ Αση., ποραΐ ΒΙοομ .} ἴπ 4 α- 
Οὐ πὶ. 9}0}}, ΥἹ, 124. τιτάνῳ δὲ 
χρίειν, εἶτα ἀλείφειν, ἐπαλείφειν, 
καταλείφειν, ἐξαλείφειν.“ ὨΠΚ. 
-- ἔμελλον. ΟἿ, ΝΜ αὐ}. ἄν. 
δ. 08. δὲ οὐ Ἑ ΟἸΒῚ ὃς 110. 9:..-- 
ἐς ὃ ἐβούλοντο τοῦ τεί- 
χους. Θὰ Πα Υἱ ΡΤ 5, ἴῃ 4τ|ἃ πὶ 
τη άἀοναπί, ννοῦδι δ᾽ 6 πΐη 
ὙΠ τη, Οἵ. ΝΑΥΗ. αν. δι 950, 
δ4η. ὦ. εὐ ἀθ Ἠδδοϊηϊ οὐ. Αὐπο] αὶ 
καϑορῶν σορσίταν! ἰαθ θη πη) δχ- 
ΡΟ Ποηΐι5. 64, πιὰ. ΟΟἸοολιο 
ἀὐΐθη νἱάἀθία ἀοοογο γοῦθα ποθὴ 
δῖ0 ΘΟΒΆ ΓΘ 6, παϑορωμένου τοῦ 
τείχους, ἐς ὃ ἐβούλοντο. βοὰ 
καϑορωμένου (τούτου) ἐς ὃ τοῦ 
τείχους ἐβούλ. Οἵ. ΜΙ αὐτ8. ἄγ. 

πΘ ἢ πὶ η. (οίοιιπι οἴ, Ρ] αἰ. Αο- 
Π}}}. Ρ. ο. 10. --- τῆς πλίνϑου. 
1)6. δἰῃσιαν οἵ. άπ. 1, 4, 2. )ὲ 
Ἰαϊογαπι ΟΛΑΘΟΟΓΙΠὶ ΠΊΘΠ 51 ἃ, 486 
ἰνῖπο ΘΟ] ροϑ56 οχἰβιίπνοὺ ΒΙοομλῇ,, 
00. ἀρια ἰρβιπὶ ἴα ἴῃ 6. 1η8]. 
6 δουῖδιὶ ραγοῖρίο εὐκώσαντες 
ἀϊδρυίαν [ὦ ἃ 6 πὶ ρ [. Οπδοβί. Τίμιο. 
Ῥ- 24: ΟΥὮ Δ0Π. 18; 2. 

αρ. 91. 8. ἐλ γα τοὺς 
περιβόλους. οὐνλ 50] θαπι, 
{απ 40 Ποβίθ δχίθυϊοσθ πιθίι5 
δγαϊ. 6 ΠΌΪΙ. Βιμπη ον Τὰν. Υ, 1.“ 
ΒΒΘΟΜΕ. ΟΝ τ. ὅγγαο, Ρ. 81. 
564. -- πρός. ΕἸ ΡῈ αὶ 

δ. 2. Τὸ μεταξύ, ἱπίοτ- 
να] ΓΙ. 12. 177. ΤΥ 20: 
Ἀρροείμο, φυὰθ Βαμα, βίη !ς 
οϑὺ 15. ἀὃ φυΐθιι5 ΘΧΡΙΤοαν Ν ἃ Ὁ1}}. 
αὐ ΚΡ Ἢ οἰκήματα 
δεανενεμη μένα. Νογριμ ρτο-᾿ 
Ῥίον ργαθάϊοα!ο ἀσσοι πο ἀἉ[ιιη} οϑῖν 
ΟἿ, ἢ ο 51. αν, ὃ, 100. 4. σ.. Ναιη ρτο- 
Ργ6 δεανενεμημένον δου! θθηά μη 
οΓαΐ, 5] φυϊάθηι ἀγαθοθ ἀἸοῖμαιν δεα- 
νέμειν τὸ μεταξὺ οἰκήματα. ΟἿ. 
Ἀοδι. αν. ὃ. 104. ἀάπ. 6. Οἰὐκή- 

»--᾿ 

ϑ 



ΕΤΟΣ 4. ΧΕΙΜΩΝ. (ἸἸ. 21. δ) 

χαὶ ἦν ξυνεχῆ, ὥςτε ἕν φαίνεσθαι τεῖχος παχύ, ἐπάλ- 
ἕξεις ἔχον ἀμφοτέρωϑεν. διὰ δέχα δὲ ἐπάλξεων 

πύργοι ἦσαν μεγώλον καὶ ἰσοπλατεῖς τῷ τείχει, διή- 
χοντες ἔς τε τὸ ἔσω μέτωπον αὐτοῦ καὶ οἱ αὐτοὶ 

χαὶ τὸ ἔξω, ὥςτε πάροδον μὴ εἶναι παρὸ πύργον, 
ἀλλὰ δι’ αὐτῶν μέσων διήεσαν. τὰς οὖν νύχτας, 
ὅπότε χειμῶν εἴη νοτερός, τὰς μὲν ἐπάλξεις ἐπέ- 
λειπον, ἐκ δὲ τῶν πύργων, ὄντων δι’ ὀλίγου καὶ 
ἄνωϑεν στεγανῶν, τὴν φυλακὴν ἐποιοῦντο. τὸ μὲν 
οὖν τεῖχος, ᾧ περιεφρουροῦντο οἱ ΠΠλαταιῆς, τοιοῦτον 

(ἀρ. 91. ὃ. 3. Τὸ ἔξω. Νυΐσο εὐ Βοῖῖκ. ἐς τὸ ἔξω, 568 ἐς οπι. 
(855. Αὐσ. 6]. Υη. Ο. Ε, Ρα]. 10. αι. Η. ἤδρ. οἱ πονθπὶ ἀθίογίογοβ 
ΠΠΡνῖ. Ῥυδθροβιοποβ ἱπίθγάιπι οἰϊαπὶ, αι. ΟΟΠ ΓΆΓΙΪ5. ΟΡΡΟΠαηία 60Π-- 
ἐγαυῦῖα, πο ἰξογαγὶ ἀρράγοῦ οχ νυ. χαὶ ὑπὲρ ὑμῶν καὶ ἡμῶν {Π], 67. 
ἔχ τὲ γῆς καὶ θαλάσσης ΥΠ|, 56. ΟΓ Ν, 60. «4π. ΝΠ, 47, ἅ. οἱ δα. 
πιαὶ. ΥΠ, 86. Τας. Αστ. 39. δία ἃ} ἴῃ ἔγο πα πὶ.) σἴπιὰ] οὐ αἴθ τα 
ἐνεν Ραρσπάγοῦατ. 

ς [Ιη Ῥοπὶβ ΠΠγὶς πιὰ] ἀπέλιπον. ὃ. ἅ. ᾿Ζπέλειπον. 

ματα πὶ ἱυσιτία. --- ᾧκο- 
δόμητο. οΝπαβ. ἀρίπηι ποιηΐ- 
παῖϊνο τὸ μεταξὺ τοῦτο, ἀριἰ551-- 
πλιηὶ αἀϊεοῖο οἰκήματα." ΠΑΛΟΚ. 
Αἀ {|Πππ|πὶ γοϊαύιπι δοπαῦ οὐοὰ- 
ρΡαΐαπι ταῦ δϑάϊο15. (ἰὰ- 
συτὶ5 115). -- ἦν ξυνεχῆ]) 
τὰ οἰκήματα δηλονότι. 860]. 

8.8. Διὰ... δέκα ἐπάλ- 
ξεων, Ροδβὺ ἀδπᾶἃβ ρ᾽η πᾶ 8, 
πίθου θοῦ ἀθη 15 ρὶ πη 15. Ναϊθ 
αὦ ἀδοῖτ ἃ πὶ 48 π 416 μὲ - 
πᾶ πὶ γ8}}. Ροτΐ. Υἱσ. ρ. 87... 41δηι 
Ἰηϊεγργοια!οποπὶ ἰΟαιΘ Πα] σϑηογισ 
θιι5 51} ΠΠ0 115. σοηαίαγὶ νἱ αν δίθρἢ. 
ἴῃ ΤΙο5. νυ. διά. ΟἿ, δάη. Π|, 29, 
9. εἱ Ματιι. (τ᾽ ὃ. 080. ". -- 
διήκοντες...τὸ ἔξω. ἴυη- 
σοθδηρ ἰσί τι ΟΡ 16 ΠΉΠΓΌΠῚ 
[Ἀπαιιαπι ροηϊ6. --- τὸ ἔσω ... 
τὸ ἔξω. αταροῖ, αδὶ ἀ6 ἀπάθιι5 
ΓΘθιι5... 4πᾶ6 ἱπίοῦ 56. στϑίεγιπίαγ, 
ἀσίϊυτ, ποη, τι ΤΠ αἰ πη], οΟπιραγαιῖ- 
Υἷβ αἱ ἀθθοπι, ΟἹ. Π, 70, 8. ἀπὸ 
τοῦ βραχέος τείχους, 1, 13, 7. 
τὸ ἔξωϑεν. 511. -α πάρο- 
ὃον μὴ εἶναι... ἀλλὰ... 
διήεσαν. Ουδτο αἱ δίοδοι τῶν 
πύργων σΟΙΙΠΙΘΠΙΟΓΑΠίαΓ 29, 1, 

ἀΠΙ σοηΐον ἃ παρόδοις ἀϊδπριοη- 
ἄλλο, {πεν }5 [μα ]π6 αἰγάσ 6 ὑΓἃ ἢ 5- 
1Ὁπ5. ἈΡΡρΟΙ]ανουῖ5. Εἰ πάρο- 

δὸς Ροϊοϑὺ φαϊάθμι υἱάθυὶ 15 ἰγαη8- 
ἵπι5... 461 ργαοίθγθιπάο ἢν, ἰγᾶη5-- 
δαηἀϊ οορία. [{ὰ δῖήθρῃ. Αὖὐ' ἰπ 
]ηβοῦ. ἀὸ Μαπῖπι. ΑἸμοη. ρ. 34, 
49. τῶν μεταπυργίων καϑελὼν 
τὴν π.. ἰ. 6. ἰἴογ 'ἴπ πημγὶ5. ἴῃ 8]-- 
ἐπα ἀπο ρἰππδοι!οτιι. οχϑίγιιοίιιπη. 
Ϊπ ᾿πυ1]5 ἃ Τῆιιο. ἀθβουρι 5. Ἰηΐογ-- 
[αγγῖα παροπῦ πάροδον. ἰπγ65 
δίοδον. [Ιἰδπὶ ΡμΠο ρ. 80. 81. 
δα 5 ἀοοιγαῖα ἀοοοῖ, 41 Γαϊ θη 
πάροδοι τῶν μεταπυργίων οἱ 
ταγτίαπι δίοδοιε σοηβίγα 446 5᾽ηΐ"ς 
ΜΌΕΙ1ΕΆ. 1. ἃ. Ρ. 48. οὐ ἴῃ Βίορῃ. 
ΤΠ65. 

8.4. Χειμὼν...«νοτερύ ς] 
δίυγρος καὶ ὑετὸν ἔχων. 5080]. 
ΑἸΡΟΡι5. νογθ]5 46 πὶ ΘΧρΥΙΠ ΕΓ, 
«ποὰ ο. 22. 1π|ϊ. χειμέριον ὕδατι 
καὶ ἀνέμῳ ἀϊοῖίϊαγ. ΟΥ Ατη. 
Χειμών 5ϊπη]ΠΠ τοῦ ΤΥ, 6. 103. 16- 
σἴιαγ. --- δι ὀλίγου. ΟἿ. «ἀπ. 
Π, 29, 3. --- ἄνω ϑ'εν. ΟἿ, ἀάη. 
Π. 102,2. -- περιεφρου- 
ροῦντο. ΟἿ. αδἀῃ. 17, 8. 



οἱ Πλαταιῆς 
τοῦτο τὸ τεῖ- 
χος ὑπερβαί- 

νοῦσι, 

2 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ͂ ΞΥΓΓΡΑΦΗ͂Σ ΓΤ. κβ΄. 

ἦν. 22. οἱ δ᾽, ἐπειδὴ παρεσχεύαστο αὐτοῖς, τηρή- Ι 
σαντες νύχτα χειμέριον ὕδατι χαὶ ὠνέμῳ καὶ ἅμ 
ἀσέληνον ἐξήεσαν" ἡγοῦντο δὲ οἵπερ καὶ τῆς πείρας 
αἴτιοι ἤσαν. καὶ πρῶτον͵ κὲν τὴν τάφρον διέβησαν, 
ἣ περιεῖχεν αὐτούς, ἔπειτα προςέμιξαν τῷ τείχει τῶν 
πολεμίων λαϑόντες τοὺς φύλακας, ἀνὰ τὸ σχοτει-- 
νὸν μιὲν οὐ προϊδόντων αὐτῶν, ψόφῳ δὲ τῷ ἐκ τοῦ 
προςιέναν αὐτοὺς ἀντιπαταγοῦντος τοῦ ὠνέμου οὐ 
χκαταχουσάντωνγ᾽ ἅμα δὲ χαὶ διέχοντες πολὺ ἤεσαν, 
ὅπως τὰ ὕπλα μὴ χρουόμενα πρὸς ὠλληλα αἴσϑη- 
σιν παρέχοι. ἤσαν δὲ εὐσταλεῖς τε τῇ ὁπλίσει χαὶ 
τὸν ἀριστερὸν πόδα μόνον ὑποδεδεμένοι ὠσφαλείας 
ἕγεκω τῆς πρὸς τὸν πηλόν. κατὰ οὖν μεταπύργιον 
προςέμισγον πρὸς τὲς ἐπάλξεις, εἰδότες, ὅτι ἔρημιοί 
εἰσι, πρῶτον μὲν οἱ τὸς χλίμαχας φέροντες καὶ 
προφςέϑεσαν. ἔπειτα ψιλοὶ δώδεκα ξὺν ξιφιδίῳ καὶ 
ϑώραχι ἀνέβαινον, ὧν ἡγεῖτο ᾿Δμμέας ὃ Κοροίβου, 
χαὶ πρῶτος ἀνέβη, μετὰ δὲ αὐτὸν οἱ ἑπόμενοι ἕξ 

(αρ. 22. ὃ. 2. Πολύ. Ιῃ ορί{π|ῖ5 1 τὶ πολλοί. Ὑυ]σαιιπι, 
αυοά Κσιιοσ, ἀθ]ογὶ ν ἱαϊ!, βαιβ ἔαθίανγ ἔππαρ. ΥἹά. δά. πιαὶ. 

(ἀρ. ὦ. 8.1. Παρφεσκεύα- 
στο. Υἱά. ἀάη. 1, 40,1. --- τη- 
ρήσαντες. ΑἸ φυλάξαντες. 
ΟἿ ας. οἱ ΒΊο ὁπ ἢ. ΒΙΠΉΠ θυ 
χειμῶνα τηρήσαντες ΔΕ ΧΗ 
ὕδατι καὶ ἀν ἐμ ῳ. ἴητα 93, 
δ. πᾶθο πὸχ ἀνέμῳ ὑπονειφο- 
μένη νοοδίιν. Επιούαηὶ ἰσίταν πἰ-- 
ν65 οὐμπὶ Ρ] αν, (εἰ. αάη. 1 ἘΠ ΤῸΝ 
πιϊχίαθ. -- οὕπερ . . ἦσαν. 
ΟΥ. 20,1. --ὀ τὴν τίδιῳ σον 
Ἐοδϑαπιὶ ἱπίθυίοσθπι. ΟἿν δάμη. 29, 
2. -- προιδόντων αὐτῶν. 
ΟΓ Βολῖ» ἀν. ὃ. 191.. ᾽ὐπὸ 22--- 
“ν ὁ φῳ. ὕδιε δα ριορίιιϑ ματι 
εἰρίπιπι ἀντίπατ. το αἴιβ οί. ΟἿ, 
αάη. 1, 1. 2. οὐ ἀὸ πος οβϑβίγο- 
ΡΠ ΤῸ δα. πιαὶ. 5᾽π}}}6 4υ]α-- 
ἄμ. παγγαῖαν ἦν. ΧΧΙΝ, 40. 

8. 2, “Ὅπως τὰ δπλα μή. 
διροῦ οΟἸ Οσαιϊοη6 γΘΥθΟΥ ΠῚ οἵ, 
ΜΟΘΏΠΗ. ἀθ ϑο οι. ἀπὸ κοιν, 
Ρ. 14. -- εὐσταλεῖς τῇ ὁπλί- 
σει] εὔζωνοι. κούφην ὅπλισιν 

περιβεβλημένοι. 5080]. --- τὸν 
ὠριστερ ὃν... πηλόν. ὃ 
ΠΟΥ ἰπ ῬΓΟΟΙΠ 5. ΔΙ θυ Ρ Θά οπὶ 
τϑοίην πα 6 πα] οἵ. ἢ ὁ γ πη. ἂὰ Υἱτα. 
Αδῃ, ΥἼΙ, 690. ἴῃ άπ. οἱ ἔχο. Υ1Π.., 
ιν. 1Χ, 40. αἷς θαι. οὐ ΒΙ οι , 
Τιιπο βἰπίβιοι ἰαηίππι Ρ65 ἰάθο γἱ-- 
ἀδίμν [1556 οαϊθαίιβ. αὖ ἀοχίου, 
4ὶ ρμγαθοθάογοι , οὐ ἱποθββιιπὶ ἰη-- 
ΟΠοαΓοΙ, δὶ πυάιϊιβ οβϑοῖ, ΡΙΌΠ ΠΡ) 6- 
τοῦ 6085. πὸ ἴῃ ἰοὺ ἰθου θη; 
πᾶ ΠῚ [Ρπλϊ αΐθ πὶ ἱπόθβϑιβ ἴῃ ἰα]ὶ 
5010 Πια 5. ΡΘαΪδ.. ποη οαϊορα-- 
τηθηϊα ργοθοηὶ. ΟἿν Αὐ πὶ οὐ 5.4]}]. 
0. 94, 
δ. 3. Ξιφιδίῳ καὶ ϑώ- 

ρθακι. ἴ)6 5] ρι]αγὶ οἱ. αἄη,. 11, 
52, 4. 70,3. - ἀνέβαινον ΝΟ 
ἀνέβη ... ἀνέβαινον. Αἱ- 
το ἀδ ἐπ ρου δοίη (6 ρ] υγ 1115. ρᾶιι-- 
Ἰαυῖπι 5θῖῖ οἰποο ρ5. ἀβοθη θη! θιι8, 
δογΙδίιμη. ἀθ ἀπὸ Απιπιθὰ μοβί θη]. 
-- ἕξ ποὴ οὐπὶ 5 ρΟΓΊΟΥΙθιι8. οὗ 
ἑπόμενοι ἰυπροηάιηι., 5οἃ ουηὶ 

“-- 



ὧν 

ΕΤΟΣ 4. ΧΕΙΜΩΝ. (1, 22.) ΒΒ) 

ἐφ᾽ ἑκάτερον τῶν πύργων ἀνέβαινον" ἔπειτα “ψιλοὶ 
ἄλλοι μετ τούτους ξὺν δορατίοις ἐ ἐχώρουν, οἷς ἕτε-- 
ροι χατόπιν τὲς ὠσπίδας ἔφερον, ὅπως ἐχεῖνοι ὁῶον 
προςβαίνοιεν, καὶ ἔμελλον δώσειν, ὁπότε πρὸς τοῖς 
πολεμίοις εἴησαν. εἷς δὲ ἄνω πλείους ἐγένοντο, 
ἤσϑοντο οἱ ἐκ τῶν πύργων φύλακες" χατέβαλε γάρ 
τις τῶν Πλαταιῶν ἀντιλαμβανόμενος ἀπὸ τῶν 
ἐπάλξεων χεραμίδα, ἣ πεσοῦσα ψόφον ἐποίησε. καὶ 

αὐτίκα βοὴ ἣν, τὸ δὲ στρατόπεδον ἐπὶ τὸ τεῖχος 
[4 ἧς ΡῚ Α 2 ει! 5 Α Ι “- 

ὥρμησεν" οὐ γὸρ ἤδει, ὃ τε ἦν τὸ δεινόν, σχοτεινῆς 
νυχτὸς καὶ χειμῶνος ὄντος" χαὶ ἅμα οἱ ἐν τῇ πόλει 

ὃ. 8. Προςβαίνοιεν. Ὦ. Ε. οι. προβαίν. 584 οἵ, άπ. ΙΝ, 135. 
δ. 4. Πλαταιῶν Ραὶ. εὐ Βεῖτς. Ὑυϊρο οὐ ἰπ ρ]ουίσχαθ Πἰ τῖ5 Πλα- 

ταιέων διὸ οἱ ὃ. ὅ. εἱ 29, 1. ὅ. 24, 3: πε δά. ΠΏ 
Ψόφον. ΒΕΚΙκ. ὁχ ὑπὸ ἴ{. δοῦπον. .««(Οὐοά ἱπ τἀπὸ Πἰρτοὸ ΓΈρογ- 

ἴὰπιὶ Δ} ἱπίθγργοίθ δἀβογιρίαπι πηθυο οχἰβυϊπιθίπιν. ΕΔ ψόφος σοπογαῖπι 
ΟΠΊΠΘΠῚ ΟΠΊΠἶΒ ΘΌΠΟΓΙΒ ἐγ ρ μαπὶ Ψγ6] {γα σΌΓΟΠΙ 5 σηϊῆοαϊ, [{πᾶγο οἰϊαπη 
ἀδ βοηϊίι οὐἵἱο 6 σοῦροῦῈ δα [ουτὰπη 8}1150.. 4] ἽῬιορηδ οδϑ δοῦπος, 
ΦΟΙ]ΟοαΥΪ ροίοϑι.} ΡῬνδθίογθα ΟΧ ἱπηϊ μα ]οπῖρι15. Π)]Οπΐ5 (455. Ρ. 948, 47. 
εὐ 992, 73. ψόφον ἃ} 60 ἰθοίιιπι 6556 μ]απαπὶ οὶ ΒΙΘΟΝΕ, “οῦ-. 
πον 60 ΠηΪππ15 ΡΓΟΡΆΠη5, {πο πο νοοαθα] πὶ, οὐβὶ ἴῃ Χοπορῃ. ΑπᾶΡ., 
πθὶ αἰϊὰ {πα αιθ ποππα}}]ὰ ροθιΐϊοα ΓΘΡΘυ μη απ), Ἰερίματ, ΡΟΘ οι 6556 6Χ 
115, 4πᾶὸ ἀθ δουπεῖν γψϑῦρο [μπιοϊαπιιβ 46 Οοπβον. μἰδι. ο. 92. ἀἰοῖξ, 
σΟΠ σα πάπιπ 6βί. 

δ. ὅ. Βοὴ ἦν. (455. Αὐρ. ΟἹ. γοη. αν. Ὁ. 1. Ε. βοήν, πι. ΑΥ. 
Ομγ. θη. βοή Β'π6 ὙΘΙΡῸ 7». 5.. Αὐτίκα βοὴ ἦν βου! ρβίβδθ ΤΕ πογα!- 
ἄδπι., ΠΟΙ αὐτίκα βοήν. ποὸ αὐτίκα βοη οἰμΐθ50. ἦν, ἱπιο}]Π]σὶ ροίοϑὶ 
ΟΧ Ηδηποσ. περὶ ᾿Ιδεῶν 1. 1. ο. 12. [ρ. 286. ὙΥα]2. ΟἿ, οἰϊαπ δουρί. 
ἵπο. ἰπ ἈΒοΙ. Ὑγα]Ζ. ὙΠ]. ν. 041 Ἵ: Β0Π. Πθυπιοβθπθθ. ΘΧΘΠΙρΙὰ εἶπ8-- 
πιοαὶ γα] ΡΓΟΙΌΓΓΘ , ὅταν τις μίαν λέξιν μερίσας τὰς τελευταίας 
αὐτῆς συλλαβὰς ἀρχὴν τοῦ ἐπιφερομένου ποιήσηται κώλου, αἰ 
ἴῃ ΤΗσυογ ἀἰ ἀοἰ5 Σαμίαᾳ μία (ΥἹΠ, 10.), φαίθυβ βοὴ ἢν ποῃ βαι|5 γβδβροη- 
ἀορηΐ. Ἀουπυίτηιιβ. ἰἁπηθπ ΠιπῸ γυ]σαίαπι., 4υοα οὐ ρᾶι]0 Α]1 16 ἀϊοίμη 
εβδϑθὺ βοὴν ποιεῖν αἴᾳιι ψόφον ποιεῖν, οὐ Βου]ρι τὰ βοήν παγγαῖο 
ΠΉΪΠι5. ΔΙ δου 5. οἰ Ποογοίαγ, 4ιαπι δὲ πὶ νας. 

115, 4186 ΒΘ ΖαΠΠ ; ΠᾺΠῚ 56η1 ἰΏ οἵ. δέῃ. 1, 8, 2. -- ἀντιλαμ- 
ἘΪΓΔΙΏΦΙ6 ἐπγγὶπὶ ἀδοθηάθθαηί. ΝΟ 
Γροΐθ ἰσίμιῦ. Ποὺ ΘΧΘΙΡ πὶ σΟπὶ- 
πιειπογαΐ ἢ ο σ᾽. (ὑγ. ὃ. 98. 2. 6.; 
4ιοά ἰάδπι ἀϊσθπάππι ἀ6 ΑἸ ονῸ ΥἹ, 
43...ὄ 0] ἀν ου 5. ραγῖτον οαπὶ πὰ- 
πη Γδ!} ΠῸΠ ΟΟΠδοΓοΐ. τῶν 
σ ύ ργων. Ουδα5 ΠΠυά μετα- 
πύργιον ἃ ἀοχίτα εἰ ἃ 5ἰηἰδίγα οἷπ- 
φοραί, 
ΡΣ. ΟΣ Ἐπ πο ἘΠ δ᾽ 8. 
ΤΗυογ ἀἰαϊς. 0]. 11. 86οῖ, 1. 

βανό μὲ ̓γο 6] ἀντιδρασσόμενος 
[τῶν ἐπάλξεων]. Θ0}0]. 

δ. δ. Ἐπὶ τὸ τεῖχος. ἴὴ 
518 ΠῚ 45.416. βίαι ποπι, 4ιαπὶ ἷπ 
ΠΠΓῸ Βάθοραι. ΟἿ, ὃ. 6. οἱ Ηδδοῖι. 
--ὅ τι ἦν τὸ δεινόν, φυοά 
556} ΠΠπ4 Ρδγίσα]α πι (ᾳφυαο 
ΟΠ ΟΥ οχοϊίαϊι 5 6556). --- 
χειμῶνος ὄντος. θυο ἱπ- 
Ροαϊοραίαν., 40 πιΐπιι5. ΟἰΔΙΠΟΥΘΠὶ 

δ 



κἄπειτα καὶ 
Α ἕξ , 

τὴν ἔξω τα- 
φρον παλῶς 
διαβαίνουσιν. 

94 ΘΟΥΚΥΔΊΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗῊΣ Γ΄. χγ΄. 

τῶν Πλαταιῶν ὑπολελειμμένοι ἐ ἐξελθόντες προςέβα- 
λον τῷ τείχει τῶν Πελοποννησίων ἐ ἐχ τοὔμπαλιν ἢ ῆ 
οἵ ἄνδρες αὐτῶν ὑπερέβαινον, ὅπως ἥχιστα πρὸς 
αὐτοὺς τὸν νοῦν ἔχοιεν. ἐϑορυβοῦντο μὲν οὖν κατὰ 
χώραν μένοντες, βοηϑεῖν δὲ οὐδεὶς ἐτόλμα ἐκ τῆς 
αὐτῶν φυλαχῆς, ἀλλ᾽ ἐν ἀπόρῳ ἦσαν εἰκάσαι τὸ 
γιγνόμενον. καὶ οἱ τριωχύσιοι αὐτῶν, οἷς ἐτέταχτο 
παραβοηϑεῖν, εἶ τι δέοι, ἐχώρουν ἔξω[ϑεν) τοῦ τεί--: 
χους πρὸς τὴν βοήν" φουκτοῖ τε ἤροντο ἐς τὲς Θή-- 
βὰς πολέμιοι. παρανῖοχον δὲ καὶ οἱ ἐκ τῆς πόλεως 
Πλαταιῆς ἐπὸ τοῦ τείχους φρυχτοὺς πολλοὺς πρό- 
τερον παρεσχευασμέγους ἐς αὐτὸ τοῦτο, ὕπως ἀσα-- 

φῆ τὰ σημεῖα τῆς φρυχτωρίας τοῖς πολεμίοις ἢ, καὶ 
μὴ βοηϑοῖεν, ἄλλο τι νομίσαντες τὸ γιγνόμενον εἶς 
ναι ἢ τὸ ὄν, πρὶν σφῶν οἱ ἄνδρες οἱ ἐξιόντες δια- 
φύγοιεν καὶ τοῦ ἀσφαλοῦς ἀντιλάβοιντο. 2.2. οἱ δ᾽ 
ὑπερβαίνοντες τῶν Πλαταιῶν ἐν τούτῳ, αἷς οἱ πρῶ- 

ὃ. 6. Αὐτῶν Ραϊ. ἵν. αι. Η. μεσ 
ΟΥ. απη. 

ΔΡΤο Ἔξωϑεν (455. ἀπρ. ΟἹ, Ἄαα. Ὁ. αν. [αυτ. [πισὰ, Ὠ. Μοσχα. 
ψυϊσο οἱ Βεκις. ἔξω. 6 ἼΠ0 νἱά. αάπ. Ἰρῦῦυ ἘΠΥ 1 15} 7. οἱ πΐσ 
Ασα. . 4] νερὰ ἔξωϑεν τοῦ τείχους ἃ Ῥατίο ὀαιδει σε δ ΠΝ! 
ἱπιουργθίαιασ, (θη ναπι ἴαπηθη ἈΠ01 ἀ( ἔξωϑεν ΤΗπογάϊ 465. πο ἀρ- 
Ροϑβιμί. 

. [μιρᾷ. ΒοκΙς. γυρο ἑαυτῶν, 

ἀἰσποβοθυθηξ. τὸν νοῦν κτο. ,, Επετέτακτογς ΚΆΌΕΘ, 
ἔχοιεν, απἰπηαπι δάἀνογιο- 
ΓΘ. ὉΓΨΗ;, 1056] 

δ. 0. ᾿Ἐϑορυβοῦντο, [- 
ΤᾺ 1} π|5. 115 [ἢ ΘΝ α ἴα. Οἱ. 
Ατη. Βίο οἱ δά Υαὶν, θῦ. -- κατὰ 
χώραν. ΟἿ, ἀἄη. 1, 28. οχίτ. -- 
ἐκ τῆς αὐτῶν φυλακῆς. 
Εδάδπι ΡΙΟΠΟΙΪηἰ5 αὐτοῦ ς0]10-- 
οὐ στοροῦμαν 91, 2. Υ, 10. ὙΠ], 
48. ΟΥ,  οσι. αν. ὃ. οὐ, ἣ- Ὁ ΠΟΣ 
ἃ. οὐ Β6..1. τς, ὁ... 11 5 εἴ τ ἴα 
νυ ]σ. ἸΠβΟΙ πίον ῬΙ ΓΙ 5 ἑαυτῶν 
αὐ ΑΒΒΗΤΙΟΝ οὐδείς τοϊαμιιβ. οδί, αὐ 
ΑἸἾΡῚ ΡΥΟΠΟΙΪ ΠῚ) Ρ] γα] 65 δα 5ἰη- 
συϊαύθη) τίς. Οἱ, Μασ, αν. ὃ, 
44. ρ. 978,. 504 οἰΐαμι 54. -- 
ἐν ἀπ τῤφμ ἦσαν εἰκάσαι. 
ΟΝ ἀθηΠε ΠΕ, ΧΣ 

Θιω; Οἱ τριακόσιοι. ἢδ 
ἀγίϊοι!ο νἱ 4, αἄη. 8, 4. --- ἐτέτα- 

ΤΠιοΥ ἀΙ 465. συ οπὶ Αἰ] δἰ πιρ] οί 
ὙΘΓΡῸ 510 τιδὶι8 6556 0 ΙΓ οιαγ: 
αἱ Χοπορίοπ οοτίο γι. 1, ὅ, 8. 
ΙΥ, Ὁ, 8. (μθὶ νυ!ρο προςτώσσειν 
ἴην 15. ΠἰΡυ 15 πιο] ον ῖθιι5.} δὲς ἃ]} 
τάσσειν τινὶ ποιεῖν τι ἀἴσογο ποη 
ἀρ ανογαηΐ, --- φρυκτοὶ..- 
πολέμιοι. ΟΥ δάη. 1, 94, 1. 

δεῖ 8. ,Φρυχτωρίας. ἢ 60, 
»" ἡ, καὶ μὴ βοηϑοῖεν. 
δ ΠΝ αι. ὃ. 518. 8. Ἀο5}. 

. 122. αἄη. 0. ΒΘτη ἢ. ϑ'γηῖ, 
ὴ 01 ὙΠ 90. ὙΠ 17. ὙΠῚ Βὼ. 
Ο᾽ ΘΧΟΠΙΡΙα [ναἰηα. «παῖο οϑὺ ποῦ 
ιν. Αθη. 1, 298, 544.: ἢ δι 1}- 
ἔχ, ΜΙ τ τσ ῬΑ ΘΝ ἴ, ππδινις 

ατοοτοί, Αδά, ΡΊαπῖ. ΝΠ]. 6Ἰ. ἢ, 
"" ὕ8. Γπ5ῖ. ΧΥΠΗ, 4, 10. - ὧν- 
τιλάβοιντο. Νοη ἰΐὰ ταῖο νὰ- 
ἰοῦ αβδοάφιαὶ, 1, 6. ρΡΘΥν ΘπΙΓ8 

Ἵ 

8 

] 



ΕΤΟΣ 4. ΧΕΙΜΩΝ. (ΤΠ. 25.) 90 

τοι αὐτῶν ἀναβεβήχεσαν καὶ τοῦ πύργου ἑχατέρου 
τοὺς φύλακας διαφϑείραντες ἐχκεκοατήκεσαν, τάς τε 
διόδους τῶν πύργων ἐνστώντες αὐτοὶ ἐφύλασσον μη- 
δένα δι’ αὐτῶν ἐπιβοηϑεῖν, καὶ κλίμακας προςϑέν- 

τες ἐπὸ τοῦ τείχους τοῖς πύργοις, χαὶ ἐπαναβιβά- 
σαντες ἄνδρας πλείους, οἱ μὲν ἀπὸ τῶν πύργων 
τοὺς ἐπιβοηϑοῦντας καὶ κάτωϑεν καὶ ἄνωϑεν εἶρ-- 

γον βάλλοντες, οἱ δ᾽ ἐν τούτῳ οἱ πλείους πολλὲς 
προςϑέντες κλίμακας ἅμα καὶ τὸς ἐπάλξεις ἐπώ- 

2 σαντες διὰ τοῦ μεταπυργίου ὑπερέβαινον. ὃ δὲ δια- 
χομιζόμενος ἀεὶ ἵστατο ἐπὶ τοῦ χείλους τῆς τώφρου, 
καὶ ἐντεῦϑεν ἐτόξευόν τε καὶ ἠχόντιζον, εἴ τις πα- 
ραβοηϑῶν παρὼ τὸ τεῖχος χωλυτὴς γίγνοιτο τῆς 

4 διαβάσεως. ἐπεὶ δὲ πώντες διεπεπεραίωντο, οἱ ἀπὸ 
τῶν πύργων χαλεπῶς οἱ τελευταῖοι καταβαίνοντες 
ἐχώρουν ἐπὶ τὴν τώφρον" καὶ ἐν τούτῳ οἱ τρια- 

4 χόσιον αὐτοῖς ἐπεφέροντο λαμπάδας ἔχοντες. οἱ 
μὲν οὖν Π]λαταιῆς ἐχείνους ἑώρων μῶλλον ἐκ τοῦ 
οχύότους, ἑστῶτες ἐπὶ τοῦ χείλους τῆς τάφρου, καὶ 
ἐτόξευόν τε καὶ ἐςηκόντιζον ἐς τὰ γυμνώ, αὐτοὶ δὲ 

Οαρ. 29. ὅ. 1. Εἶργον. Ρα]. ΑἸά, Β4511. 1. ΒΘΙΙς. εἶργον. ΟἿ. 
40: 3 9.09. 

ΠΡ ΟΠΙΝ 128: ΜΠ ΘΟ.» 8ιε2»,».. ΟΕ. ΝΑ Εν, ν΄ ὃ. 590. 8 
οὐ ἄδ βἰπηρ] οὶ γῦρο δάη. 24, 2 

ὕαρ. 29. δ.1. Οἱ δ᾽ ὑπερ- 
βαίνοντες. ΗΙ ποπιϊπαιν! ΠΟῊ 
ΟἿ] Ὑ6ΓΡῸ ἐφύλασσον, 5604 οἵη 
ΘΠΠΙΠΟἾ ΔΕΒ καὶ κλίμακας προῦ- 
ϑέντες, καὶ ἐπαναβιβάσαντες 
ἄνδρας (ἑαυτῶν) πλείους, οἵ 
μὲν ... εἶργον, οἱ δ᾽... ὑπερ- 
ἔβαινον νἱἀοπιᾶν φοπαογόγο. ΟἿ. 
αἀ. πιαΐ. οἱ ἢ ο 5:1. ἀτ. ὃ. 101. 9,}». 
-- οἱ πρῶτοι ... ἐκεκρα- 
τήπεσαν. Οἵ, 22, ὃ. -- τάς 
τε... ἐφύλασσον. ῬανΠου]απὶ 
τέ ἴϊὰ ροβϑὺ καὶ... καί νὸϊ 5[ηι- 
ΡΙὸχ καί ἱπίογάππι ἰερὶ, δϑά ργο- 
ρτῖο δα καί ποὴ γοίουεὶ ἴαπὶ αν - 
πη σ᾿ ἂς Ρανν. 1. τ. 10,9, ἀοοαίν. 
1 ἡ, 4.3.1} .4]. 
Δίοδοι. ἴῃ ἸΠί ΘΙ ΟΥ νι {πγγ απ 
ΡΑΥγιθι5. οοσ᾽απάας βυηΐ, ΟἹ, 21, 
ὁ. -- μηδένα ... ἐπιβοη- 

ἘΠ οϑ.. ὃ. 125. 7.---καὶ κάτω- 
ϑὃὲεν καὶ ἄνω ϑ'εν οὰπὶ γουθὶ5 
εἶργον βάλλοντες, ΠΟΙ ΟΠ ΠῚ 811- 
ΡΘΓΙοΥ 5. τοὺς ἐπιβοηϑοῦντας 
νἱἀθηΐαν ἱπησοηάα. (Οἷ, οα, πηδὶ. 

δ. ὃ, Ὁ διακ ομιξόμενος 
ἀεί, ρεννα θη 4548. 
ΟΥ. Βοτη. δά Χρῃ. Ογγ. ΥἹ], 1. 
20, -- ἐπὶ τοὐ χείλους τῆς 
τάφρου. ἴιαϊϊεὶ φαῦᾳαθ ΓΒ τα τὴ 
[055 ἃ α νουδηΐ, αἱ 1|ν. ΧΧΧΥΙ͂, 
7. Πᾶθρο ἁπΐθηι [0558 οδὺ Οχίοσῖον: 
(24, 2.2). ἃῦ οα, οαἰπ5 ο. 22. ἱπϑαηῖ. 
τηρῆίιο [αοία οβὲ, αἰβοουποηάα, Οἵ, 
ΕΠ, 78. -- κωλυτὴς γίγνοιτο. 
ΒΠΩΠΠΓΟς. ἴαπι ΠΤ 90} ᾿ Οἵ, Βῖς 
θυϊ.. οὐ «ἀη. 1, 132, 

δ. ὧς χαλεπῶς δ τελευ- 
ταῖοι. Ἐδὶ ἀρροβιο ΡαθΗτῃ 
Οἵ, οι. ἅτ. ὃ. 101. 

δ' 4. Ἔς τὸ μὰ ἣν ἘΝ γ 

ὩΣ 
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ἐν τῷ ὠφανεῖ ὄντες ἧσσον διὰ τὲς λαμπάδας χα- 
ϑεωρῶντο: ὥςτε φϑάνουσι τῶν Πλαταιῶν καὶ οἱ 
ὕστατοι διαβάντες τὴν τώφρον, χαλεπῶς δὲ χαὶ 
βιαίως" χρύσταλλός τε γὰρ ἐπεπήγει οὐ βέβαιος ἐν 

2. αὖ [«᾿ ἈΕῚ -" γ 4) τ 2 Γ ὉΝ ᾿. 

αὐτῇ, ὡςτ᾽ ἐπελϑεῖν, ἀλλ᾽ οἷος ἀπηλιώτου ἢ βορέου 
ὑδατώδης μᾶὥλλον, χαὶ ἡ νὺξ τοιούτῳ ὠνέμῳ ὑπο-- 
γειφομένῃ πολὺ τὸ ὕδωρ ἐν αὐτῇ ἐπεποιήκει, ὃ μιό- 
λις ὑπερέχοντες ἐπεραιώϑησαν. ἐγένετο δὲ καὶ 
διώφευξις αὐτοῖς μᾶλλον διὸ τοῦ χειμῶνος τὸ μέ- 
γεϑος. 44. ὁρμήσαντες δὲ ἀπὸ τῆς τάφρου οἱ Πλα- ἢ 

.- ͵ 2 , 4 ἦ ,Ω ΄ «.«᾿ῳ ταιῆς ἐχώρουν ἀϑρόοι τὴν ἐς Θήβας φέρουσαν ὁδόν, 
ἐν δεξιᾷ ἔχοντες τὸ τοῦ ᾿Ανδοοχράτους ἡρῷον, νομί- 
ἕοντες ἥκιστα σφᾶς ταύτην αὐτοὺς ὑποτοπῆσαι τρα- 

΄ι 

οἱ ἐξελϑόντες 
Πλαταιῆς 

σχεδὸν πάν- 
τες ἐς 4ϑήνας 
διαφεύγουσι. 

Ἰαϊοτὰ πα, πο ἔθοῖὰ ε11- 
θΡ60. νἱάο!οοῦ ἀθχίγα. ν1Δ6 Τὶ ο, 
Υ 71. 1 ῖν ΧΧΠ, σκ εῖπ [0.5 
ἀφο γηι. φορὰ ραξοθαΐί, Νὰ- 
ταϊάα 6 ἰα οα ἀτοπαπτι ΒΙΘΟΜΕ,, 
ἀρ αθηι υἱὰο ρίαγα, ΟἹ, θιῖι. 
Δα Υ, 10. 

δι. Βιχίωσ. ΟἹ. ἀπῆν ἢ]; 
99, , - κρύσταλλος. 
ἐπεπήγει. Ὧδ τὸ νἱά. Κγαϑ. 
Η10]}}. 1. ν. 254. -- ἐπελϑεὶν, 
» Βπάνω αὐτοῦ διελϑεῖν.“““ΟΎ- 
ΚΑΣ. 5: ἀλλ οἵοςνς, ὦ αλ- 

λον. Θυπι Βοιθαὰβ. σ᾽ οθ  ΠΟῚ 
κοΙναι, 5664. ηἶνθβ Γ΄ ρα παϊηποιη 
ΑἸΤΟγ ἢ 5. σἵοπαι ( εἴ. Κα τι 5. Π6]]. 1. 
Ρ. 922, 54.). ϑιιθβο]αηι5. ἀπ! 6 ΠῚ 
Ρ]ανίαπι οοποίίοὶ (νἹὰ. Ἰἔ τ α 5. 1. ἃ. 
ν. 929.).. μαθο 5ἷο ἱπίθργοιαπήα 
δηῦ : 564. 4πᾺ}15. σίδοῖοβ 
51 "5 ΟΙ αὶ ρου 5 {παῖ Β 0 - 
ΓΘ ὰ0 (ν 6} 5 "5 πὸ μοῦ 5 
{4πὰπ θ ον Θὰ {{4π|6} ἃ 4058 
[π|ὰ 15] 651. ῆαλλον ἰρίζ 
ἀαὺ᾿ ΟἴΠῚ 5010. ἢ ἀτν βία! οὐ οἴη] 
μος οὐ οὐ 86]. ὑδατώδης ἰπη-- 
φοπάήμσπι ὁδὶ, ΠΠῚ Δ δ᾽ νϑυιηι, ἴον- 
δία. μάλλον ἱγαηβροπθπάι) δι} 
δατωδης ἃ" πιο ΡΟ ΠΣ αα- 
ΒΟΥ ΠῚ 580 ΒῈΒΡΊΌΟΥΟ, Ευθπ ρῸ Ὁ 

ἀπίοπι, αἱ ἤ αὐ κἰσπίποοι, εὖὔ- 
ρον Ρἴο νοῦ. βορέου Ἰερεπάμηι 
σομΐθοῖ. (σπίτα (ἰοε!οειίπι ἴῃ οἱ, 
ὙΠῸ}. ΘΘΡ 0], αἰχίπνιδ, απ οΙ 16 

5116} ἱπηρασπαν Αὐη. ἴῃ δᾶ. 2. 
(ἰδίθυιιπι 46 [Ὀγπια ποπηλἰπὶ5 ἀπη- 
,λιώτης νἱά. ᾿ο}. δα δορῇ. Αἰ. 
ν. 805... ἀδ σοηϊῖνὶ5. ΔΙ ἃ Ὁ}. τ, 
ὃ. 975. 6. 84η.. ἃ 410 οἱ δὲ 
ΡΠ] αὐνὶ [ναὶ ἴῃ ΜΙ α ἀν. αὖ. [,αἱ, 
ὃ. 2717. ααη. 3. τοίο! τ Β 6 Ὺ π ἢ. 
ϑγη:. Ρ. 197. -- ὑπονειφο- 
μένη. Ἰοο ἐπύλρινι Οὐαΐπ15. Δο ]-- 
γιπὶ ΙΝ, 102. Ἰορσίμιγ, ἀπιάδοίι5 49 
ποοίο Βοσἴμιμι δῖ. Οἱ, ΒΙοοην. -- 
Ο Ροπάονθ ροίθϑι οχ ὑθῦρὸ ἐπε- 
ραιώϑη σαν, ἥπππὶ Θαϑι15 ἱπ ΘΓ πιπὶ 
τοι ἰουΐ γογθῸ Ππἰΐο, πο ΡΙΟρίοτὶ 
ΡΑγοἰρὶο δοσοπιπιοά οί. ΟἿ, δήη. 
ΙΙ, 42,4. ΥἹ. 87. ϑε4 ὑπερέχειν 
ΠΟΠΠΙ ΙΔ ΠῚ δίϊαμι ΟἿ] ἀοσιιδαίνο 
σοπίπησίμιν. ΟἿ, ἢ ο 51. αὐ, ὃ. 108. 
86η. ἡ. διάφευξιες. Εοάοηι 
ποπιῖπθ Πΐο (ὑα55. οἱ ΡΒ] άγοθιβ 
πιδὶ διη} (οἴ. 560 ᾽ν. Τ65.),. οἴαιι 
5ἴπΉ}16 ὁδὶ κατάφευξις ΥἹ], 38. 41. 

(ἀρ. Φά. δ.1. Τὸ τοὐ ᾿νδρο- 
κράτους ἡρῷον. [)6 Βοο νἱά. 
Ἡοτγοάοι. ΙΧ, 20. οὐ Μ πὶ ὁ ἢ 5 ο. 
ἀθ Ἀ6Ρ. Ρἰαίαθοῃρ. Ρ- 8.. 46 ἴρβο 
Απάτοογαιθ ΡΊ] αἱ. Αὐἱϑυὰ, ς. 11. -- 
νομίζοντες. τραπέσθαι. 
»Νομίξ οντὲς ὅτι οὐκ ἂν ὑπο- 
τοπήσειαν αὐτοὶ (οἱ Πελοπον- 
νήσιοι) ταύτην τραπέσϑαι σφᾶς 
(τοὺς Πλαταιεῖς). ΦΟΥΚΑΣ. 
1)6 δουίδιϊ ἰηῆη, νἱὰ. άπ, 1, 81. 
0... ἀὸ νουθ5 τρέπεσϑαι ὁδόν 
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πέσϑαι, τὴν ἐς τοὺς πολεμίους" χαὶ ἅμα ἑώρων 
τοὺς Πελοποννησίους τὴν πρὸς Κιϑαιρῶνα καὶ ἀρυὸς 
κεφαλώς, τὴν ἐπ᾿ ᾿Αϑηνῶν φέρουσαν, μετὸ λαμπέ- 

2 δὼν διώχοντας. χαὶ ἐπὶ μὲν ἕξ ἢ) ἑπτὸ σταδίους οἱ 
Πλαταιῆς τὴν ἐπὶ τῶν Θηβῶν ἐχώρησαν" ἔπειϑ᾽ 
ὑποστρέψαντες ἤεσαν τὴν πρὸς τὸ ὄρος φέρουσαν 
ὁδόν, ἐς Ἐρύϑρας χαὶ Ὑσιός, καὶ λαβόμενοι τῶν 
ὀρῶν διαφεύγουσιν ἐς τὲς ᾿Αϑήνας, ἄνδρες δώδεκα 
χαὶ διαχόσιοι ἀπὸ πλειόνων" εἰσὶ γάρ τινες αὐτῶν 
οἱ ἀπετράποντο ἐς τὴν πόλιν, πρὶν ὑπερβαίνειν, εἷς 
δ᾽ ἐπὶ τῇ ἔξω τάφρῳ τοξότης ἐλήφϑη. οἵ μὲν οὖν 
Πελοποννήσιοι κατὸ χώραν ἐγένοντο τῆς βοηϑείας 
παυσώμενοι" οἱ δ᾽ ἐκ τῆς πόλεως Πλαταιῆς τῶν μὲν 
γεγενημένων εἰδότες οὐδέν, τῶν δὲ ἀποτραπομένων 
σφίσιν ἀπαγγειλώντων, ὡς οὐδεὶς περίεστι, κήρυκα 
ἐχπέμψαντες, ἐπεὶ ἡμέρα ἐγένετο, ἐσπένδοντο ἐναί-- 
θεσιν τοῖς γεχροῖς, μαϑόντες δὲ τὸ ἐληϑὲς ἐπαύ- 

(ὰρ. 94. ὃ. Ὡ: Ἔρυϑρας. (855. (ΟἹ. ΡᾺ]. ναὶ. Βδσ, Αὐ. Ομε, 
Ἔρυϑρας, δεπ. ᾿Ερυϑρά. 5ε4 ᾿Ερύϑρας νογίογοπι 6556. βορρ πγὰπι 
οἵ δος δοῦοθημι Βοοοίίϊαθ ἀσθϑηι ἃ ἰοπίοα αἰ ουσὸ ἀοοθην ἀοοι}. Ποοιι, 
ἀροοηΐ. Ρ. 112. εὐ ϑρίϊχῃ. αἀ Πομι. 1]. β΄, ἀφ. 

Ροϊδυαηῦ. πὸ αὐγαιηιπιο ορρ τις ΜΙ ΑΓΒ. αγ. ὃ. 409. 4. -- τὴν 
δάϊγοη!. ΟἿἿἉ, ἴὰ0. Αὐτπ. οἱ [θα ]ς. πρὸς Κιϑαιρῶνα. δ ἀπα- 

θι15 115 ῬῸῚ ΟἹ Ππαθγόπθηι [ΘΓ  Π 115 
υἱά. Υ ἃ οἰ 51. Απιίψι. ατγ. 1. 1. 
Ρ. 298. (Ρ. 7θ0. 54. 64. 2... -- 
“ρυὸς κεφαλάς. Τὰς ἐκ- 

βολὰς τὰς Κιϑαιρωνίδας, αἱ ἐπὶ 
Πλαταιέων φέρουσι. 6 γο 4.1Χ. 
99, ΟἿ Κα πι5. Ηδ]]. ἢ, 1.0. 422. 

8.2. Ἐρύϑρας ἜΝ Τη με: 
ὉΠ γϑίαθ δὶ οὐθηΐθηι ἴῃ ΘΧΟΙΠΤΓΘΠ- 
{015 ΟΠ ΘΥΟἢ5. Βα ΠΡ 115. 516 ἃ 
ΡΙαἰαθὶβ υἱσῖπ!} 56 Χχ δα} ΥἹσίη! 56- 
Ῥίεπι βία 5 ἀθογαηΐ ; ΕὙγγὰθ ἂπ-- 
ἴθπὶ ἰγἰσίηία ἴογο βίαι 15. ἃ Ε]α οἱ 
ἀἰδίδη!οβ ἀἴαιιθ 'π ΙΔ 6 5110 
πο. ΒΘρΙΘΠ ΓΟ Π65. ΟΥΘΠΓΘΠΊΠΙΘ 
ΒΡΘοΟΙαΡαηι  ΜΌΚΝΘΟΗ. 46 ἢεδὶν. 
ΡΙαι, ἡ. 4. χὰ ψφιοά οχ νϑ} 8 
ΤΙΝΙον αἰ ἀϊ5. ΕΥγιμγαβ. ἃ} Πγϑ15. αὐ 
ΒΘρ θ Π ΓΟ Π65. Βρθοίαβθθ ἈρΡΆΓΘΓΘ 
Ρυΐϊαι, Ἰά6ο πιΐπιι5 σου απ δϑί, {θά 
οἰϊαπιδὶ ἴῃ οὐ θηΐθηι γογσοῦθηί, Ρ]α-- 
ἰΔΘΘΠ565 νἱὰθ ΠΙΟΠΙΆΠ86 παύγα οΟρσῚὶ 

αταθο. 56ρί. ΠΠ. ». 27. 544. “ἤμοι 
Βοιωτίας νούῤαηϊι" ἃ 50Π0].. οἱ 
αστὶ Ρ]αἰαθθηβὶβ ΠΟ τ|5586. “οοοὶ 
Μα 6 50}. 1. ἃ. Ρ. 1. 1)6 ἀρόθημι 
Εὐγιβνάγιῃ οἵ. 54. --- λ αβό μὲ 
νοι τῶν ὀρῶν. “αβέσϑαι οοὶ 
ἰάθη αἰφιο 22, 8... τὶ νἱά. «6η., 
ἀντιλαβέσϑαι. σῇ. 100, ὃ. ὙΠ, 
80. ΡΊ] αἵ. Οτᾶ55. ο. 90. οἱ ἢϊο 
ΒΙοοπι. -- ἀπὸ πλειόνων. 
γι4. 20. 2. θιυῶτο τινές 5ιυηὶΐὶ 
βορίθῃι ἴοι. --- τῇ ἔξω τά- 
φρῳ. 29, 2. 

δ. ὃ: ᾿Απαγγειλάντων. 
ΝΙβὶ γανίθιδιῖ οὐ ΠΟ "15. Ῥτοϑρίοθγο- 
ὑπινν. ῬΟΙαΪν ΒΟ] ἀκούσαντες, μα- 
ϑόντες. -- ἐσπένδοντο. ἴιτι-- 
Ρογίδοιι αι. δ παι νοὶ] ἀὁ τὸ ἴπ-- 
ὁποαία ἀϊοίιιηι οδἱ. ΟἿ᾽, αάη. 1. 194. 
1. -- ἀναίρεσιν τοῖς νε- 
κροὶς. Νοὸὴ πο αἰ ον 109. 2 - 

ἀναχώρησιν ... οὐκ ἐσπείσαντο 
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σαντο. οἱ μὲν δὴ [τῶν] Πλαταιῶν ἄνδρες οὕτως 
ὑπεοβάντες ἐσούϑησαν. 

Σάλαιϑος ὁ 25. Ἐκ δὲ τῆς ΡΕΒΓΜΡΌΝΟΝΝ τοῦ αὐτοῦ χειμῶ-- 
ερε ἀπε νν νος τελευτῶντος ἐχπέμπεται Σάλαιϑος ὃ Μαχεδαι-- 
λήνην ἐςέρχε- μόνιος ἐς Μυτιλήνην τριήρει. καὶ πλεύσας ἐς Πύῤ- 

τῶν. ῥὰν καὶ ἐξ οὐτῆς πεζῇ κατὰ χαράδραν τινί, ἡ ὑπερ- 
βατὸν ἣν τὸ πε ερότείχισμεα, διαλαϑὼν ἐξέρχεται ἐς 
τὴν Μυτιλήνην “αὶ ἔλεγε τοῖς προέϑροις, ὅ ὕτι ἐςβολή 
τε ἅμα ἐς τὴν ᾿ἀττικὴν ἔσται, καὶ αἱ τεσσαράκοντα 
νῆες παρέσονται, ἃς ἔδει βοηϑῆσαε αὐτοῖς, προαπο- 
πεμφϑῆναί τε αὐτὸς τούτων ἕνεκα χαὶ ἅμα τῶν ἄλ- 
λων ἐπιμελ ησόμενος. καὶ οἱ μὲν Μυτιληναῖοι ἐθάρ- 
σου» τὸ καὶ πρὸς τοὺς ᾿᾿ϑηναίους ἧσσον εἶχον τὴν 
γνώμην, ὥςτε ξυμβαίνειν. ὅ τε χειμὼν ἐτελεύτα οὗ-- 
τος, καὶ τέταρτον ἔτος τῷ πολέμῳ ἐτελεύτα τῷδε, 
ὃν» Θουχυδίδης ξυνέγραψεν. ΐ 

5. 83. Τῶν Πλαταιῶν. Τῶν οπ]. ὅα55. ΟἹ. οη. [ὰν. Ε,. πὶ. 
ἀγὐ. (ἢν. θαη. 

Οαρ. ὁῷ. δ. 2. ᾿Ετελεύτα διηΐθ γθῖρα τῷ πολέμῳ, 5ίοιϊ νυ]σο 
ἢ. 88. οὐ ὙΠΠ, 60... ροπίμιν ἴῃ (55. Αυρ. γ6π. Ὁ. 1. Ἰρϑιιπὶ ἐτελεύτα 
ἐπ ̓  γαϊ. Η. Βδρ. ἂψ νὶα. Π|, 102. 1Υ4, 51, 185. ΥἹ, 93, ὙΠ], 18. 

ἅπασιν, οἱ 114, 2: τοῖς ... μ- εἷ. 20, 1. 29, 1. ποη ἀοίαϊ556 ἰδὲ 

--- 

πρακιώταις καὶ Πελοποννησίοις 
ἀναχώρησιν ἐσπείσαντο. αϊϊγιιβ 
νεχροῖς αυϊάοπι 1115 πο ῬΓΟΓβιιϑ 
δἰ }1}}15. 564 ἀ6 οὸ οἴ. Ἀοβί. ἅτ. 
δ' 05. Ὁ: Ἐγαρίγα ἰρίμαγ οοα. πὶ. 
τῶν νεῃρῶν. 

Ὁαρ. 9ὅ. 8. 1. Σάλαιϑος 
ὁ Λακεδαιμό ὄνιος. ΒΙ ΠΏ Πος 
δυο 5. Ἰορίίαν. ἴπ Πα 100, 2: 
Μακάριος καὶ Μενεδαῖος οἱ 
Σπαρτιᾶται. ΩΣ ἩἩγησιππί- 
δαν τὸν “Λακεδαιμόνιον. ΟΝ. 
ΨΠΙ,90. -- κατὰ χαράδραν 
τινά, Ῥ6Γ «4«υοπάαπι ἴοτ- 
γοπῦῖβ αν οῦπὶι (5ἴ σοι π). ΟΕ, 
ο. 98. 107. 112. Ἐπυΐθ56. ραγίομπι 
ΘΌΣΙΡΙ οἶπι5, ἀθ φιο δχρὶϊοαίιπι οϑύ 
ἴθ δὐη. 6. 1.., οχϑίοοαίαπι σγϑοΐθ 
βδρίοαγ νἱάθιαγ ΒΙοοπιῖ,, πϊδὶὲ 
Ἰρβῖιι5. ἰδέ πὶ Ραγίθπι πιαν5 6586. 
-- ὑπερβατὸν.. “περιετεί- 
χισμα. Ἐχ νοι ὑπερβατόν 

ΡΤΘΗ π. 1μ65Ρ. Ρ. 98 

ΟΡΟΓὰ ᾿ΑΙβδηϊοπδίππι, ἄδ φυίριιβ οἵ. 
18. ἀ.. 56 Βυπη]οτγα [556 οἱ πλϊ- 
Πιι5 ΑἸ πο Υ οὐδίοα ᾳ 6556 νἱἀ6- 
[ᾺΓ ΔρρΆγοΙθ. -- δεαλ αϑ'ὦ ν, 
1 δ. λάϑρα διελϑών, λάϑρα ὑ- 
περβάς. -- τοῖς προέδροις] 
τοῖς ἄρχουσι τῶν Μυτιληναίων. 
5.801. Βδηθ 608 πο πουΐπιιβ. Οὗ. 

. πι προ- 
ἀποπεμφϑῆὴν αἱ τε. Οἵ, ἀαἀπ, 
ΒΘ ἃ. 

δ. 2. Πρὸς τοὺς ... εἷ- 
χον τὴν γνώμην. 4114: πιῖ-- 
Πτι5 ὦ ΑἸ ΘΗ ΘΠ 565 ΔΠίπ|0 
πη οΟἸ ΠΡ απ ΓΤ. Ουὰπὶ ἰηΐογ- 
ἀὐμαγοο αι ῬΓοΡαὶ ΒΤ ΡΕ. ἴῃ ΤΗ65. 

Ρ. 078... ἀυθιϊαπϑ δὴ το ὰϊ ρο5- 
Εἰ γ ΡΡὶβ : αι ῖ ἢ τι5 ΑὙ ΒΟ 6 Π51- 
μΡι5 ποηΐθ ἀπ απ ὶ. 
ΟΥΥ, 18. 44. 48, οἱ μῖς ΒΙοοπιῇ,, 
αἱ γϑοῖα οοηζοτῦ τὸν ψοῦν ἔχειν. 
ἢ, αἄπ. 22, ὅ. 
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ῦ,. Τοῦ ὁ᾽ ἐπιγιγνομένου ϑέρους οἱ Πελοπον- 
νήσιοι ἐπειδὴ τὰς ἐς τὴν Μυτιλήνην δύο καὶ τεσσα- 
ρώχοντα ναῦς ἀπέστειλαν ἔγοντα ᾿Αλκίδαν, ὃς ἣν 
αὐτοῖς ναύαρχος, προςτάξαντες, αὐτοὶ ἐς τὴν ᾿4τ- 
τικὴν καὶ οἱ ξύμμαχοι ἐςέβαλον, ὅπως οἱ ᾿ϑηναῖοι 
ἀμφοτέρωϑεν θορυβούμενον ἧσσον ταῖς ναυσὶν 
ἐς τὴν Μυτιλήνην καταπλεούσαις ἐπιβοηϑήσωσιν. 
ἡγεῖτο δὲ τῆς ἐςξβολῆς ταύτης Κλεομένης ὑπὲρ Π}ᾳαὺυ- 
σανίου τοῦ Πλειστοώνακτος υἱέος, βασιλέως ὁν- 
τος καὶ νεωτέρου ἔτι, πατρὸς δὲ ἀδελφὸς ὦν. 
ἐδήωσαν δὲ τῆς ᾿Δττιχῆς τώ τε πρότερον τετμη- 
μένα, [καὶ] εἴ τε ἐβεβλαστήκει, καὶ ὅσα ἐν ταῖς 

ΟΡ. 26. ὃ. 1. 
σουσιν. Αἱ εἴ, 54. 1, 19. 

δ.8: ἘΒῈ βλαστήκει. Ι. ἐβλαστήκει 
δαρουι5 χαΐί ἴῃ ΟΠΙΠΙ 118. Εἰ γ]Ὶ5 Π|55. ἱπνυθηϊίῦ; βοὰ χει. Οἵ. 46η. 

εἴν, αἄἀποί. 

(αρ. 96. 8. 1. Ζύο καὶ 
τεσσαράκοντα. ϑαργα 
ἴο. 10. εἱ 25.] τεσσαράκοντα ἰαη-- 
ἴὰπὶ [υἷ556 αἰχὶν.ς ΗΒ. Αἀά. ε. 
29. εἱ 09. ὙΙάδίιγ ἰρίταν ΔἸ] πα- 
ΤΠΘΙῚΠ ΒῈΠῚ ΠΊΕ ΠῚ: ΠΟΙΙΡΓΘ ΘΠ 1556. 
010 4. ΧΗ, 85. αίπααθ οἱ αια- 
ἀταρίηϊα πμππιογαὶ, --- ἔχοντα... 
προετώξαντες. ὙΦΥΡΟΒΙΟΣ 
οταῖο, 4ιαπὶ ΔΙ ἐΘγαίγιπ), δυΐ ἔχον- 
τα, ἃυἱ προςτάξαντες, δυΐϊβοϊαί. 
5.6 ΡΒ. ἴῃ 7|65. ν. προςτ. ΡΓῸ 
σναϊσ. ἔχοντα 5ΟΓΙΒΘΠ ππ) 5Π5ρ᾽οα- 
ἴι5 δδῇ ἄρχοντα, υἱ ὙῊ, 0} 1Ὲ-- 
Βιαπίμγ 5᾿Π}}}1ὰ γουΡὰ ἄρχοντα ᾿ἀ- 
λέξανδρον Κορίνϑιον προςτά- 
ξαντες ἀπέστειλαν. Βοά ἄρχον- 
τα ᾿Δἀλκίδαν, ὃς ἦν αὐτοῖς ναύ- 
αρχος, προς τάξον εξ οἰϊαμιδὶ ἰῃ- 
τεγργοίοσο ἀπο (1115 πᾶν 1}15} 
ρΡτδοροβίίο ἀἸοϊἰα, 41 ταὶ 
115 (ΡΘΙΟΡ ΟΠ 6 5115) Βα πᾶ ῖπ 
Οἤπι5., δϑὺ γ6] 5. ἀϊοοπαϊ ΘΘΠΙ5 
Ἰαπριϊάμπι, ΡΓΔΟΒΘΡΠπὶ 5] νου} ὰ ἕ- 
θ.. καὶ ναύαρχον προςέταξαν 

᾿Δλκίδαν οοιηραιανοτῖβ. ὙἹΔοίιν 
Ἰρίιαγ νυ] σαῖία αἰοιηαιιθ [Ὀγθἀὰ 
6556, Οὗ, τὰ 6 5. δά θίοι. Ρ. 290. 
οὐ ἰπίεγρυ. Χοθη. Ἀπαρ. 1, ὦ, 21. 

δ, 2, Κλεομένης] οὗτος 

᾿Επιβοηϑήσωσιν. Μπά. . Βεῖης, ἐπιβοηϑή- 

Ασῃ, ΟΒγ. ἐπιβεβλαστή- 

ὁ Κλεομένης καὶ ὃ Πλειστοά- 
ναξ παϊδές εἶσι Παυσανίου τοῦ 
ἐν Πλαταιῶσιν ἀριστεύσαντος 
ἐπὶ τῶν Μήδων. 5.80]. --α ὑπὲρ 
Παυσανίου τοῦ Πλειστοά- 
ναΐξτος. ἴ)6. Ρ]ϊδίοαπαοίθ ἵπῆς 
ΘΧβι απο νἱὰ, Π, 21. Ὑ, 10. 54. 
θ6 {ΠΠο οἰπβ, 4] ροβίθα ἱπηρουίτι 
ΡαϊΡΙ τόνοῦβο γα 1. οὐ πππ 0 
Ροβὺ {ογαπὶ ΓῸΧ [μοί ἘΞ ̓ς ε- 
δι δα 5, δραν, Π. μ. 910. Εἰ Ἰίνιν 
ἸρομηΘΠῸ5. ἴατον ἕαϊς. ΟΥν ἀδάῃ. 1, 

107, 2. --- νεωτέρου. Τοπ6- 
ΥΪοΓ δοίαϊθ. Ζιδηὶ 411 ΘΧΟΙ- 
οἰταϊ ΡΓΆΘΟ556 ρΡοβϑβϑῖ, Ζ8 
δι τ σα γετ- πατρὸς δέ. θδ ρανὶ. 
δδγοῖ ἢ ἀν έητεν ΠΣ 47 Ἴ: ἁἄῃ. 
εἱ ΒΟΥ ΗΒ. ϑιγηί, Ρ. 485... ριὰο- 
ἰεῖοα Καοπιρί. Θιδοβί. Τ)ογά. 
Ρ. 22... 41 πρβὰπ) οἷπβ Οχ ἃῃδ00- 
μὰ στ ροι 

δ. 9 ΚΣ τιἐβεβλα- 
στήπει. » Ἐπὶ ἀεϊοπάα καί Ρᾶν- 
{ἰου α, αἱ 5. ργοοοάαι ογαιίο : ἐδη- 
ὠσαν τά τε πρότερον τετμη- 
μένοι , εἴ τι ἐβεβλαστήκει, καὶ 
ὅσα παρελέλειπτο.““ ὮΪΝΏ. Οἱ 
ον. οὐ (ὧ06}}. ἀϑϑϑπιϊαημιγ, Καί 5ῖ 
βογηιάπαιη οδί, Ὠ1ΠΠ ΠΐδῚ 6 Ε1 ἀ πὶ 568 
ΕΝ ροΙοβὲ νΆΙοτο, πα! Εσ 125 6}. 

τετάρτη ἐς- 
βολὴ «Ἴακε- 
δαιμονίων ἐς 

,᾿ ᾽ κ 

τὴν “ἥ“ττικὴν 
ς 

ἡγουμένου 
Κλεομένους. 
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πρὶν ἑἐςβολαῖς παρελέλειπτο" χαὶ ἡ ἐςβολὴ αὕτη 
χαλεπωτάτη ἐγένετο τοῖς ᾿᾿Αϑηναίοις μετὰ τὴν δευ- 
τέρα». ἐπιμένοντες γὰρ ἀεὶ ἀπὸ τῆς Λέσβου τι 4 
πεύσεσϑαι τῶν νεῶν ἔργον εἷς ἤδη πεπεραιωμέ-- 
νῶν ἐπεξῆλϑον τὰ πολλὰ τέμνοντες. αἷς δ᾽ οὐδὲν 
ὠπέβαινεν αὐτοῖς ὧν προςεδέχοντο, χαὶ ἐπελελοί- 
πε ὃ οἴτος, ἀνεχώρησαν καὶ διελύϑησαν χατὰ 
πόλεις. 

αἰτίαι, δ ὃς Φ7. Οἱ δὲ Μυτιληναῖοι ἐν τούτῳ, αἷς αἵ τεῖ 
Πῦρ ( ΒΕ: νῆες αὐτοῖς οὐχ ἧκον ἀπὸ τῆς Πελοποννήσου, ἀλλὰ 
ται ξυμβαί- ἐνεχρόνιξζον, καὶ ὃ σῖτος ἐπελελοίπει, ἀναγκόζον-- 
ἽΡῚ ΠΟΘ ται ξυμβαίνειν πρὸς τοὺς ᾿Αϑηναίους διὸ τάδε. 

Ἐν ὁ Σάλαιϑος καὶ αὐτὸς οὐ προςδεχόμεγνος ἔτι τὰς 3 
γαῦς ὁπλίζει τὸν δῆμον πρότερον ψιλὸν [ὄντα] 
εἷς ἐπεξιὼν τοῖς ᾿Αϑηναίοις" οἱ δὲ ἐπειδὴ ἔλαβον 3 
ὅπλα, οὔτε ἠχροῶντο ἔτι τῶν ἀρχόντων, χκατὼ 
ξυλλόγους τὸ γιγνόμενον ἢ τὸν σῖτον ἐκέλευον τοὺς 
δυνατοὺς φέρειν ἐς τὸ φανερὸν καὶ διανέμειν ἅπα- 

δ. 4. ᾿Επεξῆλϑον. ΑΥὐ. θαη. ὑπεξῆλϑον. ΟἿ, απ. 
Οαρ. ἀξ. δ. 2. Ὄντα οπι. (55. Ατιρ. ΟἹ. Οἴιοβ φαοπηίηιι5. 56- 

ΦιιαΠ.1, ΓΟ] ΟΠ 550 πὸπ ΟΡ βίαι. ΟἿ, δάη. 1, 49, ὃ. 

δὰ [λιο]. Ρ. 184. οἱ ἴπ δά. ΒΙοοιηῖ, νεὶ τ δρα]]α] πη ἀϊ Ηἷο ἀρ ἰπβίπια 
Ἰη!ογργοίαπιιν. 564 πθο Ρ]αοοῦ πᾶ θο 
Υἱβ5. οἱ ἰπδία ΠΙΘΙ ΓΟΤΈΠῚ ΓαΙΐῸ 56 Γ- 
γαία ΡανγΠοι]α ΟἸ ΒΟ Γα 1", 4ᾶ πῃ ἴπ 
εἀ. 2. Αγ: φαοαιθ ἀθίογὶ πιανα]ῖ, 
Εἴδ᾽ ΠΉΪΓᾺΠῚ Θἷπ5. ΘΧΟΙΒΑΠΪΌΠΘ δἀ- 
ἀἸάι. Ργαοίογοα ἐπεβλαστήκει Ἰεοὶ 
ἴθ ῦ ΠοΡγ. ΕἸ ἴῃ ἤθχίοπο ψαυϊάθη 
γυ]σαίαδθ ἱπἰπσία Παθῦθαθ. Ναπι 
Βυλεπι ΠΠιι 5. 4] ἴῃ (τ, πιᾶχ. 
ὃ. 83. ἀπ. 2. βέβλαμμαι 50] πὶ 
ΘΧΘΙΏΡ] πὶ τ απ ρ]]οα οπἰ5. δηΐο βλ 
Ῥοβίίαθ 6558 ἀϊοϊῖ, ἤθη ΒΟ πηι οἰτ5-- 
ἄθπὶ γογθὶ αοινο βεβλαφέναι εἰ 
Ρογΐθοιο βεβλασφήμηκε ἀριὰ ἢε- 
ποϑβίῃ. (οἵ, ἢ οβι. αν, 8. θ6. ἀάη. 
2.),, 564 οἰἴαμι 'ρ5ο βεβλαστηπέ- 
ναι ἴῃ Π 61} πὶ. Εγαρσπι, 2. 5βίν8 
ἀρυὰ 5 6ἢ 0]. Αρο]ϊοη. 1. ν. 1178. 
εἰ ἐβεβλαστήκει ἴ{π6]. ον. ΠΙβΙ. 
1, 91. γί! Ππμασ, ὙΘγιιπὶ οϑὺ ΠῚ ἢ 
ἀρὰ Επτρίάοπι ἐβλάστηκα Ἰερὶ 
(οὔ. Βα τεπι. 1. 4.), οἱ δοοοάϊι, φαοὰ 
5ΙΠΊΡ᾿ἸοΪ γογθ0Ὸ πΟΙΪΟ 5 σΟγ 5 6 αἱ 

ΥἱΧ τϑοῖίθ Θχρυϊηιαίιν, --τ μετὰ 
τὴν δευτέραν. ΟἿ 1, 55. 57. 

ὃ. ἃ, Ἐπιμένοντες «-ς- 
πεύσεσϑαι. ΟἿ, Μά... αν. 
δ. 94. Ρ. --- ἐπεξῆλϑ'ο νἹ ἐπέ- 
δραμον. 850}01. Ια] ἰσίμιν ἐπῆλ- 
ἅὅον, αἀϊοταπῆ; πᾶπι ἐπεξελ- 
δεῖν ποὸ ἃριά ΤΊο., ἀρια ἀπιθιπ 
ΠΟΙ ΓΑΙῚΙΠῚ δϑῇ, ΔΙῚ βίο ἀϊοι[αγ, 
ποο ἴῃ ϑδίθρ!. ΤΠ65. 110 ηἰδὶ θα 
ΘΧΘΙΉΡΙΟ ΘΧοιγΓ πα ϊ οἵ ρογοιγβδηαϊ 
ποῖϊο οἱ ἰὐἰαΐμιν. ᾿Επεξελϑεῖν 
ΔΘ ῬΓῸ Δἰίογο οἰΐαπι 1. 70, οἱ 
ΠΙ|, 108. ἴῃ νυϊσ. ὀχθμιρία ἱσγθ- 
ΡὈϑθγαὶ, 

πρε Υυ Ὁ. Ὁ πλέξειυϊαις 
ὄντα, :-ὉΟρΡΆΠῸ ρτῖα5 [6- 
Υἱὰ 5 ΓΙ αἴ σΥαν ΟΥ̓ ἃ ΔΓ ΠῚ ἃ 
ἐγα ἀτις, ΠΌΌ5. ΟἿ ΒΊ οοπιΓ, 

ὃ. 3. Κατὰ ξυλλόγους 
τε γιγνόμενοι. Β᾽Πογ. Π, 
21: κατὰ ξυστάσεις τε γιγνό- 
μενοι, ὈΡῚ νἱά, άπ, -- τοὺς 

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ͂ ΞΥΓΓΡΆΦΗΣ ΓΤ. κζ΄. 
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σιν, ἢ αὐτοὶ ξυγχωρήσαντες πρὸς ᾿᾿ϑηναίους ἔφα- 
Ι σὰν παραδώσειν τὴν πόλιν. 28. γνόντες δὲ οἱ ἐν 
τοῖς πράγμασιν οὔτ᾽ ὠποκωλύσειν δυνατοὶ ὄντες, 
εἴ τ᾽ ἀπομονωϑήσονται τῆς ξυμβάσεως, χινδυνεύ-- 
σοντες, ποιοῦνται χοινῇ ὁμολογίαν πρός τε Πά- 
χητα καὶ τὸ στρατόπεδον, ὥςτε ᾿Ιϑηναΐοις μὲν ἐξ- 
εἴνωιν βουλεῦσαν περὶ Μυτιληναίων ὁποῖον ἄν τι 
βούλωνται, χαὶ τὴν στρατιὼν ἐς τὴν πόλιν δέχε- 
σϑαι αὐτούς, πρεσβείαν δὲ ἀποστέλλειν ἐς τὰς 
᾿ϑήνας Μυτιληναίους περὶ ἑαυτῶν" ἐν ὅσῳ δ᾽ ἂν 
πάλιν ἔλθωσι, Πάχητα μήτε δῆσαι Διυτιληγαίων 

2 μηδένα μήτε εἐνδραποδίσαι μήτε ὠποχτεῖναι. ἡ 
μὲν ξύμβασις αὕτη ἐγένετο. οἱ δὲ πρώξαντες πρὸς 
τοὺς “αχεδαιμονίους μάλιστα τῶν Μυτιληναίων 
περιδεεῖς ὄντες, ὡς ἡ στρατιὼ ἐφῆλϑεν, οὐχ ἠνέ- 
σχοντο, ελλ᾽ ἐπὶ τοὺς βωμοὺς ὅμως χαϑίζουσι. 
Πάχης δ᾽ ἀναστήσας αὐτοὺς ὥςτε μὴ ἀδικῆσαι, 

ἡ ξύμβασις 
αὐτή, μεϑ' 
ἣν καὶ Ἄντιο- 
σὰ ̓ ϑηναίοις 
ὑποχείριος ᾿ 
γίγνεται. 

ὕαρ. 38. 8. 1. Ρα]. 1. Η. Ηορ. Β. κιψδυ- 
νεύοντες. 

Κινδυνεύσοντες. 

Μήτε ἀνδραποδίσαι. Ῥτο Ποὺ μήτε ἴπ ορι{πποσππὶ ΠΡΓογιπὶ ρ[6-- 
ΥΙβαιιθ οὐ πα] ΟοΥίτπ ΠΟΠΉ1}15 μηδέ Ἰορίμιτ. 

δυνατούς. [}μορθ115. δηΐπι ἴππς 
ΟΡΕΠΙΔΙ ΠῚ ἱπηρουῖο Ράγοραί. ΟἿ, 
Κοτῖ, Β6βρ. ἅτ. ρ. 99. 5ᾳ. ΡῚ ΕΠ. 
[μ65}. Ρ. 92, 54. 

(ἀρ. 28. ὃ. 1. Οἱ ἐν τοῖς 
πράγμασιν] οἱ τὰ τῆς πό- 
λεως πράττοντες. 50Π01. διηῖΐ 
6 πν. 4] ρᾶυ]ο ἀηΐθ οἱ δυνατοί 
ΔΡΡΘΙΙΑΠ βυηΐ, γ 6] 4υϊ οχ Πῖβ ἴππὸ 
[ουία τορι θ Ποδ6 ΡΓΔΘΘΓαΗΐ. [πῇτα 
ὁ. 12. εὖ ΔΠ01 οἱ ἔχοντες τὰ 
πράγματα. ΟἿ. ΥΥ̓ Δ. 51. Δπιῖαι. 
ΘΕ 19. Ρ. 437. οὐ ἃ]. ἴῃ δᾶ. 
πιαὶ. 6. -- ἀποκωλύσειν. Επὸπ- 
[ὈΣῚ ἸπΠηϊνι5 ἃ Ροϑίϊι5 οβδῖ. αἱ 

Ἰητογάπιπὶ ροβὺ νογραπὶ δύνασθαι. 
ΟἿ ὙΠ, 11. 8. 59» "ι. ΡΙ]. ν. 1394, 
ῸΝ ἀὰ ῥβγγη. Ρ- 748. ΝΜ 411]!. 
τ δ ΟΣ ΎΝ δυνατοὶ 
ρξος «πινδυνεύσοντες. 
Ηδθο ραγιοἰρία οχ ραν οὶρίο γνόν- 
τες ἃρία 5ιηΐ, αἴχιια οὔτε... τέ 

πίθου 56 ἐορτν τ. -- πρε- 
σβείαν δὲ. - Διιυτιληναί- 
οὖ 9. ῬΓΟΡΙοΥ δυιροιίοτα ᾿4ϑηναί- 
οἷς μέν (εἰ. ΡΓΟΡΓΙΘ Μυτιληναίους 
δὲ πρεσβείαν ἀποστέλλειν 5οτῖ-- 
θεπάππι οταΐ. 564 ὁ ἱπίογροϑῖϊα 
καὶ τὴν ... δέχεσθαι αὐτούς 
(τοὺς ῆυτιλ.) 5θῇπιο πιιΐαΐιι5 οβὶ. 

ὃ. 2. Οὐκ ἠνέσγοντο, 
ΓΘΠῚ ΠΟ ἔπ] στ πΐ. 516 Π16] -- 
ἔθ 65 ΒΙΟΒΓ ἀπ5. 51 αι 58}- 
ΔἸ ππὶ. 5π| γοῦθα αὐτὴν ἐς- 
ἐοῦσαν. --- ὅμω ς. 1. 6. οἰδὶ Π465 
ἀαία ογαῦ 0 ΑἸΠΘΗΙΘηβῖθιι5. ἱποο- 
Τυιπη 15. ἀἄοποο ἰθσαῖ! γραϊββθηΐ. 
ὃ. 1. οχιν, Οὐ] 5. Ὀγου] οαιιθηία 
ἀρ παπο ργ ΠΟΙ] ΠῚ ΠΟῚ Γάγὰ 651. 
ΘΕ Τ 105...7. 11». .81. 0. λ6. 
80. 1Υ,. 90. ἃ]. οἱ ἀθ [μαϊ. ἴα πὶ δὴ 
ο(. πιαϊὶ. --- ἀναστήσας αὐὖ- 
τοὔυξον Οἵ άπ. 1. 126..41.6.:Ξ- 
ὥςτε, θᾶ οοπάϊτϊοπο, τ. 



᾿ἡλκίδας χοό- 
ψιὸς ἐς "Ἐμ- 
βατον κατα- 
πλεύσας τὴν 

“Μυτιλήνην 
ξαλωκέναι 
πυϑόμενος 
βουλεύεται. 

4 ΘΟΥΚΥΔΙΔ4ΟΥ͂ ΞΥΓΓΡΑΦΗ͂Σ Γ. κ9΄. 

κατατίϑεται ἐς Τένεδον, μιέχρι οὗ. τοῖς ᾿4ϑηναίοις 
τι δόξῃ. πέμψας δὲ χαὶ ἐς τὴν ἌἌντισσαν τριήρεις 3 
προφεχτήσατο, καὶ τὔλλα τὼ περὶ τὸ στρατόπεδον 
καϑίστατο, ἡ αὐτῷ ἐδόκει. 

20. Οἱ δ᾽ ἐν ταῖς τεσσαρώχοντα ναυσὶ 1Π1{ελο-- 
πονγνήσιοι, οὃς ἔδει ἐν τόχεν παραγενέσθαι, πλέον-- 
τὲς περί τε αὐτὴν τὴν Πελοπόννησον ἐνδιέτριψαν, 
καὶ κατὰ τὸν ἄλλον πλοῦν σχολαῖοι χομισϑέντες 
τοὺς μὲν ἐξ τῆς πόλεως ᾿Αϑηναίους λανϑάγουσι, 
πρὶν δὴ τῇ Δήλῳ ἔσχον, προςμίξαντες δ᾽ ἐπ᾽ αὐ- 
τῆς τῇ Ἰκάρῳ καὶ Μιυκόνῳ πυνϑάνονταν πρῶτον, 
ὅτι ἡ Δυτιλήνη ἑάλωκε. βουλόμενον δὲ τὸ σαφὲς 2 
εἰδέναι κατέπλευσαν ἐς Ἔμβατον τῆς Ἐρυϑραίας" 
ἡμέραι δὲ μάλιστα ἤσαν τῇ Μυτιλήνῃ ξαλωχυίᾳ 
ἑπτώ, ὅτε ἐς τὸ ̓ Ἔμβατον κατέπλευσαν. πυϑόμε- 

5,3... Τἄλλα. (55. ὕεπ. (ὐ. τ. α]. τὰ ἄλλα. ΟἿ᾽ 5ἀ. α. 90. 
(ἀρ. 29. 8. 1. Ἰκάρῳ. Υἱπά. ᾿Ιλάρῳ. [πισά. ΟἸν. θαη. Κλάρῳ. 

Οἵ. αὐἀποίαϊ. 
“Ἑάλωχε. Ιῃ γοββίπηῖβ ΠΡΥΪ5. πι55. ἔταβίγα ἑαλωκυῖα εἴη. ΟΥ 

Βορὶ. αν. ὃ. 122. 6. οἱ ὙΠΙ, 23. Υ,, 82. 

ΟΥ Μαῖτη. ἀτ. ὃ. 629. -- κα- 
τατίϑεται. Οἵ. δάη. 72. 1. -- 
μέτρα οὗ ... δόξῃ. ΟΓ, δἄη. 
2. 197, 3. 
᾿δ. ὃ. Τὰ περὶ τὸ στρα- 
τύπεδον, 4186 ΟἸΓΟῸΠΙ οᾶ- 
δῖτα οὐαπί. βίνθ ΠΗ ΠΊα5. ρᾶΓ- 
ἴε5 [65 0ῖ. Οἵ. ο. 35. οχίγ. οἱ ἀθ 
ν. καϑίστασϑαι δάη. 1, 114, 8. 

ΘᾶρΡ. 99: ὃ... Οἱ ᾿δἰμώνιν 
Πελοποννήσιοι. Οἷ ο. 96. 
--- σχολαῖοι. ΟΕ, Ἀοϑδι. ατγ, 
δ. 100. 2. ν. 471. --- τοὺς ἐκ 
τῆς πόλεως ᾿᾿Αϑηναίους. 
ΛΙμοηΐθηβοσ Γουῖθ ἴῃ ΠοΪο νουβᾶη- 
(65. αὖὖὸ ΧΧΧ πᾶνεβ, 4πᾶ0 οἰγοὰ 
Ῥεϊοροπηδβιιπὶ [ποτὶ (οἵ, ο. 10.), 
δ᾽ σῃ! Ποατὶ σθηβθην Ηδδοῖς. οὐ Η ἃ ἃ 5. 
[λιουθν. Τῆιιο. Ρ. 21. 54. -ἔσχον. 
ΟΥ̓, δάη. 1, 110, 4. Ἰκάρῳ 
καὶ Μυκόνφ. Α Ποῖο ἴῃ Ιομΐατη 
Ρτοίθοϊοβ ΜΙγοοπιπῚ θΥΐτ15 {απ ἴοα- 
ΤΠ αἰ σῖβδα δάποίαι ἤδδοῖκ. Ουαγο 
αὐ γοΥΡᾶ ἰταπϑροπϑηδὰ αι Πώρῳ 
ΡΓῸ ᾿κάρῳ Ἰεσοηάιη 6556 σΟηΪ6-- 
οἷξ Η ἃ ἃ5. ἴῃ Ερβοπι. δῦ. βυπά, 

1836. Ρ. 684. οἱ ἴπ [πισαρτ. Τῆπο. 
Ρ- 29. δεά ἴπ ἰΠΠ|} 115 Ὑθίογοθ ΠῸΠ 
Δηχίθ. ἰπδίαπι ογάϊποπὶ ΟΡὈΒΟΥΓΥΆΓΘ 
τοβροπάήοι ΒΙοοιηῖ.. «ἀπο γϑγιπὶ 
6556. ΘΧ ΔΙ[6ΓῸ ὀχθιηρο Ὑπαογάϊ- 
ἄοο ὙΠ, 88: εὐϑυ τῆς Φασή- 
λιδος καὶ Καύνου ἐπι  Π σίναγ. 
Νοη ῬΓΟΓΒΙΙδ 51 Π|}|65 511ηὺ ᾿αἸΐαο 
ὑστερολογίαι, νοϊαι Ταοϊμπα 1 ἃ - 
γΓθητπο Βταπ ἀϊδίπο αι ἴο6- 
ἄδγο Απη. 1, 10. 

δ.2. Τὸ σαφές, ἰά. φποά 
ἀθι]!]ο παποῖο ΥΘΓῸ τ 6886. 
ἴογθ ᾿ἄθπι αἰ τὸ ἀληϑές. ΟΙ. 
ΡῈ 4. -- ἔμβατον] τὸ στε- 
νὸν τὸ μεταξὺ Χίου καὶ Ἔρυ- 
ϑρῶς. 8610]. Αριὰ χιθαι Ἔρυ- 
ἁδρὰς φῬῖὸ υδβἰϊαϊογε ᾿Ερυϑρῶν 
ΠΟῚ 50]]]οαηάμη!. ΥἹΔ. 5.1 6 ΡΠ. 
Ὑπὸ. Ἔμβατον Βιίοριᾶπο τό- 
πος τῆς ᾿Ερυϑραίας. ΝΜ 5. γαϊϊο. 
σΘΟρΤΆΡἢΪ ἄκρον τῆς νήσου͵ γο- 
οαὐ, ΡΟΤΥ 6 η. ΠΙ, 9: περὶ Ἔμ- 
βατα.". ὙΑΒ5. -- τῆς Ἐρυ- 
ἁγραίας. Αρτὶ Ετγιβγάγαηη, α1}}15 
Θτοσίοηο ΟΠ βἰἴαθ. --τ τῇ ῖυτι- 

͵ 
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γον δὲ τὸ σαφὲς ἐβουλεύοντο ἐχ τῶν παρόντων" 
χαὶ ἔλεξεν αὐτοῖς Τευτίαπλος ἀνὴρ Ἠλεῖος τάδε. 
ὅ0. ,Αλκίδα καὶ Πελοποννησίων ὅσον πάρεσμεν 
ἄρχοντες τῆς στρατιῶς, ἐμοὶ δοχεῖ πλεῖν ἡμᾶς ἐπὶ 
Μιυτιλή ἤνην, πρὶν ἐχπύστους γενέσϑαι, ὥςπερ ἔχο- 

2. μεν. κατὰ γὰρ τὸ εἰχὸς ἀνδρῶν νεωστὶ πόλιν 
ἐχόντων πολὺ τὸ ἀφύλακτον εὑρήσομεν, χατὰ μὲν 
ϑάλασσαν καὶ πώνυ, ἡ ἐκεῖνοί τε ἀνέλπιστον ἔπι- 
γενέσθαι ἄν τινὰ σφίσι πολέμιον, καὶ ἡμῶν ἡ 
ἀλκὴ τυγχάνει μάλιστα οὔσα᾽ εἰχὸς δὲ καὶ τὸ πε- 
ξὸν αὐτῶν κατ᾽ οἰκίας ἀμελέστερον αἷς χεχρατη- 

3 χότων διεσπόρϑαι. εἰ οὖν προςπέσοιμεν ἄφνω τε 
καὶ νυχτός, ἐλπίζω μετὸὼ τῶν ἔνδον, εἴ τις ἄρα 
ἡμῖν ἐστιν ὑπόλοιπος εὔνους, καταληφϑῆναι ἂν 

Ατὰ πράγματα. καὶ μὴ ὠποχνήσωμεν τὸν κίνδυνον, 
νομίσαντες οὐχ ἄλλο τι εἶναι τὸ καινὸν τοῦ πο- 

»»᾿ 

Ρν. 380. 8. 4. Τὸ καινόν. ἴπ ρδτοῖβ ἴσαι ΠῸΠ Ορ Ϊπιῖ5. 11-- 
σις λοὺθο 564 νυ σαίαπι ργοΡάπι5, πΘ οἵ ΡΠ ΕΣΙ ΠΙΟΓΕΠῚ κἴσαθ οριϊπιο-- 
ταιπὶ ΠΡγόγαπι 8υοι ΟΠ αΐοπα ΒΡΘΓΠΟΙΘ. δ᾽ ἴπ γοοθ κενὰ 500} πιᾶρὶϑ 
4πᾶπι|, 4 πο ΠΟ ῬΟΓΠποῖ, ᾿Π8Π15. [ΘΥΓΟΓΙ5. Β᾽ σΠ ΠΟ ΟΠ 6 πὶ σοηΐγα πο- 

τἰοποπι ὙΟΟΔΡ.Ϊ 4ιιΆΘΓΘΓΘ ΘΟΡΆΠΙΙΓ. 

Ξῴμο ξαλωπυίᾳ. ΟἿ ΜΙ ΔῈ ἘΠ. 
τ᾿ ὃ. 9860. Οἱ Ἀοϑ51. δὲ θεν. 
: 511. οχίτ. ἐπ τῶν πα- 
ρόντων, ῬΓΟΡτδΘβθπεϊτο- 
γαμι ἰδία. Οἵ, Υ, 87. ΥἹ1, 62. 
71. εἴ ὡς ἐκ τῶν π. ΙἹΥ, 11. 

Οερ. 30. ὃ.1. Πρὶν ἐκπύ- 
στους γενέσϑαι. ϑῖς5 ΤΌΓΒΙΙΒ 
ΙΝ, 70. ὙΠ], 42. διπη! ον καταγ- 
γέλτους γίγνεσϑαι ΝΙ], 45. οἱ 
ἐξαγγέλτους ΥΠΙ, 14. -- ὥςπερ 
ἔχομεν, Βἰοα} 51Π1115. 1. 6. 
υ51Π6 011 πιοῦὰ 4 ἐδ ΠΡ ογαϊοπα 
ΑΝ αἰτίου ἀρραγαῖα.ς. ὮΙ. 
Οἵ δἄη. 1, 194. 8. 5:1411}. δὰ 
ΡΙαϊ. ΑἸο. ν. 123. Ὁ. οἱ 405 ἴῃ 
δα. πιαϊ. οἰ αΥ ΠΉ115. 

ὃ. 2. ἀνδρῶν... ἐχόν- 
τῶν. Ηο5 ΒΘΗΠνΟ5 Ροπάογο 6Χ 
ποιμηΐπθ τὸ ἀφύλακτον, ἰ. 6. τὴν 
ἀφυλαξίαν, εχ ἈΥ ΤΟΙ ΟΠΙΪ550 ἂρ 
ραγοῖ. -- καὶ ἡμῶν ..-- οὖσα. 
[πιεγργοίαοποπι: δὲ (ἃ 01} ΠῸ 5 
ἴοτί δ ΡΤ ατΊ πε πὶ Ρ ΟἿ] 6 ΠῚῚΙ 5, 5. 

ὕτγαπι Ρ οβίοῖ, Αὐπο] ἀτι5 ἴῃ οἄ. 

οἵ (01) νἱγοβ ποβίγαθρ ἴοσγίε 
Βιαπὶ ΓΙΓΠπ 5 5ἰ πᾶ 6. πηα]6 υἱ- 
ἴαρογαῖ 14. ΟἿ 1, 80, 3. ἃ]. Β6- 
ΒΡ᾿οἴταν δα ΠΙΔΙΟΓ5. ΘΟρΙᾺ5. Πᾶν }65 
4ιᾶπ| ΡΘάδβίγοβ.. 4πὰ5. ἴῃ {Πὰ 6εχ-- 
Ροάποπα ΒαΡοθαμπὺ ΡῬοΙΟρομΠαβ11. 
Τπ0}}|65,1σἼταιγ διιηΐ Κυιοσοῦὶ οοΠ- 
ἰθοίπγαθ μάλ ιστ᾽ ἀποῦσα "δα μάλ᾽ 
ἀποστατοῦσα οἰΐατῃῃ 460 τοϊϊοἴθη- 
ἄδο. 4ἰ|ὰ ῬΟΙΟΡΟΠ ΠΟ 5 ΠΙΆ ΠΟη 
Ῥ κι ἀθογαμῦ ἃ ΔΙ γΠΠῸΠΙ5 4 πὶ ἰθγγᾶ. 
--ἀμελέστερον ... διεσπάρ- 
ϑαι. Ὧδ τὸ οἵ, Ῥτακ. πὰ ων. 
ὙΠ... 

ὃ. 3. Καταληφϑῆναι... 
τὰ πράγματα, ἴοτο, αὖ Γ6 5 
(11145} ἴῃ ρΡοϊθβίαϊθπι Π0- 
5 Ὁ ἃ Τὴ ΓΘ αἱ β ΑἸΠῚ 8. ΘΙ. 11:2. 
οἵ κατέχειν τὼ πράγματα ΙΥ, 2. 

ὃ. 4. ᾿ποκνήσωμεν. ὉΓ 
αἄη. 20, 2. -- τὸ καινὸν 
τοῦ πολέμου, ποοορὶπᾶ- 
ἔππι 6111, (αὖ σα θῖῖα ΒΕ} 
ἀϊχογαηὶ "ἐν. ΥἹ, 92, οὐ Τὰ ο, ΗΙβι. 

λόγος Τεν- 
΄ 

τιαπλου. 



ἄλλαι παραι- 
ψέσεις, ἃς οὐκ 
ἐνδεχόμενος 

᾿Αλκίδας ἀνα- 
σλεῖν προαι- 

ρεῖται. 

ἀά ΘΟΥΚΥΔΊΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗ͂Σ Γ. λα΄. 

λέμου ἢ τὸ τοιοῦτον, ὃ εἴ τις στρατηγὸς ἕν τε 
αὐτῷ φυλάσσοιτο καὶ τοῖς πολεμίοις ἐνορῶν ἐπι-- 
χειροίη, πλεῖστ᾽ ἂν ὀρϑοῖτο.“ 531. ὃ μὲν τοσαῦτα 
εἰπὼν οὐχ ἔπειϑε τὸν ᾿Αλκίδαν. ἄλλον δέ τινες 
τῶν ἐπ᾽ Ἰωνίας φυγάδων χαὶ οἱ “έσβιοι ξυμ-- 
πλέοντες παρήνουν, ἕπειδιη τοῦτον τὸν κίνδυνον 
φοβεῖται, τῶν ἐν Ἰωνίᾳ πόλεων χαταλαβεῖν τινὰ 
ἢ Κύμην τὴν Αἰολίδα, ὅπως ἐκ πόλεως δρμώμε-- 
γον τὴν Ἰωνίαν ἀποστήσωσιν, (ἐλπίδα δ᾽ εἰναι" 
οὐδενὶ γὰρ ἀχουσίως ἀφῖχϑαι,) καὶ τὴν πρόςοδον 
ταύτην μεγίστην οὖσαν ᾿Αϑηναίων ἢν ὑφέλωσι, 

2... 4] ἰπ ο. 1. κενὰά Ῥγοῦβιβ ἀαπιπανθγαῖ, πο διιάθὶ ἀθοθῦπογο. (ΟἿ, 
δἴδπη Κτομ!. Οπαοβί. Ταπο. 1. Ρ. θ. ΑΥ οοπίγα τη. υἱά. ΒΙοοπιῇ. ἰπ 
οἷ: 2. 

Οαρ. 91. 
γίστην. 

᾿Ὑφέλωσι. 1. γαι. Ηερ. Βεῖκ. ἀφέλωσι. 564 πορῖβ. δἰ Π|Ργὶ ποη 
ΔΟΡῚ ΖΙΔΠῚ ἰπ ΒΕ ΡΘΓΙΟΓΙΙΠῚ ὙΘΓΡΟΓΠῚ ΘΟ] ΟΟΔΙΙΟπ6. ΒΘ Πα πα ὶ υἱἀθηΐαγ; 
ΠΑΠῚ 5 ΠΗ] ΟΡ ὑφελεῖν Ἰοσίμιν ο. 19. 

δ. 1. Μεγίστην οὖσαν. Υαϊ. Η. Ἀδερ. οὖσαν με- 

ψ 19: φυοά ἴπ 6110 πὸ - 
γὰπὶγ6 ] ΠΟ ΧΒΡ 6 οἵ αἴπ πὶ Ὧο- 
οἷά τι. ΟΥ̓ δάμη. 1, 61. 2. --- τὸ 
τοιοῦτον, ἷ. 6. ξὸ προςπε- 
σεῖν ἄφνω: παηϊ τὸ μὴ ἀποκνεῖν 
τὸν κίνδυνον πιΐπιιδ τϑοίο τὸ και- 
νὸν τοῦ πολέμου ΔΡΡΕΙΠοἴαν, --- 
ὅ «ἀ τὸ τοιοῦτον τοϊαίαπι 4ιο- 
πἰδπι οϑϑοὶ τὸ προςπεσεῖν ἄφνω, 
ἰά 510 ᾿π|0 ΠΠσοπάτιι Θϑϑθῦ, τιῦ σαὶ 
γΘΥΡῸ φυλάσσοιτο ἱππούπιηι βρη] - 
Ποαγοῖ τὸ ἄλλους ἑαυτῷ προς- 
πεσεῖν ἄφνω, ὁαπὶ γ ΎΡῸ ἐ ἐνορῶν 
οοηϊτα τὴν δύναμιν τοῦ τοῖς πο- 
λεμίοις προςπεσεῖν ἄφνω. Ουα- 
115. ἀυγ! 65. φααπὶ Γουοπα ποη υἱ- 
ἀθαίιν, ΡΓΟΠΟΠΊΘΝ, ΒΓΙΜ ΠΑ 106 Ρο- 
{ἰπι5 αὐ τὸ καινὸν τοῦ πολέμου 
5ρΘοίαγ Θχὶ δι πιὰ πάϊπιπ οδι. Οπαη- 
4απὶ δὰ 5θη[οπ ΐαπι αι Θπλιι ΠΪΠ}] 
᾿πίθ γΓ6 556, 4υϊα ΒΟΠΡΙΟΓ οὐκ ἄλλο 
τι 6886 τὸ καινὸν τοῦ πολέμου 
αἰχὶν ἢ τὸ τοιοῦτον. Ῥτοχίπιᾶ 5ἷο 
Ἰπίογργθίασο: 4ποἀ 51 4115 ἀτχ 
οὐ ἴπ 86 οσαγνθαῖ, οὐ ἴῃ ποβιϊ- 
ρμὰ5 ἃηϊπιδἀνοῦίθη5 ἱπ|ρὸ- 
ἀὰ πὶ Γα οἰ αὖ, Γ6 110 15 51Π1|0 5116- 
οο 558 αἰαΐιτγ, Ὅ οὐπὶ ἀποθι5 
γΘΥ}}5. ΘΟ Δ ΓΘ ΓΘ ἴδηι αἰχίμηι5, Πα-- 

{ἰνι5 τοῖς πολεμίοις ἴδηι δ συμ 
γ6ΓΡῸ ἐνορῶν (εἰ. Ι, 95.) οὐ οὐχὶ 
Αἰ[ΟΓΟ ἐπιχειροίη ποοίοιαεις εϑ. 
Ἔν αὐτῷ, ποπ αὐτός, οὉ οοη- 
ἰγασῖα τοῖς πολεμίοις ἐνορῶν 501]1- 
Ῥϑῖββθ ΤΙογ θη νἱαν Κ το ἢ]. 
υδοϑῦ. ΤΊμο. 1. Ρ. θ. -- πλεῖστ᾽ 
ἂν ὀρϑοῖτο. ϑιπηπιον 97, 4. 
42, ὃς αἱ. 

ΘΙ ἐδΡΣ Ὁφμώμε- 
νοι. “Ως απ. 1, θά, 2. --- τὴν 
Ἰωνίαν ... γίγνηται. ἩϊοῪ 
Ιοοι5 αἰ ΠΟΙ Π πλι5.. ἀθ 40 [Ἐδ5 115 
αἰββουαίηι5. ἰῃ οἄ. πιαὶ. (ΟΠ πο ηΐ. 
οὐ ΒῈρρ].. 5 βίπσιϊα ἴῃ 60 τϑοῖθ 
βουϊρία οὐ ἱπιδέρυποία βαηΐ, βῖο ἴῃ 
1 αἰἴπιιπι σΟην ου Θ Πά τπ5 δϑὺς τὰ"... 
Ιοπίαπι δα ἀ ἴθ οὐῖο πη 6 πὰ 11 - 
ΡΟΙΙογοπὺ, (1 αἀπτοπι 5Ρ6- 
γΓαγὶ ρο5856. ΠῚ 10 6ἢ ἴπὶ ἱπ- 
Υἱΐο 856 ἴῃ Πὰ5 τορίοποβ γ6- 
ΠἾ556.} αἴφιι ὁ πὰ πὸ γϑά τὰ ἢ], 
4] πη ΧΙ τι 5 556 ἵν αὐ ΑὙΠ6- 
πἰ θη ΒῖΡα5 δου ρου θη, 51818]-- 
416 αὶ 115 56 Δἀονγίοπιθ5 
ΒὉΠΙρΡ 5 ΓΘ ΤΥ οἰ, Πὰ ΓογΘ Αὐσηα{. 
ἀο ῬΓΌΠΟΠΙ. ΓΘ Χ. τιδιι. Ρ. 4. Οὐ- 
δενὲ ἀκουσίως ἀφῖχϑαι νάϊοῦ8 
Κοῖπ θη ννι άοὺ ΥΠΠΠ 6 50- 



ΕΤΌῸΣ Ε-. ΘΕΡΟΣ 

χαὶ 

Αὐτοῖς. 
γυϊσο αὐτούς, υἱὐ (55. Ατις. Ρα]. Ε., 
ἐφορμᾶν (46 φυριβ. οἵ. 864η.} Ῥᾶγιιπὶ φοπγεηίῃ, 
αγ. ὃ. 402. ἀπ. 1. 

ρ' ΒῚῚ γ - 7 -" ἅμα ἢν ἐφορμῶσιν αὐτοῖς 

(Π|}.319 ΤῸ 

σφίσι δαπώνη 

ΒοΙτς. οχ (]. νεπ. (Ὁ. Ε᾿ 1ε. γαῖ. Η. ἤδσ. Βα5. ατ. «115. 
4υοά ΠΝ ἐφορμεῖν ααϊ 

Οἰδὶ σοηΐογαβ Μδι ἢ. 

Σφίσι δαπάνη. (855. Αὐσ, ὕεη. (Ὁ. Ρα]. 1. αὶ. Η. Βας. ατ. 
Γαυγ. ΟἸγ. Βκκ. δαπάνη σφίσι. τ. δαπάνη καὶ σφίσι. Ῥγο ποῃ]. 
δαπάνη Ὁ. εἴ 1. δαπάνην. ΟΥ̓, άπ. 

ΚΙ ΠΊΘἢ 56 1Π, ΡΥΔ οίθυ π1|}- 
{π5 (6χ Ἰοηΐθιι5} ν οἱ ἃ π᾿ ἃ ἔ 6 πὶ 
γ θη 5565. ΡΟΓΕρίοιπὶ 65, 5ἰγ6 
ἀαϊίνιι5 οχ νοοθ ἀκουσίως ρδπάει, 
4ποἀ 8 ὁ ἢ Ο 6 ΠΊ ἃ Π Πτι 5 πη ΟΡ 5θγυ. 
ἴῃ ΤΕμονά. Ιου. ΑΠΠῸ]]. ρΡ. 9. 544. 
ΘΧΘπρ]ο Πογοάοίοο 1], 102: καὶ 
τῷ οὕὔκως ἀεχούσιον ἐγίνετο τὸ 
ποιεύμενον, ὡς διεδείκνυε, ρΡᾶ- 
ΓΠΠῚ ἀδ πη ἢβίγαν δ, δῖνθ ΘΧ γΈΓΡῸ 
ἀφῖχϑαι 5υβρθηβιιβ οβί, ΟἿ δάη. 
Ι, 13, 3. οἱ ΙΥ, 85: ἀσμένοις 
ὑμῖν ἀφῖγμαι, ὁΡ 4186 ἀκου- 
σίῳ οοηϊθοῖν μὲ ἀν. ϑΡΙ61}. οὐῖ!. 
Ρ- ἅν. ΡΓῸ 4πὸ ἄκοντι βου! θη ππὶ 
ξυϊθθα ΡΓΟρίον δάη. 841. 198, 4. πο 
ἐδγίαπι οϑί. Ποῖϊπάθ ἤν Ραγιίουία 
ἱπίθγάιπι ποὺ ΘΟμπάϊίοποιη, 564 
ΣΟΠ5ΙΠ πὶ ̓ παἸοατὶ ἰοοἷ5 Αὐἰβίορῃ. 
Αοβάτη. νυ. 1044. οἱ Βδῃη. νυ. 175. 
Ἰάδπὶ ϑοῃοθιηδπηπιβ ἀοοιυΐ. 6 
ΘΟΙ]]οσαιοπο. ἀπιθηι οἶτι5. γἱά. δ 64η. 
1, 10,2. 08, 1. Τυμι ΡΓΟΠΟΙΠΗΪΠα 
αὐτοῖς σφίσι, πῇ ὙΠ, 73, 4. αὐὖ- 
τοὺς σφᾶς, 5δραταπάα 5ιπὶ (οἵ. 
Αταπἀἱ. 1. ἃ. γΡ. 3.). οἱ σφίσι 6χ 
Ἰεσίθιιβ ΒΟΓΠΙΟηἶΒ ἃ 605. 4] Πᾶδο 
Ἰοφιμιητιν.. οὐ Ἰοοῖγοο δα Θχβα] 65 
Ιοποβ. οἱ [6 βθῖοβ 8 ΒΌΪ]05 δ τπηἃ 
ΟἿΙΠῚ [μαροἀδθιποη 8, π᾿ Δ ΙΙΟΤΕΠῚ 
Οαββα δγαμὶ, αὐτοὶς δα Αἰποπίδη- 
565 Ττοίβγθπαιιπι οί. 864 οπιηία 
Βΐο 6558. ἰμίοσγα 586 Ρἄτιπι γοτῖ- 
51 Π|}16 οί. Νὰπι ρῥγίπιιπι ἤν πθὸ 
ΑἸΠῚ δἰ. ἀραα Τίς, ΙΘσίτισ, οἰ 46 
ἴῃ βο ἴα ογαϊίοηθ ἰΐὰ ἀϊοίο πώς 
γεὶ ἄρα Δα ϊεὶ 5οοῖ. Ποῖπάθ, να} ὶ 
ἴῃ 5 σῃ Πάπα 15 ΓΤ Ριι5 115, 4185 45 
ΡΕΓΠο ΘΓ βίοι, ορίο ἀαίαν τῶν 
ὅπως οἱ ἤν Ραγίϊοι!ας, Πᾶθο Ῥιδθ- 
ἔδονται ἴῃ το ἱποουίογθ, {Π4 ἴῃ ἰδ, 
4αοΓπ Ράλ]0 ΘΟΡΓΙΟΙ 5065 6ϑῖ. 
Οὐοά 5ἱ ψϑγιιπὶ δϑί, [116 ἀρραγοῖ 
Ρδυ Ιου] 5. πο πιοάο 5'πο γα ΠΟ η6, 

564 οἰϊαπὶ συπίγα ταϊϊοποπὶ ἢὶς 
πλίαγὶ. ἦ ἨΛΑΒ. [πιοὰργ. Τππογά. 
Ρ.- 9..ὄ 4{| ργαρίογθα ροϑβὺ ἱπίογναϊ- 
ἴὰπὶ ΠῸΠ 50] τ1Π| ὙΘΥΡΟΓΙ ΠῚ πε Π{{{π|-- 
ἀϊπθ.. 564 οἰΐαπι ναγοίαίθ βϑηίοπ- 
{{ἈΓῚΙΠῚ . 5815 Ιοπσιπι οχ Πᾶς νἱ 
Ραγιϊουΐαο ἤν πιᾶσῃᾶπι ΟΡ ΒουΓΙἰα-- 
ἴδπι ΟΥ̓ ἵπγο Δαπιοποί. Ημΐΐο ἰρὶ- 
ὑπ ᾿ΠΟΟΙΠΊΠΙ0 640 πὶ πιρἀθγθίαγ. θο- 

ὈΓΆΘιΙ5. ΡΓῸ υἰοάιθ ἤν βιββιῖ-- 
[πη πη 6556. ἵνα ἱῃΠροπίοβο ο0η- 
ἰδοῖι; ἃ δηΐϊπὴ οὐπὶ 5ἰμη ὅπως 
ΒΆ6Ρ6 πηίαμιγ, Οἵ, ἢ ο5ὲ. ἅτ. ὃ. 
122. 11. ρ. 659. ὅ). Ροττὸ απ 
ἐφορμᾶν προ, 51 ἃ ἀπρῖο ἐφορ- 
μηϑέντες ΟΊ, 49, ἀἰδοθββϑυῖβ. τ15-- 
4πᾶπη| ἀρι Τῆι. δχϑίθι, π6ο ἃἰϊαπι 
Πἰδὶ ἰγγ 6 ΑἸ ἴῃ ἃ]. 56 ᾿η Υ α- 
ἀ δὴ αἱ 5ἰσῃὶ Ποαιϊοπθιη οἰπὶ ἀαἰνο 
οοπἰπποίιπ Πα αΐ, ο] ΠΟΙΙΟΠὶ βι1-- 
Ῥίμι5. ΘΟΠΙΠΙΘΠΠΟΓ ΑΙ ρᾶτγιπη. 60Π- 
ΘΓΊΘΠ5 οϑί, ἐφορμεῖν οοηῖτα οἵ 
τιϑ  [ἀϑβίπηα πη ΤΠ ον αἰ αΪ 5ἰ} (ἢ, ἀπ, 
1. 04, 2.).. οὐ 1460 ἀριἰ5είπηιπι, αιΐα 
οἴαββδ ὁδοί θυ ποβίθβ. ράθπ!ο αἶπ-- 
{Ππ|8 5'Π6 ἱπηρθηβῖ8 ΠΟῚ ΡΟ ογΓδπὺ 
(οἴ. δάπ. ο. 39. οχίν.); δὰ ἐφορ- 
μοῦσιν, 4πᾶθ σοηίθοίιγα ἃ0 ΑΤῃ. 
οἵ Βεκι.. Γροθρίᾶ δϑί, 5ΒΟΓΙ ΘΠ ιΠ), 
ἀπ ρυίογο ἦν, αἱ αἰχίπιιδ ; Πη11-- 
ἰαῖο. ἸΓΘΓῸ βουναίο, σφίσι ρτο- 
ΠΟΙ. Οὐ ἴῃ [ἰργὶβ. Ἁγ 5. ΙΟΟῚ8 
ὉΒΒΙσΠΑΙΕΓ., [ἀπ΄ παη] σ᾽] οββοηὰ (6 
(οο ουὶ βοηθηιία ἀοίαπάιιπι εἱ οχ- 
ΓΘ ΠῚ ΠῚ ΠΊΘΠ ΡΠ) 5[0 ἰπίογραη- 

Θοηάιη Υἱ οί", καὶ ἅμα, ἢν 
ἐφορμῶσιν, αὐτοῖς δαπάνη γί- 
γνηται. ν᾽ ποὺ ποβοῖο δὴ ΡΓδοΙε- 
ΤΟ Πά πηι 51}, φαοηΐαπὶ σφίσι ἰπ ορι!- 

ΠῈΪ5. ΠΠΡΥῚ5. ἰπίοῦ νοθάθια δαπάνη 
οἱ γίγνηται Ἰερίμν.,. αθὶ ΘΟ]]οοα- 
ἔπ} ΘΧ ἐφορμῶσι γε] ἐφορμοῦσι 

Π0Ὼ νἱ ἀθίι" ροπάθγο ροββο, ἃ ἃ - 
5 1π|5. φυϊάθπι [πιοὰργ, Τίνιο, Ρ. 6. 



ΠΝ Ἔφεσον 
οὖν καὶ ἐν- 
τεῦϑεν ὡς ἐπὶ 
Πελοπόννη- 
σον φεύγει. 
ἀνόητος ὠμό- 
της αὐτοῦ ἐς 
τοὺς αἰχμα- 

λώτους. 
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γίγνηται" πείσειν τε οἴεσϑαι καὶ Πισσούϑνην, ὥρτε 
ξυμπολεμεῖν. ὃ δὲ οὐδὲ ταῦτα ἐνεδέχετο, ἐλλὰ τὸ 
πλεῖστον τῆς γγώμης εἶχεν, ἐπειδὴ τῆς μυτιλήνης 
ὑστερήχει ἈΜΟΥΜΕΣ τάχιστα τῇ Πελοποννήσῳ πάλιν 
προςμῖξαι. ὃ. ἄρας δὲ ἐκ τοῦ Ἐμβάτου παρέ- 
σλεν" καὶ προσχῶν Μυοννγήσῳ τῇ Τηΐων τοὺς 
αἰχμαλώτους, οὗς κατὰ πλοῦν εἰλήφει, ἀπέσφαξε 
τοὺς πολλούς. χαὶ ἐς τὴν Ἔφεσον χαϑορμισαμέ- 

Γίγνηται. Υοι. Η. Α. εα. Βα5. γίγνεται. Ὁ). εἰ Ῥατπι. γίγνεσθαι. 
δ. 2. Προρμῖξαι. ΑΘ4αΑΙ αἰ 15. οαπιδα το! υί πηι (οἴ, 54. ἢ], 84, 5.), 

504. Ργαθβίασ προρμίξαι ἀοοοὺ ΠΙπά. δα ϑίθρῃ. ΤΠ65. ν. μίγνυμι. 
ὅαρ. 3. δ. 1. Προσχών. Τι. αι. ΒεΙης. προςσχών. ΟΥ̓ 54.1, 15. 
Τηυοννήσῳ. Ἀππία Βοίεῖς, δὲ. 1ῃ ρ]θυίβαιθ τ ΓΔ ἢἰ5 Μυονήσῳ. 

δε νυἱᾷ. δναρ. ρ. 618, εὐ μίο θεὶς. ΟἿ. ἀδ Ρεϊοροπποβὶ ποιηῖπο 5. 1, Ἵ. 

Ῥγοθαίΐα σοπϊ οί ἐφορμοῦσιν οἵ 
Ροβῖμι γογροαπὶ αὐτοῖς δαπάνη 
σφίσι ῬΑγΘΗΙ βίη [0111 ἰπι551}. οΧ 
γογθῖς ἐλπίδα δ᾽ εἶναι ἄυο ἴα- 
Οἴθπ5 ΡΟΠάΘΓΘ ΠΟΙ γα, {ἃ 6 ΠΟ 8 
ΤΠπογ αἰ 46 0. ἱπαθι}1ἃ οϑβϑηῦ ; ἴπ- 
6 ΠΠσ θη ἀτπιπὶ ΘΠῚπὶ 6556. 5061 ΠΠ 81 
ἐπ ρ Ομ δά ἀδίθοιοποπὶ [0-- 
πίαθ ἀππαθι15. ΘΟΠΙΪπΘΥὶ Τα ΟΠ 118. 
4υάσαπη. ὑπὰ ΡΟβία οϑ58ὺ [ἢ ργο- 
ῬΘη5ο᾽ Ἰοππμη ΔὨΪΠ10. Αἰΐονα ἴῃ 60. 
δ᾽ ΔΙρ]} 1555. ΑἸΠ ΘΠ ΘΠ βἰ πὶ γΘα1-- 
ἴπ|8. πο γο ρογοίαῦ, αἰαι6. 115. ἘΠΓῸ 
Οἰὐα πὶ 5.ΠΊρΡ 1115. [Δ ΟΙΘ Πα] ΠΘΟΘ βία β 
πη ρ ΟΠ γοίασ. Β 1 Π 61 ΠΙ ΘΠ Γὰ (115-- 
οἰ Θρᾶγο ΙΝ. 858: ϑαυμάζω δὲ τῇ 
τὲ ἀποπλή σει μου τῶν πυλῶν, 
καὶ εἰ μὴ ἀσμένοις, ὑμῖν ἀφῖ- 
γμαι, εἰ Υ, 80: ἠτεῶντο τήν τε 
ἐρήγησιν τοῦ παντός, καὶ εἰ 
᾿Δργείοις ξύμμαχοι ἔσονται. δε 
ῬΥΪπηιη Θχ ΠΟΥ ἸρΒΟΤΠΙ ΘΧΘΙη- 
Ρίοσιιπι ΟΠ ραγα οη6 Ταιον ἀ! άπ, 
δ᾽ Βοος γο]οἱ, οὐδενί τε γὰρ. 
ἀφῖχϑαι βουῖριυαχιπι ἔν|556 Ἰὰγδ 
ΘΟ] ]Πσὰ5. Ποίπάο οαμ Αἰ ΠΟ τα 6}, 
{πᾶ ἴῃ οΟἰοοα οηα σφίσι ΡγῸ- 
ΠΟΙΏΪΠΪ5 ἴΠ 6556 ΠΟ 60 νἱ]ἱαΐπηι5, {88-- 
5119 ἤθη ἐχροάϊν!, )οηΐαιο, φαοά 
σταν 55] Π}Π} δ᾽, βθηςθη ἃ ΠΟΙ οδὺ 
ΡΓΟΡΆΡΙΠ5. Ναηι νογαπὶ δὲ συ άθπι 
{Πα ττπι ἱπ ΓΟ: ρΟ5856, οἰϊαπηδὶ ΠΟ - 
ἄτα Ραμ οσοαραία Ιοηΐα δὲ; βοὰ 
Ὁ Ἢ 115. ὉΡΡ15. ΟΟΟΙρΡΑ ΠΟ μι} 10 πιο 
ἰηϊογοοριίο τῆς προρόδου ταύτης 

(τῆς ἀπὸ τῆς ᾿Ιωνίας) μεγίστης 
οὔσης νοσαι ροϊοδῖ. (δ θγιιμη Ργαθ- 
[6 605.) ὧ6 «αἰθι5 ἴῃ δ. πιδίοτα 
Αἰχίπηη5. 6} παροῦ ἄδ μος ἰοοο 
οἰἴαπι ἔγο ἢ 1. Θαδορι. Τίμις. 1]. 
Ρ- Ὁ. 54... οὐἶπ5. ΘΠ δ οηὶ 480 
ΟΡβίαγθη!, ΧΡ] σαν πη5 ἴῃ (Οπι-- 
πιθηΐ. ἀπιῖαα. βπ4. ἃ. 1842. ρ. 127. 
Αὐποι ἀπ ὐίθηι. ἱπ οἷ. 2. γοῦθα 
ΡΙΟΡΑΡΙΉ ΟΡ. ΘΧρ!!οαν πῸη ῬΟΒ86 
ἀποίδηθ. ΠΜΠΠὰπ ΟΧΡΙ ΠΑ ΟΠ ΘηΙ 
Δα δου ον. οἴεσϑαι. ΔΑἀά 
ΠΝ αΓ ἰᾶηὶ δα πηοιηρτι ἐλπίδα 
δ΄ εἶναε... ἀφῖχϑαι, οχ 5ιρ6- 
τίοτα παρήνουν τοροίϊθπάιμ ξλε- 
γον. Οἵ, αἄη. ΙΚν, ὃ. --- Πισ- 
σούϑνην. ΟΝ, Ἀάη. ἹΓΊὉ. ἐξ 
-- ὥςτε. ΟἿ δάη. 11,.2, 4. 
ὃ. 2, Τὸ πλεῖστον τῆς 

γνώμης εἶχεν, αα 6 πὶ 56}- 
Ὁ π 18 Π| Ρ 0 5511 πὰ ἃ ηἷ- 
10 πο! θα! ταὶ τὴν πλεί- 
στὴν γνώμην εἶχεν ρον βου]. 
ΟἿ, «ἄη. 20. 3, οἵ βαῖμα ἀϊσοηάὶ 
Θϑμονὰ ἀρὰ ΒΙοοπι, --- πρὸος- 
μῖξαι. Οἵ. ἀπ. 1, 40, 8. 

Οὰρ. 39. ὃ. 1. Παρέπλει. 
Ἰοπίαο Ἰοτὰ, -α Πνοννήσῳ 
τῇ Ἰ᾿ηἴων. Οἵ, ΒιγαΡ. ν. θ45. 
Θκῖ. ΘΕ γο ΧΧΧΨΠ 9. 
κατὰ πλοῦν. δῖΆιο ἀὐίΐοι]ο, αἱ 
καϑ' ὁδόν. ΟἿ ΥἹΙ, 31. οἱ ἐν 
πλῷ ΥἹ, 84. ἀπέσφαξε. 
ΟἿ Ἢ, ΘἿ. οχιν, --- τοὺς πολ- 
λούφ. 6 [ᾶὸ ἀρροβίομα οἵ, 



». 

ΕΤΟΣ Ε. ΘΕΡΟΣ. (1Π, .32. 88.) 47 

νοῦ αὐτοῦ, Σαμίων τῶν ἐξ ᾿Αναίων ἀφικόμενοι 
πρέσβεις ἔλεγον οὐ καλῶς τὴν Ἑλλάδα ἐλευϑε- 
ροῦν αὐτόν, εἰ ἄνδρας διέφϑειρεν οὔτε χεῖρας ἐν- 
ταιρομένους οὗτε πολεμίους, ᾿᾿Αϑηναίων δὲ ὑπὸ 
ἀνάγκης ξυμμάχους" εἰ τὲ μι παύσεται, ὀλίγους 
μὲν αὐτὸν τῶν ἐχϑρῶν ἐς φιλίαν προςάξεσϑαι, 
πολὺ δὲ πλείους τῶν φίλων πολεμίους ἕξειν. καὶ 
ὁ μὲν ἐπείσϑη τε χαὶ Χίων ἄνδρας, ὅσους εἶχεν 
ἔτι, ἀφῆχε χαὶ τῶν ἄλλων τινάς. ὁρῶντες γὰρ 
τὸς ναῦς οἵ ἄνϑρωποι οὐκ ἔφευγον, ἀλλὰ προςε-- 
χώρουν μᾶλλον αἷς ᾿Δττιχαῖς, καὶ ἐλπίδα οὐδὲ 
τὴν ἐλαχίστην εἶχον μή ποτε, ᾿Αϑηναίων τῆς 
ϑαλάσσης χρατούντων, ναῦς Πελοποννησίων ἐς 
Ἰωνίαν παραβαλεῖν. 99. ἀπὸ δὲ τῆς Ἐφέσου ὃ 
᾿ἀλχίδας ἔπλει κατὰ “τώχος χαὶ φυγὴν ἐποιεῖτο" 
(ὠφϑη γὰρ ὑπὸ τῆς Σαλαμινίας καὶ Παράλου 

ἢ οϑι. αἵ. ὃ. 101, 3.». Καὶ 66. 
αα Πίοπ. Ρ. 900. οὔτ. εὐ πὸ8 
Δα Υ, τῦ. 4. 

ὃ.2. Τῶν ἐξ ᾿Δναίων. ΟἿ. 
δάη. 19, 2. -- τὴν Ελλάδα 
ἐλευϑεροῦν. ΟΥ 1, 8, 4. -- 
εἰ... διέφϑειρεν. Ἐχθρο- 
οἴαβ. [ογϑιίδη ἂὰΐ εὖ διαφϑείροι, 
αὐ εἰ διαφϑείρει. υ]σαία ἰαπΊ6ῃ 
νἱ ἀδἰιγ 5᾽ σα γῚ 40 ἃ π ΘΟ ἃ 5- 
56, Ὑ6] ροριίθ δὶ πϑοδβϑοῖ, 
ααοά ἃ" 60 ἴδοίιπι 6558 
σοηδίατο. - χεῖρας ἀν- 
ταιρομένου ς, ΡΓΟΡΙ. ΠῚ ἃ ΠῚ 5 
(5.85) οσοπέτᾷ ἰο]] Θηἴ65 
(Δα ρυρπαπάιπι). Ελδὲ [ογπλα αἱ-- 
ὁθμαϊ ἔγθαιθηβ. ΥἹά. δά, ηναὶ. 

ὃ. 8. Χίων ἄνδρας. ἔχ 
μ5. ΑἸοϊάαην αἀ ΟΠ ΐππι ἀρρι]βιιη 
6558. πιαΐθ ΟΠ] Πἰσὶν Η ἃ ἃ 5. [πιο γ. 
Τθας. Ρ. 24. Ναπι πὸ5 ΒομΙΐη65 
ΠΣ ἴῃ ΠαΥΪθῈ15. ΟΠΘΥΆΓΙΙ5 ΘΡΙΟ5 
6556 δ οχ ᾿ρ515 νοῦθὶβ κατὰ πλοῦν 
δ. 1. ΠΟΠΠΡῚ ροϊαβί, οὖ οχ 115. 4186 
ΠΟΥ: ΕΧΙΓ, Ιδστιηΐαγ, ΝΌΠΟ Π}1- 
ΠῚῚ8. ΔΘ ΠῚ 6. ϑᾷπιο ΦΙΟ 46 οαριῖ- 
γῸ5 Δράμοῖοβ 6556 ἰάθη ἢδα5. ἀ6- 
Ῥεραὺ ἀΐοθσθ. Ναι «υὶ 5011 δῖος 
ΘΟΠΙΠΙΘΙΠΟΓΔΉΠ 581}11, οταπὶ ἀπαῖ- 

ἴθ ὃ. 2,. ΘΠ ἱποοϊαγισι οἱ ΑἰΠ6- 
πἰδηϑἔμπη, Ποβίθβ, βαοθαδθιηοπίο- 
τὰπὶ 5οεὶϊ. ΟἿ. 19, ΟΝ ΝΣ 
-- ἐλπίδα, ΟΡΙΠΙΟΠ ΘΠ, 
5151 οΊοπ 6 πηι. Οὗ ὙἹΙ, 6Ι. οἱ 
αάη. 1, 1. 1. --- μήποτε ἘΦ 
παραβαλεῖν. Νοραιίο ροβῖ πο- 
1Π6Π 5ῈΒΡΊΟΙΟΠΙ5. νἷπὶ Πάθθη5. ἰηῇ- 
ὨΪνο ἀπο! σαγοηί ἰἰὰ αἀάιία 
οδῦ αὖ ΑΠΡῚ ροβὺ ᾿πηρθα πη η! οἱ 
{ἰπιογῖ5. Βα θ5ίαηιμνα, οἷ. ἀάη. 1, 16. 
οἱ Ιηἴτὰ 99, ὦ. εἱ ροϑὶ αὐἀϊθοιίνεπι 
ἀπροςδόκητος ὙΠ], 29, 3... υδὶ Υἱά. 
θ ας. Ρ]ογιμη 6 Ροϑί Ἰαΐδ μή 
ορίαιϊίνιιηι. ἀπ ὁοηἰπηοιίντη Ἰδρὶ 
οχ δη. Π, 10, 1. 1π|6ΠΠ|σὸ5. Πα- 
ραβάλλειν τηἰταπ άναπι, εβὺς αἱ 
διαβάλλειν 11, 89, 8... θὲ νἱά. δίῃ. 

ὰρ. 33. ὃ. 1, Φυγὴν 
ἐποιεῖτο. ΟΥ̓, δάη. 1, 68, 2. 
Ἑαοογο ἔα δ πὶ [απηὶ" 4ποαιο 
βἷς ἀϊοπηΐ. ὑπὸ τῆς ΣΙ α- 

λαμινίας καὶ Παράλου. 
Εταηΐ ἄϊτιαθ {Π]ΓῈ Π|65 ν Ιο θα οἷν ἐς 
ἴα ΑἸ ΟΠ ηβίππι αἀ ναγία ριθ] σα 
πΠαροῖϊα 5ΘΠΊΡῸΙ ἰῃδ γποίαθ ραγαίαθ-- 
αυ6.. ὍΓ Π-77. ὙΠ 509..0 ὙΠ 
τ. Τά, ἴσο Ἰηΐοῦργ. οὐ ΒΟ ΘΙ ἢ. 
Οεσοπ. οἷν. ΑΙΒ. 1. ῥ. 184. 258. 
οἵ ΤΡ. τγοὶ πᾶναὶ. Αἰ. ρ. 77. βᾳ. 



Πάχης δὲ᾽ 4λ- 
κίδαν μέχρι 
Πάτμου ἐπι- 

διώκει. 

ἀδ ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ͂ ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ Γ΄. λγ΄. 

ἔτι περὶ Κλάρον ὁρμῶν" αἱ δ᾽ ἀπ᾽ ᾿Αϑηνῶν ἔτυ- 
χον πλέουσαι") καὶ δεδιὼς τὴν δίωξιν ἔπλει διὰ 
τοῦ πελάγους, αἷς γῇ ἑκούσιος οὐ σχήσων ἄλλῃ ἢ 
Πελοποννήσῳ. 

Τῷ δὲ Πάχητι χαὶ τοῖς ᾿Αϑηναίοις ἦλϑε μὲν 
χαὶ ἀπὸ τῆς Ἐρυϑραίας ἀγγελία, ἀφικνεῖτο δὲ 
καὶ πανταχόϑεν" ἀτειχίστου γὰρ οὔσης τῆς Ἰω- 
γίας, μέγα τὸ δέος ἐγένετο, μὴ παραπλέοντες οἵ 
Πελοποννήσιοι, εἰ χαὶ ὡς μὴ διενοοῦντο μένειν, 
πορϑῶσιν ἅμα προςπίπτοντες τὸς πόλεις. αὐτάγ- 
γεῖοι δ᾽ αὐτὸν ἰδοῦσαι ἐν τῇ Κλάρῳ ἥ τε Πάρα- 
λος χαὶ ἡ Σαλαμινία ἔφρασαν. ὁ δὲ ὑπὸ σπου- 
δῆς ἐποιεῖτο τὴν δίωξιν" χαὶ μέχρι μὲν Πάτμου 
τῆς νήσου ἐπεδίωξεν, εἷς δ᾽ οὐκέτι ἐν "καταλήψει 
ἐφαίνετο, ἐπανεχώρει. κέρδος δὲ ἐνόμισεν, ἐπειδὴ 

Οαρ. 33. 8. 1. Κλάρον. ΒΕΚΙκ. 46 ποβίγα σοπίθοίιτα Ἴκαρον 
εἴ δ 2. ᾿κάρῳ. Οἵ αἄῃπ. 

ἱἙκούσιος. ὕὐα55. οὐ Ατρ. ἑκουσίως. ΟἿ, Π0}». δα ΡΒγγπ. Ρ. 6.; 
δα οἴίαπι απ. 1, 198, 4. 

δ. ὃ. Πάτμου Υἰπὰ. Νίοβχα. Ατὐ. Βοκῖς. να σο “άτμου. ἄγ. 46- 
Οὕππι πα} }π|5. ΑΙ 5. ἀιοίοῦ 4ὁ ᾿ὰο [μαΐπιο ἰπϑαία ΓΘοοιῖν πιθπ- γμοῦ: 

ἔοποπι, ογοάο Ἰεσοπάιμ Πάτμου. [],αἰπιι5. ΘΠΪΠῚ δὶ ΠΊΟΠ5. οὖ ὉΠ} 5 
(ὐαγίαθ ἴῃ πιΘ μου ΓΆΠΘΟ, ποη ἰπϑι]α.ἦ ΡΑΙΔΙΕΆ. 

-- περὶ Κλάρον. Οἴατις (τὸ 116, 8. -- ἦλϑε ... ἀφι- 
πρὸ Κολοφῶνος ἄλσος τοῦ Κλα- 

ρίου᾿ ἀπόλλωνος, 51". Ρ. 642.) 
δδὲ Ἰοπίαθ ’Ιοοιι5 ποῖτι5 ρΓῸΡ 6 (ο10- 
ῬΒΟΠΘπι πίον ΔΙ γοππδβιιη οὐ ἔρ!6- 
5Π|Ὶ 511π5. Εο ἰσίτιγ ΑἸοϊάαβ, δη- 
τοαιιαπὶ Ἐρ δδιπὶ ΔΡ ρα 55, Ρ61"- 
γνοηΐγθ Ροὐϊ, φααπιδι βαριὰ δᾶ 
δ τὸ πἰμ}} ἸΘρΊπι5. Νο5 4υϊάοηι 
οἰίπι ΟΡ νοθα, 29. 1. Ἴκαρον οἵ 
δ. 2. ᾿Ικάρῳ 5ουθοπάιϊιπι οοπϑιΐ-- 
πλι5: 504. πᾶθοὸ οοΟΠΙΘοίαἃ ὈΓΘΥ 5 
Ὁ Ἠδδοῖς, ὅογν. αἱ. πηρυρπαία 
[αβῖι5. δὺς δα ΠΙῸ5. σοί αἴα οϑὺ ἃ} 
Ατη. οἱ Ηδ85.. ἃΡ ἰοὺ οὖ ἴῃ 
ΕΡΒοπιοι. δηῖίψιι. βιυάϊον. 1890. 
Ρ. 081. 544. οὐ ἱπ ἵπιοὰργ. Τῆο. 
μ..17. Βη4- διὰ τοῦ πε- 
λάγους, Ρ6Γ αἸαπι, ΓΟ οἷα 
οτα, Οἵ. ς. 09. --- σχήσων. ΟἿ, 
αὔη. 1. 110, 4. 

δ, 92. Τῷ δὲ Πάχητι καὶ 
τοῖς ᾿ϑηναίοις. ΟἿ, αἄη. 1, 

κνεῖτο. Νιυίαιίο [6 ΠΡ ΟΥΙ ΠῚ 60Π1-- 
Ρᾶγαπάα οἱ, 46 4υὰ ἀἰοίαπι ὁδὶ ἱπ 
δ4η. 22, 3. Ῥαγίουϊαθ μὲν καὶ. 
δὲ καί ΕΙΣ ἴαπι 1, 119. Ἰδοῖᾶς 
διιηΐ. --- ἀτειχίστου οὔσης 
τῆς Ἰωνίας. Ἐχ ρεῖπιο θ6110 
Ῥογβῖοο τοροῦν 06}. Οὗ Η 6τὸ - 
ἀοι. ΥἹ, 92. οὐ ἢ ἃ ἢ ]1πὶ. Οιιαρβί. 
μ5:. 1. Ρ. 108. Ῥοβίθα οοπῖγα ΑἰΠ6-- 
ΠΙΘΠ565 αὐ θ 05 πη Πἰὶ νἀ μι 5 11, 
14. 84. ἃ]. --- καὶ ὥς, νο] 510, 
ἰ. 6. καίπερ παραπλέοντες. --- 
αὐτόν. ΟΡδουγίαβ. ροβίμιπι ρτο-- 
ποπῖοη δὰ ΑἸοϊάαπι γοίθγιιν. 

ἢ. 9. -“πὸ σπουδῆθ, ΞΞ 
σπουδῇ. σπουδαίως. Οἷ, Υ,, 66. 
ὙΠ, 107. -- ἐπεδίω ξεν. ΟΕ 
δάμη. ο. 609. ὡς δ᾽ οὐκέτι 

. ἐφαίνετο. Ρτοργ. 4ὰ ππὶ 
ΠΟΙ ἈΙΠΙΡΠ]ἶπ5 1π ΘΟ ΡΥ Θ ἢ 6 Π- 
βδίοπεο νἱάἀογείυν (018 5515)» 
ἷ, 6. 4πὰπὶ νἱἀοτοῦ 56 ποη 

3 
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οὐ μετεώροις περιέτυχεν, ὅτε οὐδαμοῦ ἐγκαταλη- 
φϑεῖσαι ἠναγκάσϑησαν στρατόπεδον ποιεῖσϑαι καὶ 
φυλακὴν σφίσι καὶ ἐφόρμησιν παρασχεῖν. 24. πα- 
θαπλέων δὲ πάλιν ἔσχε καὶ ἐς Νότιον τὸ Κολο- 
φωνίων, οὗ χατῴχηντο Κολοφώνιοι, τῆς ἄνω πό- 
λεως ἑαλωχυίας ὑπὸ Ἰταμάγους καὶ τῶν βαρβάώ- 
ρων κατὰ στώσιν ἰδίαν ἐπαχϑέντων. ἑώλω δὲ μό- 
λιστὰ αὕτη, ὅτε ἡ δευτέρα Πελοποννησίων ἐςβολὴ 
ἐς τὴν ᾿Δἀττικιὴν ἐγίγνετο. ἐν οὖν τῷ Νοτίῳ οἵ 

Στρατύόπεδον. ΤῈ, αιιοά οἸίπι 50 ΘΡαίι, ὁ]. 10, γαῖ. Η. Βορ. 
Βεκς, Οἵ οὰ. ΠΑ]. 

(ἀρ. 93. δ. 1. ᾿Ιταμάνους. Η. ᾿Ιταβάνους. Ὦ. 1. ᾿Ιταμάγους. 
ὙΠ. ᾿Ιταμένους. “ Οἵ. ἀἅῃ. 

ἃ ΠΔ ΡΟ556 ΟΪἃ 5561) ἢ Ο5᾽}πΠὶ 
ΘΟ ΡΓΘΒ ΘΠ 6Γ6.7 δῦ οἰϊαπι 
5564 1.6 5ΤΕΡΗ. ἴη ΤΠο5.ν 
κατάληψις. Βιρ᾽Θοίπμι ἰάθη γ ΡΒ 
ἐφαίνετο ΠΟ 6556 οἰάββοῃὶ Π0- 
δίϊπηι. {πο 5᾽6ρ}. ρείαν!ε, πιὰ-- 
πἰοβίαπι δῦ; 5661 [ΔοΠ π|5, 14 φαοά 
5680]. οἵ 4} βδἰαϊαθυιηΐ, οχίβαῖ- 
ΠΟ Π]’ 6556 ΑΙοΙἀὰ5 βᾷι]0 ἀηΐθ ργοὸ- 
ποιῖπθ αὐτός 5 σηΠοδίπ5. 566 γε] 

Ιιοὺ ἀἰβριοοῦ. ἀαοηϊαη ἃ ὙΟΓΡῚΒ 
ὁ δέ δὰ Ῥαομποίθπι τϑα ογαιίο. 
Α΄ 51 δἰ πη} ἀἸσθηϊ σθηθγὰ ο0Πη1- 
Ράγαιηι5, ἐφαίνετο ἱπηρ ΘΥΒΟ ΠΑ ΓΘ Ρ 
Ροϑίμαπι. 568 ΟΡΒΟσΓΘ Βα θ οίππι τὰ 
πράγματα 5ογὶρίουβ ἀπῖπ0 0}-- 
ψΘΥβαίΠῚ 6556. {π᾿ γϑυβίπη 6. ΟΥ̓Δ, 
δάη. 1, 197, 4. --- ὅτε οὐδα- 
μοῦ... παρασχεῖν, 4πο4 
Πιι5 41 ἀ 6 ΡῪ 6 ἢ 6 ἢ 5 ἃ 6 (πᾶ- 
νῸ5 ΒΟΒΙΠ65) ὁαδίτα ΠΠΠΠἾΓΘ 
Οὐ 5181 δὁὰἃ5 οσπδίοάἀϊ!οδπαϊ οἱ 
ΒἰΔΌΙΟΠΝ 65 ἰρ5185 ΟΡ ροβί 5 
ΒΡ απ άϊ (56 παυΐθι5. 0Ὁ- 
βάθη 1) ποοοβϑδίἑαΐθμι ρΡΓᾶ6- 
θοῦ οοδοίδϑθ δβϑϑηΐ. ὡΣῳφῳίσι 
ἃ ΑΥΒΘπίθηβθ5. ΓΟΙῸ. ΒΈΡΟΓ γοο. 
ἐφόρμησις οἵ, αάη. 11, 89, 9. Νο- 
ΤΠ ΤΌΡΙΠῚ ΡΟΠΪ Οἰϊδ ἀδ ὁοοα- 
510 ΠΙΡῈ5 οὐ οαιι515 Θαγιιπι ΥἱἉἴπιι5 δά 
Ι, 52, 2: Π, 44, 8. δ τὸ ἰοθὺβ 
ὙΠ, Ἴ0. 18. 20. ΘΟΠΙρΡΑΓΑΤῚ ἴα} )6 
ΑΓπ, ΑἸΠΘηΐθη5 65. δαΐθηι ποορϑβὶ- 
ἰαΐθπι οὔ δι ἀομϊ ΟἹ ϑβθπι ΠΟΒΙΠ οπὶ 

ΤῆποΥ 1415. 0], Π. ὅ6οί. 1. 

ΟΡ 50 015. ἴῃ ΘΔΠῚ ΓΘΠῚ [ἀοΙ θη 05 
ἐμεῖεμοος ΟἸΘῚ: 

Ρ-. 94. Οὗ Ατίβιοῖ. ΡΟΠΙ. ν, 
9: ΠΡῚΝ 1Π, 2. -- ὃ. 1. Ὁ: 
λεν; '. 6. ὀπίσω. --- Νότιον 
τὸ Κολοφωνίων. «Ορρίάιπῃ 
ΟΟἸΟΡ ΙΟΠίτιπ) ΠΊΔΥῚ ἱΠΊ ΠΏ] Π6Π5 ἀθοϑῦ 
ἃ γΘίογΘ ΟΟΙΟΡΠΟΠΟ ἄτι ἔδυ μηδ 11]-- 
"πὰ Ράβϑιθιπι, ἰπαιΐ 1 1ν. ΧΧΧΥΠ,, 
20. ΥΕΙ ροτίμπι Πα} γ6] οογίθ 
Ππππ|5 παν θῈ15 ΟΡρΟΥμππ}.“ ὙΥΑ 58. 
Οἵ. 5 π οὶ ἀ. δὰ Χοη. Ηἴβι. 1, 2, 
4. - κατῴκηντο. ΟἿ δάη. ᾿ 
120, 2. --- τῆς ἄνω πόλεως. 
»Τὴν ἄνω πόλιν νοοραῖ τὴν ἄπο 
θαλάσσης ἴ εἴ. ἀἄη. 1, 93, 71, 
γΘΙΘΓΘ πὶ (Ο]ΟρΡμΟπΘπη.“΄ ΔΕΟΡΟΕΤ' 
- Ἰταμ άν ῃ ς. ἔξ ποιίθη ἴσπο-- 
ἔπ}... οἷ 5ἰπ}}Π|Πὰ ἃ) ᾿1ϑα ροίϊις 
ἱποῖρί πη. γος ᾿Ιϑαμίτρης. --- 
κατὰ στάσιν ἰδίαν ἰηίοι- 
ΡΓΘίδηαΓ ΡΓΟΡΙΘΥ ἴη ἢ 6 51} ἃ ΠῚ 
561 {10π 6 πὶ. Οιοά ἀπππὶ ΠῸΠ 
ἀρία ἢοὺὶ υἱάθαίιν. ΒΙοοπι, οἱ 
Κσπορ. (π 5ὶ ΘῈ Ρ 9 ἃ. Οοιηπιθηί. ΠΙ. 
1. Ρ. 5999.) ἐδέᾳ Ἰεσδπάϊιμ οοηῖο- 
Οογπην γοῦθα ΠῚ, ὦ: ἐδίᾳ κατὰ 
στάσιν μηνυταὶ γίγνονται οοηι- 
Ραγαπίοβ. [ἃ τυϑοϊρίθπάιτμη νἱ θίαγ, 
οὐ δδὺ ὑϑοθρίμπι ἃ (106}}. οἱ ἴῃ δα. 
2. ἃ» Ατη. ναυραίδμι ἰἀπιθη ἀ6-- 
ΠῚ Καοιιρ ᾿ς, Θυδαβι. Τππο. 
Ρ. 14. 5ᾳ. -- ἡ δευτέρα. 
ἐςβολή. Οἷ 1, 47. 

ά 
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ἀνακομιξό- 
μενος δὲ Νό- 
τιον αἱρεῖ. 
τὰ ἐνταῦϑα 
καὶ ἐν Κολο- 
φῶνι πρότε- 
ρον ξυμβάν- 

τα Νότιον 4- 
ἁγηναῖοι κα- 
τοικίξουσι. 
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καταφυγόντες καὶ κατοικήσαντες αὐτόϑι αὖϑις στα- 
σιάσαντες οἱ μὲν παρὰ Πισσούϑνου ἐπικούρους 
᾿Ἀρχάδων τε καὶ τῶν βαρβάρων ἐπαγόμενοι ἐν 
διατειχίσματι εἶχον καὶ τῶν ἐκ τῆς ἄνω πόλεως 
Κολοφωνίων οἱ μηδίσαντες ξυνεςελθϑόντες ἐπολί-- 
τέυον, οἱ δὲ ὑπεξελθόντες τούτους χαὶ ὄντες φυ- 
γάδες τὸν Πάχητα ἐπάγονται. ὁ δὲ προχαλεσά- 
μενος ἐς λόγους Ἱππίαν τὸν ἐν τῷ διατειχίσματι 
᾿ἀρχέδων ἄρχοντα, ὥςτε, ἢν μηδὲν ἀρέσχον λέγῃ; 
πάλιν αὐτὸν καταστήσειν ἐς τὸ τεῖχος σῶν χαὶ 
ὑγιᾶ, --- ὃ μὲν ἐξῆλθε παρ᾽ αὐτόν, ὃ δ᾽ ἐκεῖνον 
μὲν ἐν φυλακῇ ἀδέσμῳ εἶχεν, αὐτὸς δὲ προςβα- 
λὼν τῷ τειχίσματι ἐξαπιναίως καὶ οὐ προςδὲχο- 

8. 2. ἘΞυνεςελϑόντες. (α85. Δυφ. ΟἹ. Υ6η. 4111 ποπημ}} ξυνελ- 
ϑόντες, ταΐηιιβ τοί. 

δ. 8. Ὁ μέν. Αὐσ΄. Ε΄. Ρα]. 1. Υα!. εσ. Βα5. τ, [μαυγ. πιαὶθ 
ὁ δ᾽ νεὶ ὁ δέ. Οἵ αἄη. 

8. 2. Οἱ καταφυγόντες 
.αὐτόϑι, 4αὶ 60 σοπίι- 

σοταπι οὐ ἰδὲ ἀοιῖο 111} ἃ 60]- 
Ἰοσανοτγαηΐῦ. [)6 ποπηϊπαίν 5. οἵ. 
Ἀοϑπϑ0. ἀτ, ὃ. 101. 3.». -- ἐπι- 
κούρους ᾿ἀρκάδων. ΟΥ̓ ὙΠ, 
δ, 9. εἰ ὙΥ̓ Δ0ἢ 51|. Απιίίχι. αὐ. 
1. 2. ρ. 309. 5ᾳ. -- ἐν διατει- 
χίσματι. Ῥοτί. ἴπι πι πὶ π [10 - 
πἰθα5. αὐ 6 πὶ ἰπ  οΥβ ρθη - 
εἰ 5. [ἃ οδῦ 10 ρᾶτίο τ 18. 
486 ἃ ΤΟΙ 4τπᾶἃ ΠΓῸ 56} ἃ- 
ταῖα οὐ σαβίϑι!ἱ η5ἴδΥ οΥαΐ. 
{τὰ ΡΟΙΎΌΙ γοῦρθὰ δεατειχίζειν τὴν 
πόλιν ἀπὸ τῆς ἄκρας ἃ ΒΙοοπι, 
ΔΠΠαἰὰ ΠΤ γι 5 ΧΧΙ, 11. δχργοβϑὶν 
Πα πἰ5 να 110 ἀσθ ο πὶ ἃ" ΤῸ 
ἰπιουβορῖτο, Ο. ΝΙ, 00, 2. -- 
ἐπολίτευον, ΡῬΑΓΌΙΟΙΡ 65 
οἰγίταιῖ5 οὐαπ. ΟἿ δάμη. ἢ], 
40, 1. -- ὑπεξελϑόντες 
τούτους. Δοοσιβαϊίνιιπι 51 Π|}}} 
τιϑιι νυ θοσιπὶ ὑπεκστῆναι οἱ ὑπεκ- 
τρέπεσϑαι ἴῃ δίαιἢ. αν. ὃ. 893, 4, 
ΠΠπβίγαι ΒῚ ὁ ο πιῇ. ΟἿ, ὑποχωρεῖν 
Π, 88, 2. οὐ ἰδὲ δάπ. 

.8. Ὁ δὲ προκαλεσάμε- 
νος οοἵ, ϑοαχαίαν ἀπδοο  ὑΠοὴ ἱπάθ 
ΘΧΟΓΓΙΠ) ἀπο βου ΡΊΟΥ ῬΓΟΡΓΙΘ 

ἐξελθόντα αὐτὸν ἐν φυλακῇ ἀ- 
δέσμῳ εἶχεν νοϊυῖν ροῦσοτο, 564 
Ἰηουροσί 5. γϑυθὶβ ὥςτε... ὑγιᾶ 
ΟΥ̓ ΟΠ Θ πὶ πα αν ΟΧίγΘΙΩΪ Ἰποϊβὶ 
Ραγυοἰρίτιπι ἱπ Θηπιποίαιαι πὶ ΡΥ ΪΠ1ἃ-- 
Ττἶαπ] ΓΘΒΟΙνΘΠΒ.. πη ΠΟΙΜΪΠΑΙΥῚ 
ΦΌΒΟΙ (ἀ6 4υῖθι5. ἀμ ν ο 515. οἵ, 
Ἀοϑι. ατ. ὃ. 191. 0.) ΘΧΟΥΙ βαηΐ. 
δ᾽ Πλ1}65. ΟΡ ΠΘΠΒΙΟΠ65. ᾿ΘΟΈΠΓΕΣ 
ΙΝ, 80. Χ δη. Ογν. ν΄, 0, 8. δ 6- 
πιο 5 ἢ. ο. ΟΔΠρρ. 8. 90. πο]. 
Ὁ1Α]. Π6. ΧΙΝ, 2. ΧΧΙΠ, 8. δηίΐδο. 
Π|,99. ρ. 6005. --- τ ό ν. Ιπιπιὸ τὸν 
τῶν, 4αππὶ ἢ Αγοδ 65 ρᾶι]0 ἀηΐθ 
β'ηῦ ΠΟΙ ΠΙΘΠΙΟΓαΙΐ, --- ὦ ςτ ε. Οἵ, 
ΝΑ. . αὐ. ὃ. 479. ἃ. οἱ 6209. --- 
σῶν καὶ ὑγιᾶ. ϑδαϊναπι οὐ 
ἱποο!α πὶ 6 πὶ. Βα γα οἱ 50- 
Βρί οπι, βοβρίίοπι ἱποο]}ῖ- 
πὶ ΘΠ 4π6. ἀϊοιηὶ [ναι πὶ. ἘΤαια 5 
δἰ π}}} 15 Θχθιηρα νἀ. ἀρὰ ΒΙοοπι, 
οὐ ἴῃ δά. πιαὶ. --- φυλακῇ ἀδέ- 
σμῷ. ,,1,αὐϊπὶ5 δὲ οα 5ῇο ἀἴα 11- 
βοτα. ΥἹἱάο 1,105. δὰ Ταο. ΥἹ, 
Απη. 2.“ ὈὺΚ. )ὲ ἀγαθοῖβ μ᾽ τὰ 
ν᾽ 6 ἰπ δα. πιαὶ. - τῷ τειχί- 
ὅματι. Ἐϑὶ τὸ διατείχισμα, φιοά 
ΒΈΡΓγα νοσδίπηι οϑ[. --- οὐ προς- 
δεχομένω ν] τῶν ἐντός. 5080]. 
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μένων αἱρεῖ, τούς τε Ἀρχάδας καὶ τῶν βαρβώ- 
ρων ὅσοι ἐνῆσαν διαφϑείρει" καὶ τὸν Ἱππίαν ὕστε- 
θον ἐςραγαγών, ὥςπερ ἐσπείσατο, ἐπειδὴ ἔνδον ἦν, 

4 ξυλλαμβάνει καὶ κατατοξεύει. Κολοφωνίοις δὲ ΙΝΥό- 
τιον παραδίδωσι πλὴν τῶν μηδισώντων. καὶ ὕστε-- 
ρον ᾿Ιϑηναῖον οἰκιστὲς πέμψαντες κατὰ τοὺς ἕαυ- 
τῶν νόμους. κατῴώχισαν τὸ Νότιον ξυναγαγόντες 
πόντας ἐκ τῶν πόλεων, εἶ πού τις ἦν Κολοφω- 

Ι γίων. 5. ὃ δὲ Πόέχης ἀφιχόμενος ἐς τὴν Μῆυτι- 
λήνην τήν τὲ Πύυῤῥὰν καὶ Ἔρεσον παρεστήσατο, 
χαὶ Σάλαιϑον λαβων ἐν τῇ πόλεν τὸν Μαχεδαι- 
μόνιον χεχρυμμέγνον ἀποπέμπειν ἐς τὸς ᾿Αϑήνας 
καὶ τοὺς ἐκ τῆς Τενέδου Μυτιληναίων ἄνδρας ἅμα, 
οὺς χατέϑετο, καὶ εἴ τις ἄλλος αὐτῷ αἴτιος ἐδό- 

5 χεν εἶναι τῆς ἀποστάσεως" ἀποπέμιπεν δὲ καὶ τῆς 
στρατιᾶς τὸ πλέον. τοῖς δὲ λοιποῖς ὑπομένων χα- 
ϑίστατο τὰ περὶ τὴν Μυτιλήνην καὶ τὴν ἄλλην 
Μέσβον ἡ αὐτῷ ἐδόκει. 

Γ.. 90. ἀφικομένων δὲ τῶν ἀνδρῶν χαὶ τοῦ Σα- 
λαίϑου, οἱ ᾿ϑηναῖοι τὸν μὲν Σόλαιϑον εὐϑὺς 
ὠπέχτειναν ἔστιν ἃ παρεχόμενον, τώ τ᾽ ἄλλα καὶ 
ἀπὸ Πλαταιῶν (ἔτι γὰρ ἐπολιορχοῦντο) ἀπάξειν 

δ. 4. Κατῴκισαν. Αὐρ. ΡαΑ]. γαϊ, Η. αι, κατῴκησαν, ουΐι8 νἱδ 
ΠΟΠ οϑὺ ἃρίδ. 

ἀρ. 85. 5.1. Ἔρεσον. Τι. γαΐ. Μοκαι. (ἀρπα Ηοΐπ.) Α΄. Οἰν. 
Ἔρεσσον. Ἐδσ. 

Ριορηῖθ τῶν ἀνθρώπων. σῇ. 
ΜατΎ}. αν. ὃ. θοῦ. -- αἱρεῖ. 
1π|6]Πἰσϊταν τὸ τείχισμα (οἴ. ἃάη. 
᾿5 2) οὐ οππὶ 60 Νοίϊαπι, φυοά 
ποπιϊπαὶ Ροϊγαθη. 

ὃ. 4. Οἰκιστὰς πέμψαν- 
τες. Μαϊε Ροτί. οο] οπΐ5. 60 
τη 15515. Οὐωσταί βυπῦ οοη αἱ - 
[ΟΓ 65; ἀϊπιο65 οοΟἰοηΐαθ, 4π05 ΑἰΠ6-- 
ΠΐΘη565 " ΟοἸορμοηίῖς αὖ ΟΟΙΟΠΪ5. 5115 
Ρυδο[εοογιηί, ΟἿ. 1, 24, 2, 1Π’ 92, 
Ὁ. -- κατὰ τοὺς σεν, ὅς 
νόμους. Ἔχ. ΠΊΟΓΘ, {π|0 πηοῖγο- 
ΡΟΪο5. ΘΟ]Ο 5 ἴπγὰ ἃ ἰορο5 ἀἃ- 
Βθαηΐ.“., ΠΌΚ, ΟΥΎΥ,, 4. 8. 

(αρ. 8ὅ. ὃ. 1. ᾿Παφεστή- 
σατο. Οἴ, δάη, 1, 29, ὅ. -- ΣΙ ά - 

Ἔρεσσόν. Αἱ νἱά. 54. ο. 18. 

λαιϑον. ΟἿ, ο...25. --- τοΥλὰ 
ἐκ... κατέϑετο. Οἵ. 28, 2 

δ...9...ὕ1΄ 5 .(τοαςπεᾶς τιὸ 
πλέον. ΟἿ ΕΝ αν. ὃ. 442. 
3. [πῆτα 80, δ: τὸ πλέον τῶν 
πολιτῶν. 1, 118: τὸ πλέον τοῦ 
χρόνου. -- τοῖς δὲ λοιποῖς. 
ὕι τοῖς λειπομένοις Π, 12. οχίν. 
-- χαϑίστατο. Οἱ. 8άῃ. Ϊ, 
114, 3. οἵ βρύα 28, ὃ. 
αρ. 36. δὃ.1. Παρεχόμε- 

νον, φτγοϊογθηΐοπι, αἵζο- 
γϑηΐθπι. Οἵ, ο. 14,1, 39. 1Υ,, 108, 
εὐ μος θοῦγ. -- τά τ᾿ ἄλλαι 
Εχβρθοίαγουῖβ [οὐβίίαη ἄλλα τε. 
γυϊσαίαπι ἰαιπθη νἱ ἀθίτι βρη σαγο 
{απ οοἰοτα, 4 ἃ} 60 

4" 

Πάχης τὰ 
περὶ “έσβον 
καϑίσταται. 

τῶν αἰτίων 
τῆς ὦ α ποστεί- 
ξῶῦρ ἐς ̓4ϑή- 

νας ἀποπεμ- 
φϑέντον 

πρῶτον ὁμὸν 



Ὁ ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ͂ ΞΥΓΓΡΆΦΗΣ Γ.-. λς. 

ὑμα 4 περὶ δὲ τῶν ἀνδρῶν γνώμας 
ϑηναίῶν Ὑ ἐπριοῦντο" χαὶ ὑπὸ ὀργῆς ἔδοξεν αὐτοῖς οὐ τοὺς 3 
ρον δὲ μετα- παρόντας μόνον ἀποχτεῖγαι, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἅπαν-- 
δα αν τς ΜΆΘΕ Μυτιληναίους, ὅσον ἡβῶσι, παῖδας δὲ καὶ γυ- 
ποιοῦνται, ἐν ναῖκας ἀνδραποδίσαι, ἐπικαλοῦντες τήν τὲ ἄλλην 
ἡ Κλέωνλέγει. ἐπόστασιν, ὅτι οὐκ ἀρχόμενοι, ὥςπερ οἱ ἄλλοι, 

ἐποιήσαντο, καὶ προςξυνεβώλοντο οὐκ ἐλάχιστον 

βούλευμα ᾿,4- Πελοπονγησίους " 

σὰν. 306. 8. 2. Προςξυνεβάλοντο Υεπ. οἱ Νοδει., φιοά ἴπ Απρ, 
πᾶ. δηΐ. δι ἰβουῦρίαπι, δὲ θοάθπ) ἀποιην οΟα οἶα. Εἰ, βουίρινα προξυνε- 
βάλοντο οἱ νυἰρσαία προςξυνελάβοντο ἴπ Υαΐ. Ρ6Γ γρ. δἀποίαϊα. (58. 
Απρ. ΟἹ. Ὁ. Ρα]. 10. γαῖ. ἢ. Βα5. αὖ. {πιρά. πὶ. Βοιῖς, προςξυνεβάλετο, 
(. προςξυνεβάλλετο, 1. εἰ Ῥατπι. προφςξυνελάβετο. Προςξυνεβάλετο 
[οὐνΐ ρΡΟ556. πορὶβ ποὸη γιάοίαν. Ναπι π60 οππὶ Μα!ἢ. αν, ὃ, θ09. 1. 
ΒΟΠεῖμα ΡΙπάἀανίοιπι ἢἶο φυδουοπάιϊμι., 40 ἃ θΓΌΒα ΟΥ̓ ΟΠ ΑΙ 1Θ ἢἾβ5]-- 
τππ| 6556 ν6] ἰπ66, αυΐα ργαθίου πο ὸ ἀπιθίπι Θχθιμρίαπι 116 σγαπηπιὰ-- 
τἰσιιβ. αἰΐοσιμιι, Ζι0 πο ΟΠ πο ῖμ γῦρο ἔστε ν6] ἦν, ἱπνθπῖγο ΠῸΠ 
ΡΟΓΪ , βαι5 ἀρ ραγοῖ, πὸ πιΐηι5. ἱπα τὰ δῦ θὰ ΘΟμἸχυο απ] 1οἷ5 σθ-- 
ποις ἀἰσθπαϊ, {πᾶπὶ μΐο βίαθαπιην ἀΟ6 ον οὐ ἤοϑι. αν. ὃ. 100, 4. ἄμ. 0. 
Τίβάθπι 6 οδιιβὶβ το ϊοϊοπα δὲ Αὐποὶαϊ βουϊρίαστα προςξυνελάβετο. 
ΤΙροςξυνεβάλλετο 5ὶ ΡΓῸ Ραββῖνο Παρογθίπν, ργαθάϊοαϊο δοοοπιπιοααιπηι 
Ριυϊατὶ ροβδβϑὶ (οἵ, αι. αν. ὃ. 900. ». β. αἴχψιο 905. οἱ ἤοβι. ὃ. 100. 
4, σι): 564. ἰρϑίιπὶ ραββίνιιμι βθπιθηϊίαθ οαιβα ἢΐὸ ἱπιο γα} υἱάθίαγ. 
Βο[4. ἰσίθιν τϑϑίαν ἀπ θίτα!10,. αὐτιπὶ προρξυνεβάλοντο ἃη προςξυνελά- 
βοντο [᾿εἐσϑηάιιμι 5ἷ}, ΟἿ, δάῃ. 

ΡΓοἸαΐα 6586 σομῃϑίαϊ, αι 
4πὰπὶ ΟΘ  ΘΥἶ5 ἢ ΤῸ 115.) 50- 
γν ΟῚ ἴπ ἀθπ ἀρτίσοη ΒΘ 16- 
Βα ἢ σ᾽ ὁ ἢ. 

8.2. Γνώμας ἐποιοῦντο, 
ϊ. 6. ἐβουλεύοντο. --- ἔδοξεν 
εὐν ἀνδραποδίσαι. οἷα Ποὺ 
ΜγΕΠθηθηβίθια). ἀθογοῖο νἱά. ἃ Θ 1]. 
γαν. Ηἰδι. 1. 9. οὐ ἄυιμη. ποὶ." 
Πὺ 5. ΟΥ 9104. ΧΙΠ, 80. εἱ ἃ]. 
ἴῃ δα. ταὶ. δὲ (6 διοίοσο ἀθογοιὶ 
ὃ. 6. --Ἠ ἐπικαλοῦντες. Οἱ. 
᾿ οδι. αν, ὃ. 190. άπ. 1. Ζ δ η. 
844 Χϑη. γτγ. ΥἹΙ, 5, 37. οἵ πὸ 8 
ἴθ 14. δὰ ΠῚ, 9, 28, ἃ ὁ 5η. δὰ Ρ]η. 
Ερ. Χ, 3... -- ἀρχόμενοι, 
᾿ ροῦϊο Βα θ᾽ θοῦ. δρηίθηϊία 
ἹΠπδιγαιιι ὁ. 990, ἰηἰν. ἴάρχεσάαι 
ραβδίνο ἰθρίμιῦ οὐ ἴα 37, 2. 40, 
Ὁ. δά, 1. ν᾿ 60. 4].. υἱ σοπῃ θ8 
ΓΟρη Δ ἢ θα} δ ΒἰπΉ]1ὰ αἰχὶν Τὰ- 
οἶμιι5. ΟἿΣ δάη. 1, 142,7. --- τήν 
τε ἄλλην ἀπόστασιν. Τέ 
Ροβὲ τήν ροβίϊιμ. οϑί, φιοά βουὶ- 
Ῥίον ρορὺ νϑῦθιπι ἐποιήσαντο ρεῖ- 

ΘΌΓΘ. οομδιποταῦ καὶ τὸ τὰς Πε- 
λοπ. ναῦς... τολμῆσαι, νοὶ] καὶ 
[κ -“ ᾿ 

ὅτι αἱ Πελοπ. νῆες .. « ἐτολ- 
μησαν, 564 ροβίθα ΟΥΑΙ ΘΠ ΘΠ πλιι-- 
ἰανὶι. ΟἿ, αἄη. 1, 10. - καὶ 
προφξυνεβάλοντο ...πα- 
ρακινδυνεῦσαι, οὐ ρΙδδ- 
ἰοτθὰ ΘΟΠ Πα] ΘΓ ἢ ἢ ΠΟῸΠ πΪ-- 
πἰ πιὰ ἀπ ΠΟΥ πὶ ἀτάονὶβ 
(6 } ἀπὶ ποτ πὶ ἂὐ 01 61} " ὁ- 
Ιοροπῃμθβίογα πᾶν 65 ἷπ 
Ιοπίαπι δὰ ορθῖὶ {ΠΠ15 ἔδ- 
θη άαπι σπὶ ρμοτίοα!ο {τὰ - 
ἰοῦ ἃιι88 6, 1. 6. Θοπ αι [1 
ἢ. πὶ. ἃ. ἃ., 4ποὰ ΡΦΙοροῖ- 
ΠΘΒΙΟΥΙΠΙ ΠΑΥΘΒ ..- ἃ π586 
Γὰοτ απ. ὈΙοίμαν. αὐϊίοηι. ρ]6- 
γα] ΡΙοη6 ξυμβαάλλεσϑαί τι ἔς 
τι οὐ πρός τι (οἴ. [π4. Χρη. γυ.), 
γΕῈ] οἰΐδι τινί (οἵ, Οαα νου. αὐ Χρη. 
Μασ. ἔφι. 9, 4.); 564 ροίοβι ἰὰ-- 
ΠΟ. ΘΧ ΠΟ γοῦ}Ὸ οἰϊαην 5 ΡΙῸΧ 
δοοιιδαιγι5. τοὶ, οὐκ ἐλάχιστον 
τῆς ὁρμῆς, ἴα ρεπάονθ, τὶ ἡ 
χρεία μεγάλην προϑυμίαν συμ- 



τύὐγοιώ 

ΕἸΡΟΣ ΒΕ ΘΕΝΟΘΣΕ: (ΗΙ. 90.) 8 

τῆς ὁρμῆς αἱ Πελοποννησίων νῆες ἐς Ἰωνίαν ἐκεί- 
γοις βοηϑοὶ τολμήσασαι παρακχινδυνεῦσαι" οὐ γὰρ 
ἀπὸ βραχείας διαγοίας ἐδόκουν τὴν ἀπόστασιν 
ποιήσασϑαι. 
ἄγγελον τῶν δεδογμένων χατὸὼ τάχος 

πέμπουσιν οὖν τριήρη αἷς Πάχητα 
χελεύοντες 

διαχγρήσασϑαι Μυτιληναίους. καὶ τῇ ὑστεραίᾳ με-- 91] 1 ε 
τις εὐϑὺς 

βάλλεται 5ογῖροι! Χ ὁπ. δας, Εμι. 
Ὁ, 4. 564 Βοπίθηϊία ΡΓΌΡΒΙΙ5. ΠΟῚ 
πα αῖα [ἰδοῦ οὐϊαπὶ ΘΒ γι} ΘΧ 

γΟΓΡῸ ἀρίμπ οἱ ἐλάχιστον ἁἀνοῦ- 
Ῥ᾽αΠ ον ἀϊούαπι ραΐατο. Ναιη σο- 
ΗΪ Εν τι} ἰπ Θ  ΠΠΠ} ΟΠ ξυμβάλλε- 
σθαι ἱππρὶ ἀοοθην Β ὁ αἰ. βγη. 
Ῥ. 141. εἰ Κα θμα. δ. 520. 
ἄμ, 1. οὐ. ἀπθι αμε|5. ΜΝ ΑὙ 6}. αν. 
ὃ. 920. 3.. (οἰδὶ ἴῃ Ιοοὸ Επιν. δορά. 
ν. 25ά.. ἀπὸ ἰἃἀ οολῖο ΘΟΠἢΠΓΠΙΔΙῚ 
ἀἰοῖῦ Αὐη. ἴῃ δα, 2... οχ δά 0 
πολλά σοηϊ νυ. ΒυιΒΡ ΘΠ 5.1) 0556 
οχ  βιπιαὺ ΡΠτσΊς.),, οἱ ἐλάχιστον ἰπ 
δίῃ σι τὶ ἃν θυ ] Ποῦ ΡΟ πὶ ΡΟ556) 
«πᾶπ [ΙΟΘ ΗΠ} ῬΟΘ ΟΠ, 6586. ΟΧ 
Βα πι. αν. ππαχ. ὃ. 115. ". ἀάη. 
δ. Μ 60}. ὃ. 201. 1. οΟἸΠσὰβ. 46- 
ΠΙΟΠΘΙΓΆΓΕΣ ΘΧΘΠΙΡ] 8 βραχύτατον 
ἀπέχει ἸΝ, 24... Ὁ] οἵ. δάη., μέ- 
γιστον ἐψευσμένη ΥἹ, 17., πλεῖ- 
στον σφαλήσεσϑε Υ,, {15..: γος 
φορος πλεῖστον ΥΠ1|, 90. ΟἿ, 
50. π 6] 4. δα Ρ]αῖ. 11. Ρ. 290. 
Ὁρμή 65ὺ. πορίσαπι Π οἱ (6 - 
50Π ἃ ΓΤ ΤῸ ἢ Κα οἷ. θοίπο προς- 
ξυνεβάλοντο αἱ νῆες τολμήσα- 
σαι οδὺ ἀϊοθηήι ΓΆΠῸ «θομμραγαμα 
οαμὶ Πἶ5, οὉ, 2: ὁ μὴ ϑηϑ εὶς λό- 
γος... αἰτίαν ἂν παράσχοι, Ιν, 
“0: ῥώμην καὶ ἡ νῆσος ἐμπρη- 
σϑεῖσα παρέσχε, Τ αο. ΑΒη.]. 8: 
{πππὶ Οὐ ΟἾ515 ἀϊοιαίον (ἃ 6- 
ΒΆΓ [115 ΡΘΒΒΙΠΙΠΠΙ. ΔΠ115 
ΡΟΝ ουσ π π πὶ [ἃ οἴ πτι5 νἱ- 
ἀθτοῦατ, βἰ πη Πθιι5. ΘΧομθ} 15. Τὰ- 
οἰπὶς ἀραιὰ ἢ οὐ. αὐ Αρτίο. Ρ. 
180. οὐ ἴῃ ἃ οἷν 5 πὶ. Αἰμοη. 1]. 
2. γν. 280. 544. οἷ ἀγδεοῖὶβ ἀρυά 
Ρ͵ΓΠ ρος. δα ἔπτ. Π6]. ν. θά. Πα- 
ρακινδυνεύειν ἐς τόπον ἀοθπίαιιο 
ΟΠ Ογοπ τ 680 οα τἰδἰ αι ογ6 
διακινδ. ΟἿ ἀἀη. 1. 03.,.1. Μετὰ 
κινδύνου ἐλϑεὶν 5.10], Ἔχρ!.: 5οά 

ἣν αὐτοῖς τα ἐναλογισ μὸς 

ΘΟῸ ΠΟΪΪπὶ 5! 0] 1 ογ μετὰ κινδύ- 
νοῦ ΟΧΡΟΠΘΙ. οὐ {Π|0, 564 μετὸὺ 
προὔπτου κινδύνου «{' Δἀάϊίο 
ἁἸΐψιιο, Πα παρ π! 1 ἃ ΐοοιίνο, ααοὼ 
νἷπὶ ρτᾶορ. παρά ἰψαο πιοο οχ- 
Ρτίπιαι.“ς ΒΤΈΡΗ. ἴῃ ἼΠο5. ἢ. ν. 
ἘἈοΙΙψιια. βου μϊ σϑπθῦα ρυΘπλη- 
ὑπ ΑἸ ΠΟΙ Τα Πθι5 ΠἸΠΟΧρΙΙΟΑΒ Πἤριιϑ 
(οἴ. 54.}ὺ ργδθίον νυ! σαίππι προς- 
ξυνελάβοντο, ὐίανι γα πΐ, ἃπ- 
ΧΟΡ, 4004 ἃ ΒΙοοι. βονα- 
ἀππ γοΡΡὶ ξυλλαβέσϑιαι ΘΧομΙρ]15 
ΤΙΝιογἀ ἀοἷ5. ΤΥ, 47. ὙΠ. 70. οἱ 
4Π]Π5 ΠΟΥ ΠῚ ΒΟ ρΓΟΥ αἰ {6 θ)1ο- 
Π15 (88. ἰπηϊ να! 06 προςσυνελά- 
βετο γὰρ τοῦ λύγου τούτου ὅτι 
οὐ. ρ. 970, 0. Ρϑπθ ἀθίδηβιιπι οϑὲ 
ἃ Βυι απ ηἷ5. ΝῸ5 ἴάπιθ προρξυνε- 
βάλοντο ρῥτὰομα!ίμλι5, αιιο οχ ποὺ 
ΡΙΘΓΟΥΠΠΆ 16 ΠΡγοΥτη βου ρίαγα [ἃ-- 
ΟἸΠΠπι5. ΟΥ̓ ΡΟ. (ὐοτου τ πὶ ΡΓῸ νοῖ- 

5 προβξυνεβάλοντο. ἘΦ, νὴξς, 
οἱ δηίοα ἐπικαλοῦντές τε τήν (οἱ. 
[ΘΡΘΥΘΙΠΙΙ5... ΡΙΌΡΙΙΟ αυίάοιι σπρος- 
ξυμβαλομένων... . τῶν νεῶν ἐἰ- 
οοπάιπιπι οΥαῦ ; 564 ἀραηβίμιβ ἃ Ραυ-- 
Εἰρίο δα νον θαπι Ππῖμα τη πὸ Π|0} 1η-- 
[ρθαιιθι8, οὐ [ΝΟ {γαϊθοίὰ 510, πὶ Ράπ]ὺ 
ἀπίο νἱἀϊηλιβ. ραυ πο! ἃ τέ Ρᾶοπο πὸ- 
ΟΘπβασίιβ (τ. --τ οὐκ ἀπὸ. 
διανοίας, ποη ρᾶῦνο ὁ0π- 
51110; 4Π01 ὀλίγον οὐδὲν ἐπι- 
νοοῦντες. ΟἿ. αὐπ: ΠΠ. 8, 1. εἱ 
ἄὸ ρίαθρ. ἀπό 1. 9. Υ. Π ζῆ, 
1.. ἂς ᾿Δάϊδοι. δά π. 15.124. ὃ. 

ὃ. ὃ. Πέμπουσιν. ὅν νἱά6-- 
{π|,. ᾿Ρ 5115 ἋἸ6], «0 ἀδογοίαιη [ὰ- 

οἴπιπι. οδ, Ὑοβρο. ΟἿ. ὃ. ἄς οἱ 49, 
“5 ΖΦ ὍΣ. ἄγγελον 
απ ρο, τῷ Ὑ1Π. 100, 4: τριήρη ἄγ - 
γελὸν τῆς νίκης. -- ἐβ ιαχρή- 
σασϑαι. ΟἿ. άπ. 1, 120, 11. 

δ. 4. ΡΨ, ὃς ἰἰόγαμι 
Ιορίταν ὙΠ], 84. ΟἿν δα. πιαὶ. 1. 1. 
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ὠμὸν τὸ βούλευμα καὶ μιέγα ἐγνῶσϑαι πόλιν 
ὕλην διαφϑεῖραι μᾶλλον ἢ οὐ τοὺς αἰτίους. αἷς ὕ 
δ᾽ ἤσϑοντο τοῦτο τῶν Μυτιληναίων οἱ παρόντες 
πρέσβεις καὶ οἱ αὐτοῖς τῶν ᾿᾿ϑηναίων. ξυμπράσ- 
σοντες, παρεσχεύασαν τοὺς ἐν τέλει, ὥςτε αὖϑις 
γνώμας προϑεῖναι" καὶ ἔπεισαν ὁῶον. διότι καὶ 
ἐκείνοις ἔνδηλον ἣν βουλόμενον τὸ πλέον τῶν πθο- 
λιτῶν αὖϑίς τινας σφίσιν ἀποδοῦναν βουλεύσα- 
σϑαι. καταστάσης δ᾽ εὐθὺς ἐχχλησίας, ἄλλαν τεῦ 
γνῶμαι ἐφ᾽ ἑκάστων ἐλέγοντο, καὶ Κλέων. ὁ Κλεαι- 
γνέτου, ὕςπερ καὶ τὴν: προτέραν ἐνενικηήκει». ὥςτε ἀπο-- 
κτεῖναι, ὧν καὶ ἐς τὲ ἄλλα βιαιότατος τῶν πολιτῶν 
τῷ τε δήμῳ παρὰ πολὺ ἐν τῷ τότε πιϑανώτα- 
τὸς, παρελϑὼν αὖϑις ἔλεγε τοιάδε. 

Ὁ. , Πολλάχις μὲν ἤδη ἔγωγε καὶ ἄλλοτε Ι 
ἔγνων, δημοχρατίαν ὅτι ἀδύνατόν ἐστιν ἑτέρων 
ἄρχειν, μάλιστα δ᾽ ἐν τῇ νῦν ὑμετέρᾳ περὶ Μίυ- 

δημηγορία 
Κλέωνος κα- 
τὰ τῶν ἴυ- 
τιληναίων, ὃς 

(ρ. 37. ὃ. 1. Ὑμετέρᾳ. ὕλ55. Απρ. Ρα]. Ὁ. Ατν. ΟἸγ, ἦμε- 
τέρᾳ. Αἱ νἱά. 544.. οὗ ΟἸδοπθπι ποαιδχααπι ἀθογοῦ ἴδοι! ροθηϊναβ5 6 
ΡΘΙΡΘΠάο. 

Ρ. 240. --- ἐγνῶσϑ'αι. Λάπο- 
ἱππάσπι ἀἸοοπαϊ οθηιι8 βούλευμα 
γιγνώσκειν ὠμόν Ῥγοὸ υδιϊαυοῦθ 
βουλεύεσϑαι. Οἵ. ἀάη. 1 Ὁ, 2. 
112. 585. Μέγα ἱτπιμᾶῃ 6 ΠΠῸ 
Ἱπίουργείαϊαν. ΒΙοοπὶί.. αὖ νἱάοίαν 
6580 Τὰν 65 παρ πὶ 'α οὶ 6 πε. 
-- μᾶλλον ἢ οὐ. Οἵ. αἄη. ἢ, 
02; 9. 

ἃ, 5. Παρεσκπκεύασαν. Ἐδὶ 
ποϑίσιπι ἢ 6 ΤΥ οἰ ΓΘ Ώ. ΟἿ. ΙΝ, 
132. ΥΠΠ, 52. --- τοὺς ἐν τέ- 
λει. Ἤἰ βαηὖ ΡΥΥ άπ 65 ἃπὺ ἀΘ 00 ΠῚ 
ῬΥΒΘΙΟΓΟΒ οἰνίνα 15, στρατηγοί. --- 
νά. 11, 89. ΙΝ4 118. [ΥἹ, 14.1“. 
ΔΈΝ. δὲ. ΘΟ ΠΟ δα. Ἀπιῖχα. τ. 
ΡᾺΡ]. ν. 221. 5ᾳ. Τυπι ὥςτε ἴἰὰ 
Ροβίμιηι οδὲ, αὐ ροϑὺ πείϑεεν ο. 91. 
--γνώμας προϑεῖναι. Οἱ. 
αὔη. 1, 139, ὃ... ὁ ἀδ ἴθ. Ατῃ. 
ἀὐαιο ἀάπ. ΥΪ, 14. -- τὸ πλέον 
τῶν πολιτῶν. ΟἿ, δᾶῃ. 90, 
2, Ῥαυΐο ροβὺ τενά πιαϊυην Βοίδῖς, 
οἱ (ἀοε}}. 

β.6. Καταστάσης... ἐκ- 

κλη σίας. Ἐδάθηι ψοῦΡθα ἰαπὶ αἵ- 
[ἀοτιθ! 1, 31, 4. -- ἀφ᾽ ἕἑκά- 
σέων. ἘΝ αὗποϊ. Ϊ, 17, 1. -- 
Κλέων. Ὁς ποὺ ῬΓαθίον αἶτος νἱὰ. 
ΠΡΟ ΉΝΝ ἴπ 5 γαῖ. ΡΠ 110]. ΠοΙν. 

Ρ. 30. 544. εὐ ἢ ἀποῖκ. ἴῃ ΥἹί. 
Π ε Ρ. ΟΟΟΙΧΧΧΙΝ. βα4: ΟἹ, 
Τ1πά. ποπὶ. --- τὴν προτέραν 
(γνώμην) ἐνενικήπει. ΟἿ 
Νίατι. αν. ὃ. 409. 8. Β οδ΄. ὃ. 
104. 8. ". -- τῷ τε δημῳ .. 
πιϑανώτατος, ἃρυὰ Ρ16- 

δαὶ 5. ἃ ὑἷ0 5155 1 Π}1] 8. ΟΝ Ἰν, 
21: τῷ πλήϑει πιϑανώτατος, 
ΥἹΙ, 80: πιϑανώτατος͵ τοῖς πολ- 
λοῖς. Πε νυ. ἐν τῷ τύτε οἴ. ἀἄπ. 
Ι, 82, ἃ. - παρελϑὼν ἐγξὰς 
τοιάδε. ΟἸδοποῖη ἰρϑιπὶ 56 η- 
τοηταπηι πια550. ΡΟΙΡΟΓα μη ὍΝ 
ΒΟ ΟΙ. Ἱμιοίδῃ, αὰ Τίηι. ὃ. 
αὐνοῦβιιβ Πα αἰχὶν ἀν μαν 
ἴῃ. Νυ5. Ποῖν, ἃ. 1899. μ. 90. 

ὅαρ. 3.9. ὃ. 1. 4Δημοκρα- 
τίαν ὅτι. θ6 Ἰ κὸὶ ὅτι ροβύ- 
Ροκῖνα οἵ. αἄη, 1, 10, 2, Νόᾷιιθ 
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2 τιληναίων μεταμελείᾳ. διὰ γὰρ τὸ χαϑ' ἡμέραν πρῶτον μὲν 
ἀδεὲς χαὶ ὠνεπιβούλευτον πρὸς ελλήλους καὶ ἐς ἦε δ. ὑπ ῤετὶ 
τοὺς ξυμμάχους τὸ αὐτὸ ἔχετε, χαὶ ὥ τι ἂν ἢ βολον τῶν 
λόγῳ πεισϑέντες ὑπ᾿ αὐτῶν ἑμάρτητε, ἢ οἴχτῳ ἤέακ τ τ 

ἐξ τὸ ᾿ ἊΣ ΄ ἕξ ται, μας 

ἐνδῶτε, οὐχ ἐπικινδύνως ἡγεῖσϑε ἐς ὑμᾶς καὶ οὐκ ἀμαθίαν σώ- 
ἐς τὴν τῶν ξυμμάχων χάριν μιαλαχίζεσϑαι, οὐ φφονα ξυνέ- 

σεως ἀ ξἕενῶ 
σχοποῦντες, ὅτι τυραννίδα ἔχετε τὴν ἀρχὴν Μῶν νοι ὦ οὐ 
πρὸς ἐπιβουλεύοντας αὐτοὺς χαὶ ἄκοντας ἐρχο- 
μένους, οὗ οὐκ ἐξ ὧν ἂν χαρίζησϑε βλαπτόμενοι 
αὐτοὶ ὠχροῶνται ὑμῶν, ἐλλ᾽ ἐξ ὧν ἂν ἰσχύϊ μᾶλ-- 

8 λον ἢ τῇ ἐκείνων εὐνοίᾳ περιγένησϑε. πάντων 
.» [ἢ Ξ 9 ἊΣ ἥ « ΝΣ ᾿ - δὲ δεινότατον, εἰ βέβαιον ἡμῖν μηδὲν χκαϑεοτήξεν 

ὧὦΦν ἂν δόξῃ πέρι δὲ γνωσόμεθα, ὅτι χείροσι : 9}. περ», Μη συ μεν ἃ, τς χεΡΟθΥ 
νόμοις ἀκινήτοις γρωμένη πόλις χρείσσων ἐστὶν 
ἢ καλῶς ἔχουσιν ἀκύροις, ἀμαϑία τε μετὼ σω- 

δ. 2. Οἵ ἃ οοἀά. ρᾷθπθ ὉΠΊΠἾΡτΙ5 αὐοϑὺ, βθὰ σάγοῦθ 60 ΠΟ ρο08- 
51Π|115. 

Θηἷπὶ σΟΠιπιαΐο ροϑὶ δημολκρ. νο- 
οοπὶ Ροβίίο ἴπὸ ΡΥ ΠΘΓΘ ΟἿΠῚ 
δ αὐι. αγ, 8. 497. ὅ.. οἱ Β οϑβί. 
ὃ. 100. 4. ὁ. Ρυΐαπιιδ, 564 οοπδ8- 
οαμοποπὶ ὙογΡΌγιπι 6556 ὅτι ἀδύ- 
ψατὸν ἐστιν δημοκρατίαν ἄρ- 
χειν ἑτέρων. [1ην 118. πηΘΠΙ ΡΓΔἢΪ5. 
584 ποη πιᾶ]6, νι]σὸ ἀδύνατος οἱ 
Θοπῖπιᾶ Ροδὶ δημ. ᾿Θρο θα ιΓ. 

ὃ. 2ὦ. Διὰ γὰρ... ἀλλή- 
λους. ΟΥ̓ 1, 68. Ιπἷϊ. οἱ ΠΠ, 97. 
2. --- τὸ αὐτὸ ἔχετε] ἀδεὲς 
δηλονότι. 010]. --- ἢ οἴκτῳ 
ἐνδῶτε, νεὶ πο γοοτά ϊα 
ποῖ! ΓΟ Πἢ 5 ΘΥΙΕ 8. οὐκ 

ἐπικινδύνως... μαλακί- 
ξεσϑ'αι. Πδθο 510 σομδογοηῦ: οὐχ 
ἡγεῖσϑε μαλαπίξεσϑαι ἐπικινδύ- 
νως ἐς ὑμᾶς καὶ οὐκ ἐς ... χά- 
ριν. ῖΊαλακίζεσϑαι οϑὶ π| 01} 6 πὶ 
(Γἀ ΟἽ 6 πὶ4116) 56 ΡΓΔΘΡ ΘΙ, 
οἱ βιιρουουὶ ἐνδοῦναι ορίϊπιδ το- 
βροπάοι, ΟΝ, ΒΊοοπΐ. αἀ ο. 40. 
᾿Επικινδύνως ἐς ὑμᾶς ὁομρα- 
γα πὰ 5δαπῦ ΟΕΠῚ ΘΧΘΙΠΡΙΙΒ ἐς πάν- 
τας ὅμοιος Ἱ, θ, 2.,) ἐς τοὺς πάν- 
τας ὠφελιμώτερον Ι,,91., 6... ὄ υν] 
νἱά. αἄπ. Τ)θηΐχαιο ἐς χάριν γαϊθηΐ 
8. ἃ ἱποαὺ5 σταίΐϊαπι. (ΟἿ. 

ΟἿ, οἀ. πιαὶ. ϑι πα νοῦ δ ΙΥ, 10, 2. ἘΘΠΕΣ 

ΜαῦΠ. ατ. ὃ. 578. 6. οἱ ἀθ [να!]-- 
0 ἴῃ ἃρια Ταοϊϊαπι Β 80}. αὐ Αμη. 
1, 6. θὲ ραγίίοι!5 καὶ οὐ δυΐθηι 
υἱά. Ν αὐ}. αν. ὃ. 608. οχιτ. -- ἐξ 
ὧν ἂν χαρίξησϑε βλαπτ. 
αὐτ., βΒοοππηάππι {18 (ρτὸ 
115), 4.86 νοὸοβ 115 ]1]πά α]ν 6 - 
εἶ. οὰπι ψοβῖτο ἀππιπο. -- 
ἀλλ ἐξ ὧν. Παθο ἀιοχιο γο- 
ΒΟΙνοπάα 6556 ἷπ νοῦθὰ ἐξ ἐκείνων 
ἅ, εὐ ἅ σομαθγογθ Ῥγοργθ ΟἸΠ 
περιγένησϑε νἱάϊ! (ἀο6}}. [ναἴϊπὸ 
ΠῸΠ πᾶ] ΟΠ πο οηθπῖ ΡΥ οι 
βαρδιθαο5. Οἵ, ἀνθ᾽ ὧν “ἃρυά 
Μαῦιη. αν. ὃ. 480. ὁ. [πὰ ἐξ ὧν 
ΑΙ ΟΙ 6 5 ἐπμς Αὐ δι. νοι περὲ 
ἀτελ. ὃ. 

ὃ. 3. κυ ρναμανὴν ΟΝ τ 
ΒΙΠΉΠ } α αἴψαθ 660 ργορίον ομηἶ5- 
ΒΆΠῚ ΘΟΠΙΡΆΓΔΙΟΠ ΘΗ ΡΟΓν ΟΥ̓ ΒΙ 551 
ἀοοσοῦ ΑἸοϊθίαἀο5 Ὁ], 18. οχιγ. {{πὲγ-- 
416 ἀυΐοπὶ 60 πη δ ὙΠ ΘΓ (15 
οδῦ, αιοά οἸμηῖπο ποῖ ἀρθθαίαγ 
ἄἀὸ Ιοσὸ νοὶ δοπβιιθιιϊπο. ἀρτο- 
σαπάα, (κινεῖν νόμον), 56 (6 
ἀθογοίο τοβοϊμάοπάο (καϑθαιρεὶν 
ψήφισμα, τὰ ἐψηφισμένα λύειν). 
οΟιᾶθ γὸ5. ἀἰνουβίβδίιαο αγαθοος- 
ταπὶ ἱπἀἸοῖο ογαμί. ΟἸΘοπὶ5. ἀἰούτπ 
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φροσύνης ὠφελιμώτερον ἢ δεξιότης μετὰ ἐκολα- 

σίας, οἵ τε φαυλότεροι τῶν ἀνθρώπων πρὸς τοὺς 

ξυνετωτέρους αἷς ἐπὶ τὸ πλεῖον ὥμειγον οἰκοῦσι 

τὲς πόλεις. οἱ μὲν γὰρ τῶν τε νόμων σοφώτεροι 

βούλονται φαίνεσθαι, τῶν τὲ ἀεὶ λεγομένων ἐς 

τὸ κοινὸν περιγίγνεσϑαι, ὡς ἐν ἄλλοις μείξοσιν 

οὐκ ἂν δηλώσαντες τὴν γνώμην, καὶ ἐκ τοῦ τοιού- 

του τὰ πολλὰ σφάλλουσι τὰς πόλεις" οἱ δ᾽ ἀπι- 

στοῦντες τῇ [ἐξ] ἑαυτῶν ξυνέσει ἀμαϑέστεροι μὲν 

τῶν νόμων ἀξιοῦσιν εἶναι, ἀδυνατώτερον δὲ τοῦ 

χαλῶς εἰπόντος μέμψασθαι λόγον, κριταὶ δὲ ὃν- 

τὲς ἀπὸ τοῦ ἴσου μᾶλλον ἢ ἀγωνισταὶ ὀρϑοῦνται 

δ. 4. Τῇ [ἐξ] ἑαυτῶν ξυνέσει. Τῇ ἑαυτῶν ξυνέσει 6. Ὁ. Ε, Ὁ. 

Νίοβαιι. 510}ν. ΒΘ κῖς. δ το} ἴῃ ΒΟ κα. οα. βίον. Απιρ.. Ῥ]. 0, αὶ. 4π04 ἀὸ 

ἴε. οὐ γαῦ. Ἰρβίτιβ βΠθηθο ἴῃ Θχθμιρ!. πιαὶ.. 46 ΡᾺ]. ἃ Μονβι. γί παν, Ῥγαθ- 

Ροβιοποπὶ ΘΧΘΙῚΡ] 15 αϊθιιβάαπι ἃ ΠΟ] 15. ΡΥ ΌΪΑΙΪ5 (εἴ, ἀ6 ἀπό ἃάῃ. 1, 

7, 1... 46 παρά απ. Π, 41, 1.) ὃν ἀποιιιθ. Πογοάοιοῖβ ΠῚ, 120. ΥἹΙ, 

34. ἀοίομαϊ!! τη. Νοὸπ αἰϊμον Βουπμ. ϑυπί. ρ. 229. Οἱ, Μαμ. αν. 

ὃ. 980. απ. ὃ. ΡῬΙῸ ἰρ50 ἑαυτῶν (85. (ΟἹ. ἤθφρ. ΠῚ ποπηι}! αὐτῶν. 

ἰσίταν αὐ πᾶπο «υδοϑυ]οπθι. ΠῸὴ 
δοσομηποάαίαπι οϑί. ---- προ γἱπ- 
ἀδείας ψηφίσματα οἱ νόμους ὁ0η- 
ὰπάονο, οὖ οοηίσα πηι αι! 6 1 
απΐτ5. ΟΧχ 1Π15 δαπάθπι. ἱπά!σμα!0-- 
ΠΟ ΠΙΟΥΘΙῸ. απᾶθ ἴῃ ἀτδθυῖα, 
4ἀππὶ 4] ἴπ [ιἰ8 πονάαγθίιιν, [Δ 0116 
«οποϊαθαῦαν.“΄ ΔᾺΝ, 1)6 ἀϊδουϊμῖηθ 
Ιορθ. οὐ ΡΟΡΌΪ βοϊϊογιπι Υἱά. 
ΒΟ ο Θηι. ἀο Οθμῖῖν, Ρ. 248. 54. 
ἀοαιθ 60 ρδυϊαιίπι δα θ]αῖο 1 6 γι. 
Απιψι. αν. ὃ. 607. 8, --- δὲξιό- 
της. ἷ. 6. ξύνεσις. Οἷ. 89, 7. -- 
οἵ τεφαυλότεροι... πρὸς 
τοὺς ξυνετωτέρους. Ἡδρο 
58 606 Θομπ αγία ρΟῊΪ οβίθηα!! θγοά. 
ΟΥ. 5οπο θαι. δα ΡΙαΐ. ἀρ. 1, 1. 
ν. 170. Φαυλότεροι ἰρίνιν διιηὶ 
πο ἀϊοοΥ 65, 51 ΠΠἸΡΊ1ΙΟ 5 Βο- 
᾿ἢἷπ 65. ΟἿ, ο. 89, οὐ 1. ὁ πὶ, 
1)6. ριαθροβιιίοπο οἵ. Δ ἃ}. αν, 
δι ἡ μοι: 

ὃ, 4. Τῶν νόμων σοφῶ- 
τεροι. ΟΝ 1, 84, 3..-- τῶν 
τε ἀεὶ... περιγίγνεσθαι, 
οὐ 4118 4ποσππάιο ὑ6Π|- 
Ροτὸ σοπβαϊαηῦαν ἴῃ θὰ "}1- 
οὐ πὶ, {(ἀἰχουῖὶβ οἰΐαπη. ἢ ὁ 0 1 - 

Δ 11Π 6.) Θὰ νἱ πο Υ 6, Πδ88. 
Οὗ Ατπ, οἵ δη. 1, 91, 7. - 

ς 2 7, ᾿ ᾽᾿ 

ὡς ἐν ἀλλοις...τὴν γνω- 
μην; 4πᾶ5]1 1 1115 ἸΠ 8 1ΟΥ]- 

4 

5 ΓΘΡθα 5 ΠΡ ΘΠ} 51 πὶ, 
ἀφο! λα ΠΟ ΡΟ 51Π, βῖν 
ποπραλαπιο5 ἃ[1ἀπὶ πὶ ΘΟ] ἴ0- 
ΓΘ ἢ 56 ἱπν 6 ΡΟΒ558 00- 
οαδίοποπι ΒΟ ου θᾶ 6 οδὕθη- 
τὰ πᾶάα 6. Οὐμίνα ΟἸΘοπ 115 βαδάοῦ 
10, 3... υἱ ἐν ἄλλοις ἐλάσσοσιν 
ἀγῶνα «υαθναπί., 90 τι 6 νοῦ) ὰ 
ΒΙοομι, ἴθ ἰπίουρτ. μείοσιν δῖο 
ἸΘσὶ ν ἱα. 06 ραυοια ἄν νἱά. 
ΝΜ αὐῦ. ἀν. ὃ. ὅ98. "». (Ὁ 1 απιθη 
ἀὐαθοα τορι Ποηἀθηάα β6η}} οἱ 
Ἀοϑ. ὃ. 120.. θ. 6. ὃν. β΄. Οἱ. 
Ιν, 10. -- ἀδυνατώτεροι... 
μέμψασϑ'αι. ἰδιϊαι5. ἀϊοονος 
{π ἀδυνατώτεροι ἢ (ὥςτε) μέμ- 
ψασϑαι αἱ ἀδύνατοι μέμψφα- 
ὄσϑαι. ΟΓ. Ματυι. αν. δ. 448. ". 
- τοῦ... εἰπόντος, οἷ 8, 
{πον ἀϊχοῦῖι 1)6 ἁυίίου]ο οἵ. 
Νίατι. αν. ὃ. 205. -- ἀπὸ τοῦ 
ἴσου, ὁχ ἄράιο (οἴ, αἅῃ. 1, 
ΤΊ, 8.9), 1. 6. 6 4]. --α ἄγω- 
νισταί, οοποοτναίοτοβ (ἴῃ 
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ὕ τὲ πλείω. ὡς οὖν χρὴ καὶ ἡμᾶς ποιοῦντας μὴ 
δεινότητι καὶ ξυνέσεως ἀγῶνι ἐπαιρομένους παρὰ 
δόξαν τῷ ὑμετέρῳ πλήϑει παραινεῖν. "3,8. ἐγὼ μὲν ἴπειτα τούς 
οὖν ὃ αὐτός εἶμι τῇ γνώμῃ καὶ ϑαυμάζω μὲν 
τῶν προϑέντων αὖϑις περὶ Μυτιληναίων λέγειν 
καὶ χρόνου διατριβὴν ἐμποιησώντων, ὅ ἐστι πρὸς 
τῶν ἠδικηκότων μᾶλλον" (ὁ γὰρ παϑὼν τῷ δρό- 
σαντι ἀμβλυτέρᾳ τῇ ὀργῇ ἐπεξέρχεται, ἀμύνασϑιαι τωμένους,καὶ 
δὲ τῷ παϑεῖν ὅ τι ἐγγυτάτω κείμενον ἀντίπαλον 
ὃν μάλιστα τὴν τιμωρίαν ἀναλαμβώνει.") ϑαυ- 

--- 

δ. ὅ. “Ὡς [ι. ΒεΙῖς. Ὑα]ρο αἷς, φιοά ἀοίεπα!, Ετίσβοι. ἀα [πιοὶ. 
Ρ. 199., ιιοπὶ βεχαίπν (0611. “Ὡς «υϊάθπι οἱ ἴρβιιηὶ ἰπ5ο θη 15 ἀἰοίπιπι 
δὲ (οἵ. Βιμΐίπι. ατ. πιϑά. ὃ. 110. ὅ.}; νἱάδ ἰάθη 46 ὁ0 ργδρίον Ποὶπά. 
αα Ργοίασ. ὃ. 44... οὔἶιι5. Χμ ρ]α πηΐπιι5 ππὸ ρογποη!, Βοιη. δα Χοη. 
Οοιηηι. ΠῚ, 1, 4. ΕΠ ΣβοΒίαπὰπι ται! ποι, Φααπιν 5. ΠῸΠ Ρ]ᾺΠ6 ΤΟΙ οἰ ΘΠ ἀπ, 
ἰδπιθη Ῥᾶι]0 (προ Γ ΘΠ 6556. ἱπαάΐοαν γομί. 1. ἃ. ρ. 7. 

ΘΟΥΤΑπΠ } 118. ΟΥΑΙ οσιη 98, ὦ. 56: 
ἄρ. .39)- 

δ. ὃ. Δεινότητι, ἀϊσοηάϊὶ 
Γαδ οα! τα 16. ΟΥ ὙΠ], 608, 1. -- 
παρὰ δόξαν, ρταρίον ἀπἰ- 
πΐ βϑηϊθηὐί πὶ). Αἰ αὐ - 
416 56 π{π|π5. 42, 0. παρὰ 
γνώμην. ΟἿ Α τη. 

ἀρ. 38. ὃ. 1. Ὁ αὐτὸς... 
τῇ γνώμῃ. Οἷ. δάη. 11, 6], 2. 
εὐ ΕΠ π|5]. δα Βόρῃ. Θροά. Ιὶ. ν. 
ὅδ᾽. - προϑέντων...λέ- 
γειν. ΑἸΡῚ προϑεῖναι λόγον, 
4ποά Ιοσιθαν ἀ6 πηὰρὶβιγαιτι5. ἃ1-- 
ΟΠ Ροίθβίαίθιη. εἰνίριιβ [ἀοἴθη- 
ιἰἰρι5. Οἷ. γνώμας προϑεῖναι 90, 
Ὁ. οἱ 5.ὁν ὁ θη. 46 Οομ!. ΑἸΠοη. 
ν-. 104. - ἔστι πρὸς τῶν 
ἠδικ. ΟἿ, αδἄη. Π, 86, 5. Τυπ 
αἀ μᾶλλον 5ἴμηι! ἀπαϊὶ 7) πρὸς 
τῶν ἠδικημένων. -- τῷ δρά- 
σαντι... ἐπεξέρχεται. 6 
ἀαῖνο οἵ. ΔΙ α 01. αν, ὃ. 402. ὃ. 
ἃ. Ὁ ΤΥ, 14, ὁ. ϑδρηϊοηιία αὐΐθηι 
ΒΠΡΡΙ Θὰ οϑῦ νυ} 5 χρύνου δια- 
τριβῆς ἐμποιηϑείσης. --- ἀμ ὑ- 
νασῶ αι. 1) ᾿πΠηἰνο, {απ 51} 
5} οὐ ΘΠ Π οἰ Ὁ Π5.. δῖπΠ6. ἃγ- 
τοὰ]0 Ροϑίο οἵ, Ν ἃ τα. αν. ὃ. 542. 
άπ: 1 ΘΑ δ δ 1095; .,Θ.ἡαεήβι 
-- τῷ παϑ'εῖν. αϊνιια. τοριι- 
δπα} ργάθοθρίο ἢ ο 5011 τ, δ. 101. 
ἀάη. Ὁ. δια νἱὰ. ΜΙ αὐ}. αἰ. ὃ. 

980. 0. 516}. δὰ Ραι5. ΥἹ, 24, 
ἅ, πο Αγῃ. -- ἀντίπαλον ὄν, 
Ἰ. 6. ἔσον ὃν (τὸ ἀμύνασϑαι τῷ 
παϑεῖν). .» ϑοηϊοημία οοῦ: 4πὸ 
ΡΙοΟρία5 δοσορίαπι ἰπίατὶ- 
ἃ πὶ ν ἰὴ ἀϊοαςϊο 56 41|{πτ. 60 
π ἃ σὶ 5. ὙΠ] 15 ἃ 6 4πᾶ 4{π||πὶ 
510. αἸ Ὁ] ΟΠ 6 γθοϊρὶν, νοὶ] 
αρίαᾳ δϑὺ δά αἀ]οῖβο θη τι ηι.“ 
ΠΑΑΟΙ,. Νὰμι οαπὶ νοῦρο ἀναλαμ-- 
βάνει ἴοὺ ἱποίβιιπι οοπἰ πη σ ΘΠ τιπὶ 
Θϑ[, ΠΟΙ ΟἸΙΠῚ ΒΡ ΘΙ] ΟΥῖθιι5. ὅ τι ἐγ- 
γυτάτω κείμενον, Ποἢ {π0 ρα!- 
{ἰοἰρίτιπη Ραγ ΟΡ βαρ θοίιμι ε-- 
Ιὰπὶ ἂρ ΤΊμιογ ἀϊ θη οἰ οηβίοποπι 
Βαρθαὶ (οἵ. ἀ4η. 1, 50, 4. 70, 4.), 
564 ΟΡ πιθῃιθγονιηῖ ΔΘ} ]Π ΓΘ. 
Ααρογθίαν ΘΟΠΟΙΠηΪἃ5., δὶ, 14 φαοά 
δια 51} Η ἃ ἃ 5. [πιοὰρθν. ΤΊ νιο. Ρ. 110. 
5{.7. ὄν ἀοΙογθίιν, αἰ ἀντίπαλον 
Οαπὶ ΠΟΠΝΪΠ6 τεμοω ρίαν ἰιιησο δίιι, 
410 ἀντίπαλον 5ιιρουίου ἀμβλυτέ- 
θᾳ γοβροηάθγοι. Νιπο αὐ μάλιστα 
51Π|}}} γθ}}}15. ὅ τε ἐγγυτάτω εἱ ἀμ- 
βλυτέρᾳ οομπίγαγίι, ἀπ} ἴῃ ἀγιΐοι! 0 
τὴν τιμωρίαν, ΡοΘπαπι 460 ]1- 
{ἃ π|. ποιῖο {1 ἀμιβλυτέρα τοβροι- 
ἀδη5 {ιδογθηάα οϑὲ. (ὐδίουιιαι ἄνα- 
λαμβάνει υἱτιπι 51} τ θοῖρὶν (ἄνα- 
δέχεται). ἂῃ τ ρουϊι, ἀμριϊανὶ 
Ροίοβί. Π|ὸ υἱ ἃ" ̓  ἀρπὰ τεμω- 
ρίας οὐ δίκης νοράθι!α μοι άπ 
ΒΠΠΡΙοχ λαμβάνειν Ἰοσίμιν, --- 

3 , 

τὲ ἀντιλεγον- 
ταςἂν δήτορας 
διαβάλλει καὶ 
αὐτοὺς τοὺς 
᾿Αϑηναίους, 

ῥᾳδίως ἀπα- 

λόγου ἡδονῇ 
ἡσσωμένους, 
τῆς ἐκείνων 
ϑρασύτητος 
αἰτίους εἶναι 

λέγει. 
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μάξω δὲ καὶ, ὅςτις ἔσταν ὃ ἀντερῶν καὶ ἀξιώσων 
ἐποφαίνειν τὰς μὲν Μυτιληναίων ἀδικίας ἡμῖν 
ὠφελίμους οὔσας, τὰς δ᾽ ἡμετέρας ξυμφορεὶς [οὐ] 
τοῖς ξυμμάχοις βλάβας καϑισταμένας. καὶ δῆλον, ᾿ 
ὅτι ἢ τῷ λέγειν πιστεύσας τὸ πάνυ δοχοῦν ἀντα- 
ποφῆναι, ὡς οὐχ ἔγνωσται, ἀγωνίσαιτ᾽ ἄν, ἢ κέρ-- 
δεν ἐπαιρόμενος τὸ εὐπρεπὲς τοῦ λόγου ἐχπογήσας 
παρόγειν πειράσεται. ἡ δὲ πόλις ἐκ τῶν τοιῶνδε 3 
ἀγώνων τὸ μὲν ἄϑλα ἑτέροις δίδωσιν, αὐτὴ δὲ 
τοὺς κινδύνους ἀναφέρει. αἴτιον δ᾽ ὑμεῖς χαχῶς 4 

ἀρ. 58. ὅ. 1. Οὐ αδάϊαν ἱπ Η. οἱ Βοσ. οὐ ἃ α11ὰ. Οἵ, δάῃ. 

τὰς μὲν Μυτιληναίων ... 
καϑισταμένας, ποπῖΓοϑβ 
γΟΓῸΟ οα515 8500115 ἀοίτι!- 
πο πία [π0Π}] αἴξουστ. δὶ 
ποσαῖῖο ἷπ Ρ]ΟΥ54πι6 πιΘΠΊΓΔΠΪ5.. 
Οπιΐβϑα τοοῖθ ἀροϑῦ, πᾶ βἷο ἰη- 
16 ΠΠσοηάα βυηΐς: ποβίταβ οαΠα- 
παϊίαῖο5 βοοΐοβ ΠΟΡΊ ΒΟ ΌΤΙ 
Ρουϊαῦα το 5 6556. υϑὶὲ αυϊάθπι 
τὸ γᾶ, Ζιᾶθ ΑἸΠΘηΪ5. ΘΑΓΕΙΠΊΖΙΘ 
5005 οΘοπάποσθαηΐ, ἰαπίαπι ἀρ ογαΐ, 
αὖ οαάοπὶ οββθηΐ. πὖ ρ͵δηθ δϑϑϑηΐ 
οοπίγατία, οὐ Αἰπθηϊθηβίαπι ἀθ6- 
{πἰπιοπΐα βοοίοσιιπι. ΘΠ] πιο ηΐα.“ς 

ΔΈΝ. [π᾿ ουἶπ5. Θχρ!!οαιϊίοπα 80- 
αυϊοβοιηῦ Ν ΟΥ̓ ΟΥ̓ .»(6. ΠΟΠΠΙ 15 
Ἰοοῖβ., 41 ἰοσππίαν ἀρὰ ὙΠαο.“ 
Ρ- θ. 544.. οὐ ὌΔΙΠ16τ. ΥἹάο ἰὰ- 
ΠΊΘη 4πᾶ6 ἴπ δα. πιαὶ. οοπίγα ἀἰ5-- 
ΒΘΓΕΪΠΊι15.. ΠῚ ργαοίογοα ππ]ο 6η0- 
ἀαιοηϊ, φααπι ράμ!0 Δ] ΕΠπ|5 το ροιῖ- 
ἰᾶπιὶ 6558. οὖ ραν οι!αθ καί δοοθ5- 
5ΙΟΠΟΠῚ ΓΟ]ΙΪΓΟΓΟ υἱἀθγὶ ποίου ἰῃ 
6ἃ. 2. [αϊοίτ, ΘΟΠΡΤΙΙΘΠΙΟΓΕΒ ἔογο 
Ῥαν Ιου 5. ἢ... ἢ “ῬΟΙΟΓΆΠΝαΣ ἀο- 
ὁογτο. Οὐ τοοορῖ! 1ἃ. οπιπῖπο π6- 
ΘΟΞΒΆΓΠΠῚ 6556 αἰπηπιαηβ. .θΘι0- 
πηοαο οὨΪπ,“΄ παῖ, ΟἸΘΌΠΟπῚ ᾿γὰ πὶ 
Θογιπι, 4 ἀυαϊοθαηΐ, σοπίγα δῖγ- 
{Ποπᾶθο5. ΠΟΥ ΘΓ ΘΟΠαηΐΟΠῚ ᾿ᾶ60 
ΡΟ556 ἀἴσογο ΘΙ β ἘΠΊ ΘΠΊ 15. ΓΟΡΤΘ- 
οπάο οαπι, 4π|ὶ ΘΑ] 411 ὰ τ 
ἰ05 ποβδίγαϑβ 5060 115 ἄδπη 9 - 
5Ὰ5 6556 ἀϊοσαῖ. Οὐ [Δ] 6 
Αἰμ θυ θη565 ἴῃ (]θ015. σοΠβα] αι10-- 
ἩΪΡ115, 4186 506 115 ργοάοββοηΐ, ρᾶ- 
τῖπὶ Οὐγαγοηΐ 510] 5018 ὈΓΟβρίοἰθη- 

[65. ΟἸδοπ δάνθγβαυ πὶ ΠῸΠπ θ6Π6 
νἱάἀοίαν πογίαξαγιβ [α]556, αὐ ΑἸπὸ- 
ὨΪΘΠδβῖππὶ οαἰ πη αΐο5 500115 ΠΙΠΙ 
ΠΟΟΟΓΘ «δπηοηβίγαγοί, 40 τὸ {ΠΠ15. 
πὶ Πἰ5. ᾿σποβοθγθηΐ, ῬΆΓΙΠΙ Ρουϑιια- 
ἄρτοι. Νρυϊτα σία βου ρίαγα ἴη- 
ΘΟΠΙΠΙΟ 5 οαγοῖ, οἱ τὰς δ᾽ ἡμετ. 
ξυμφοράς ποπ ἱπίο] σοῦ 56 ργο-- 
πίθους ΠοΡτ. Οὐπίοοίαγαβ ἀθ 5 
Ργοϊαίαβ υἱά. ἱπ δ. πιαΐ. 

δι 2.5 ΤῸ πάνυ δοκοῦν. 
»Ἐχθρδοίος τὸ πάνυ δόξαν. Υε- 
ταπὶ ΟἸΘΟΙΙ ἴα Ιοααΐ Πϊοι., 4ααϑβὶ 
ΡΟΡυΪὰ5. ποπάτιπι 56 πθη ᾺΠ| ΠῚ11-- 
τανεγῖν.Κ ΟΟΕῚ1.. ΑΙ 14. «ὁ ἃ 
ΟἸΠἷπΟ Υἱ δία, ᾿π ΘΓ ΟΠ 68 
ὁοπϑδταῦ, ἱπίογργοίδηϊιιγ, {ὕττιπὶ 
δαΐοπι. μᾶθο ΟἸΙΠῚ ἀνταποφῆναι, 
π΄ οὐπὶ ἔγνωσται ΟΠ σα αΓ, 
ΠΪ}}} τοίοσι : {Ππ4 ἰάθη ΟΡ αἱ- 
ἰγαοι πο Τογ ἀϊἀϊ ἰγοψαθηίθηι 
(οὗ, δάη. ΠΠ, 21. 1. 4].} οὐ νοῦβο- 
ΤῸ] φΟἰοοαἤοπεπ ἢ 1η μι γραποιο- 

"6 ΡῬΓΔΟΙΑ]Ιπιι5. --- ἀγωνίσαι τ᾽ 
ἄν. Εχ Ποῦ γῦρο ρϑπάοι ἱπῇηι-- 
ἔνι5 ἀνταποφῆναι, αὐ 82, 8. οἱ 
ΙΝ, 87. συμ ἱπβηϊῖνο δορυ]αίνμι 
γαϊοῦ οοπτοπάογο, ἱ. 6. 6 Υ- 
ἰαπΐοπὶ βία ἄθτο. ἴπ ἰοίο απ- 
ἴθπι 60 ἴοοο, 4 βϑαυΐαν. γνϑῦρα 
ἃ σογίδιη  ηἶ 115. ΡΟ να δὐ ΟΥ̓ΔΙΟΓΟΒ 
5ιηὺ {τὰ 5] αἰᾶ. --- τ ῦ εὐπρε- 
πὲς τοῦ λόγου, 5Ρ 6 οῖ ὁ 511 
5 6 ΓΠῚΟ ἢ ΟΠῚ 2 τ ἀά, 4, --- πα- 
ράγει νἹ. ὠπατᾶν. Β0Π0!. 

9. Ἑτέροις] τοῖς ῥή- 
τορσιν. 850})0]. -- ὧν αφέρ ει 
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ἀγωνοϑετοῦντες, οἵτινες εἰώϑατε ϑεαταὶ μὲν τῶν 
λόγων γίγνεσθαι, ἀχροαταὶ δὲ τῶν ἔργων, τὸ 
μὲν μέλλοντα ἔργα ἀπὸ τῶν εὖ εἰπόντων σχο-- 
ποῦντες οἷς δυνατὰ γίγνεσθαι, τὲ δὲ πεπραγμένα 
ἤδη οὐ τὸ δρασϑὲν πιστότερον ὄψεν λαβόντες ἢ 
τὸ ἀχουσϑὲν ἀπὸ τῶν λόγῳ χαλῶς ἐπιτιμησών- 

ὕὅ των" χαὶ μετὰ καινότητος μὲν 2όγου ἀπατᾶσθαι 

δ. ἅ, ᾿Ζπὸ τῶν εὖ εἰπόντων σκοποῦντες. 
» ᾿ - 53 

σκοποῦντες ἀπὸ τῶν εὖ εἰἶπ., ἴοτία556 τροίβ. 
(55. Απρ, δ π. 

Τὰ δὲ πεπραγμένα. οβαι. τῶν τὰ (56 Ποο ογα5.} πεπραγμέ- 
νῶν, 4υδδὶ Ιθσοπάππι βἰῇ τῶν δὲ πεπραγμένων. δεὰ οἴ, δάπ. 

ἀναλαμβάνει, ἀναδέχεται. 5610]. 
Οἵ. ΒΊοο πὶ, 

ὃ. ἅ. Κακῶς ἀγωνοϑε- 
τοῦντες, ᾿η8]05 ἀΥΡῚ ΓΓΟ5 ᾶ- 
11ππὶ σα α ἃ Τὰ ἴ ἢ π᾿ πι| Υ 05 Ρτ8 6- 
βἰαπίθβ. -- ϑεαταὶ μὲν..-.τῶν 
ἔργων. «οϑεπίοπια: ογαῖϊο 
Θηΐ νοὶ τὼ ἔδοιβ οϑδὐ 
(ϑεαταὶ τῶν λόγων); 4π0 ἃ ἴα- 
οἴππι, ἰΐὰ ἔα οἴππι ἔπ σι 15. 
αὖ ἀπά 115 οὐ ρου βυαδάοτὶ 
γοθὶβ ραῦῖπηὶ (ἀκροαταὶ τῶν 
ἔργων)... ΟΟΕΙ1,.. Ῥείιι5. ἱποίβυπι 
ῬΙΘπῖιβ. 50 ἹΠπβιγαῖ Β0}01.: μετε- 
σκεύασται τῶν ὄντων ἐφ᾽ ὑμῖν 
ἢ φύσις" οὕτως γὰρ ἀκούετε 
τῶν λόγων, καὶ πιστεύετε τοῖς 
ῥήτορσιν, ὡς ὀφϑαλμοῖς τὴν 
πίστιν λαμβάνοντες. Ἐπὶ οχγπιο-- 
τοὴ 4ποάάδπι. ἴπ ἴοῖο δυΐθπι ἰ060 
αἰϊοπθ ραγβοβίπ, --- ἀπὸ τῶν 
εὖ εἰπόντων, 5οουπάππ 
605. 41 Β6 π6 ἀϊχογὶπί. ᾿ζπό 
ὙΟῈ.... ἃ 115. οὑπὶ γερο σκοπεῖν 
ΒΙΠΉ ΠΟΥ βαθρίαβ, γϑῖας 1, 21. οχίγ., 
᾿πησίίαγ, Εὖ 5080]. Ἔχρίαπαὶ πι- 
Δανῶς.-- τὰ δὲ πεπραγμένα 
.«- λαβόντες. Αἀ τὰ πεπρα- 
γμένα ϑ.80]. ἐχ βαρουουθιβ τος 
ες σκοποῦντες. Οποά 5] γι Πὶ 
οδβῦ, ΤΟΙ} ΔΟΟΙΒαΙνΙ αὐ ΟΧ γ ΓθῸ 
λαβόντες ρεπάεηϊ, δ], 5ὶ τὸ δρα- 
σϑέν οδὲ ἀρροβίο ραγ να ( οἴ, 
Ἐσοϑδῖ. ας, ὃ. 101. 3. ".), οχ 60- 
ἄοπι σκοποῦντες 5ϊ6. υἱ Ρ]6πα 
Βϑηϊθηϊαᾳ Παρ 5: τῶν δὲ πε- 
πραγμένων οὐ τὸ δρασϑὲν σκο- 

ποῦντες (εὑς) πιστότερον, ὄψει 
λαβόντες. ἘΣ αἰξογαίτιιπι γϑγαπὶ 
βὶν οροτγίθί, χυία λαβόντες 5Ξιρ6- 
ΤΟΥ σκοποῦντες ποη δαϊπποίιπι 
6556, 564 5ιθ οίιπι, οχ ἀἰνογβιιαΐθ 
[ΘΠ ΡΟΥ5 ἀρραγθί. δὲ ρυῖι5 ὑτο- 
Ραπάιπιπὶ εβί, πιστότερον ὄψει λα- 
βόντες ἰηϊογργοίαπαα βαπὶ οοΥ- 
1π5 ΡῬΓΟΡΊΘΥ ἃάδβρεοῖίαπι 
(φγτορίδγθα ζιοά ἱρβὶ νά 6- 
Γ1115) 6556 ἀγθιγαιὶ, 46 4 
Υἱ γϑθὶ λαμβάνειν νἱά. ἀάη. 11, 
42, 4. 9 5ἴπ αἰΐθγιιπη, δῦ βαιά ο 
τὸ πιστότερον νεὶ τὸ πιστόν να- 
Ἰοπξ φιιοά οου]15 Πᾶπο (06 Γπ 
1 0Γ6Ππ|} ΡοΥβ αϑίο 6 πὶ γ0- 
"15 ρΡαγαυ θυ 15. δυΐ, 5] Ηδα- 
ΟἸκῖαβ γοσάριο λαμβάνειν ρα τοῖ- 
ΡΊ θη ἀϊ 5 σπ βοαιοπθ ἴπγα 5-- 
Ἰθοϊξ, 4πὸ ἀ οὐ} 15 τὸ δρασϑὲν 
ΡΟΓΟΘΡΘΥΓ 15. αἰ καϑορᾶσϑαι 
τῇ ὄψει ΠΙ, 112. οἱ βίπηα Ιοστη-- 
ἰὰτ. Ὄψεε λαβόντες αἴϊοττῖὶ ρτὸ 
ΥΥ. ΟΟᾺ}]15 ΘΟΠ ρίας! ἀἴοθηβ 
ΒΙΘΡΠαΠιΒ ἰπ ΤΠ65. μαιά ἀμθῖο 
᾿πὸ τοβροχῖξ. [6 Ποχίοπο δρασϑέν 
οἵ. ἀάη. ο. ὅ4, ΟΟρροπιηιαν ρτὶ- 
Πλπὶ τὰ μέλλοντα εἰ τὰ πεπρα- 
γμένα ἤδη. Ἐχ ῖ8 νόγὸ ορροϑίία 
510] βιιπὶ τὸ δρασϑέν, ἱ. 6. ΄υοά 
ψΟΓΘ [αοίαπι.... [651]. οὐ τὸ ἀχου- 
σϑέν... Οἵ. 1, 22: τὰ δ᾽ ἔργα 
τῶν πραχϑέντων. 1, 138: τῶν 
μελλόντων ἐπὶ πλεῖστον τοῦ γε- 
νησομένον ... Οδίογαπι σοηΓογτὶ 
Ροΐεδὶ οἰιβάθπι βϑηἰοπίϊαθ ἰθοιιβ 
ὙΠ, 48, 3. ΠΑΛΟΚ. 



0 ΘΟΥΚΥΑΙΜΟΥ͂ ΞΥΓΓΡΑΆΦΗΣ Γ΄ λή. 

ἄριστοι, μετὰ “δεδοκιμασμένου δὲ μὴ ξυνέπεσϑαι 
ἐθέλειν" δοῦλοι ὄντες τῶν ἀεὶ ἀτόπων, ὑπερόπται 
δὲ τῶν εἰωϑότων" καὶ μώλιστα μὲν αὐτὸς εἰπεῖν 
ἕχαστος βουλόμενος δύνασϑαι, εἰ δὲ μή, ἀνταγω- 
γιζόμεγον τοῖς τοιαῦτα λέγουσι μὴ ὕστερον ἐχο- 
λουϑῆσαι δοχεῖν τῇ γνώμῃ, ὀξέως δέ τε λέγοντος 
προεπαινγέσαι, χαὶ προαισϑέσϑαν τε πρόϑυμοι 
εἶναι τὰ λεγόμενα καὶ προγοῆσαι βραδεῖς τὰ ἐξ 

᾿ - 7 } , 

αὐτῶν ἀποβησομεγνα 

ὃ, ὅς, ριστοι] ἀντὶ τοῦ 
ἐπιτήδειοι. 5601. ΟἿ, ΒΤ ὁ πιῇ. 
οὐ ἀδ ἴρβο ἐπιτήδειος δάη. Υ1Π, 
70... ἀἄ6 τὸ Αὐἱδίορῃη. ΕΟ]. ν. 
581. 544. ον ἔιι. 1119. ΒΈΡΡΙ. 
ααΐοπὶ ὄντες. -- μετὰ δεδο- 
κιμασμένου δὲ μὴ ξυνέ- 
πεσϑαι, βρθοϊίαϊαῃι νΘΓῸ 
(αὸ ργοβραῦαη)}) ΟΥ̓ αὐ 0 6 ΠῚ 
πο Ὁ ποθ 40 564π|, Ροι!. Π)6 

ξυνέπεσϑαι μετά τινος εἴ. 
μ᾿" Π͵ΙΟΤ 9: 

ὃ. 0. “"Ἑκαστος βουλόμε- 
νος. (ὉΠ αοΡοπ᾿ ἤᾶθὸ ΦΠΌ486 Οἴτπὶ 
δ. 4. τη. Οὗ Βὸ 5:1. ατ. ἃ. 191. 
ἀ΄άη. 2. -- ἀνταγωνιξόμε- 
ΟΣ ΟΞ ᾿ΟΌΘΙΒΕΣ ἄν- 
ταγωνιξόμενοι ἴῃ γορα τῷ ἀν- 
ταγωνίζεσϑ'αι ΥΘ50ΊΙνΘη5 δοκεῖν οχ 
Ῥανοὶρίο βουλόμενοι νὰ]ῖ ἀρίτπ 
6556. δά Ποὺ πιοάο οἱ δϑηια 5 
ΠΠΘΠΙΡΓ ΌΤΙ ΠῚ ὑπγθαΐ αν, οἵ ἈΒΡΟΥ 5 
ΟΓΑΓΟΠΪ5. ἁπισοῦμγ, ΓΡαοβίοῦ ᾿σι ταν 
ἀνταγωνίζεσθαι ΟἸΠΠῚ Θμμρμαβὶ ἢ ἴη- 
{6]]ΠἸσοῦο. αἰ 516 ἃ 6 πὶ τι} ἃ ἢ ὗ 6 ἢ 
ΑΙΤοα οοπΐοη ἄγ. δῖ. Πῖοὸ 
(55. 1Πς 8: ἀνταγωνιζόμενοι 
μὴ δοκεῖν ὀργίζεσϑαι. Οἷ. ἀδ 
5ΙΠΙΡΠ1οΪ γοῦρὸ δα ὃ. 2. Δάποί. --- 
τοιαῦτα ΟΠ βοιμῖι5. ἀἸοιτπι οϑί, 
5͵'νῸ καλῶς βσηΠΠοαΐ, βῖνθ καινά. 

--μὴ ὕστεροι... τῇ γνῶ μῇ; 
ΠῸ ΡΟΒΙΘΥΪΟΥ 8 ̓βοπύθπ τα πὶ 
(Ρτοροβίταπι) 56 4π|ὶ ν᾿ ἀθα- 
πΪΠ1. ἰ. 6. 56 ἰΥΪΟΓΘ5 1ἢ 
βΒοηϊοηϊία ἀπρ!] οἰ ο πα νὶ- 
ἀθαπ πὶ. ΑἸϊὰ5. ΘΧΡΙ ΔΙΌ ΠΟ5 
4πὰογὸ ἴῃ οα. πιοῖ. --- ὀξέως 
δὲ... προεπαινέσαι, 564 
(αι νἀ θαπτα 7). 5] 4815 44 

ἀοπίο ἀϊσα!, 14 ἀπ τὸ (4 πᾶ πὶ 

ζητοῦντές τε ἄλλο τι, ὡς 

1Π6 ἀἸχ ο ἢ γο] Ρτῖο τ 68) ὁ0πη- 
ΡΓΟΡ 556. » Επαινέσαι Ἰππογ- 
αἴ] νά] θγθ ΟἰΪὰ πὶ ΘΟ Ὸ ἢ 56 ΠΕ 6, 
ΕΟ γιό: ΟΣ ΙΝ ΘΟΕ 97. 
ἀρρᾶγοι.ς ΠΕῚΠΔ]. Τπι 165 ἰσίταν 
ν᾽ ἀθηίαν Θἰβ!ι! οὐ Καυιθσοῦὶ ἐοη- 
ἰθοιιγαθ προξπαΐσαι ({π0 δοτίδίο 
ΑΥΔΟΙ βου ρίογΓΟ 5. τιδὶ 6556. ΠΟ Υἱ-- 
ἀπ). προεπινοῆσαϊ, προῦ- 
πονοῆσαι, 6Χ 4υΐθιι5. αἰζονα παυπὰ 
ἀμ ῖθ. οδὺ ορτϊπια , 5θά ὁ} ρῥτοχὶ- 
ΠλΠ| προνοῆσαι πηΐπιι5 στγαΐα, 
ΟΠΙΠΘ5 6] ᾿ῴθο ἀἰβρ! οθηβ, ἀποά, 
4απηι 115. ΠΟΙΪῸ οἱ. 4π86 ἴῃ Πιι- 
ογάϊάοο προαισϑέσϑιαι ἱποδί, 51- 
ΠΝ Πα Γ δι ππαύπιν, ΓΟΙἾπ5 Ἰποῖδὶ καὶ 
προαισϑέσϑαι ... τὰ λεγόμενα 
ΒΘ θη ΠΕ ΤΠ στ άϊον. Εἰ 55 ἃ]10-- 
ΠῚ ΘΠΟ ΔΙ Π65. ΤΟ ΓΘ Πλτ5. ἴῃ 
οἵ. πιαΐ. --- καὶ προαισϑέ- 
σϑαι τε. Ῥαγιίοα!α καί ἰπησὶ 
πρόϑυμοι [εἶναι] οὐαὶ βιρονῖο- 
τἰθιι5.. τέ ἀυΐθηι ΔΙ [τη καί ἀηΐο 
προνοῆσαι φοβίμιπι ΡΓΑΘΡΑΓΑΝ 
Ρογβρίουιμι δὲ. ΟἹ. ἢ οϑι, τ, ὃ. 
194. ἀἄη. 1. --- εἶναι. Ηϊς ἰπ- 
{Πππ|πἶντι5 Φαοοιπιο. πο ἀ0 ὀχρ!ϊοὰ-- 
τοῖα, ἀθρυαν αν! ἀπ| ΘΟ ΡΟ  ΠΟΠΘΠῚ 
αὐ υἷπὶ νου. Οπ ἢ ἴπλτ5. ἴῃ 
οἀ. πιαϊ. ΟΟιππιθη!, οὐ δι ρΡΙ οι. 
Ουάγο εἶναι. ἀο!οη τι Ῥυϊαηιη8, 
αὐ 010 ἃηΐθ νθρὰ καὶ προαι- 
σϑέσϑιαι ρμοπῖῖο πρόϑυμοι, 46 1-- 
δἀπιοάπιπι ὃ. ὃ. ἄριστοι, 51} θη 
ἀἰ4π|0 πρόϑυμοι ὁ ὄντες. Αὐπο] τις 
ἴῃ δα, 2. εἶναι σγαπιπιδίίοο α]-- 
ἄοπι αὐ βουλόμενοι το[ουνὶ., βοά 
μος ἃ ΒΟ θίΟ ΛΘ. Οὐμπὶ ΒΕ ΡΟ οΥΊθιιΣ 
οἵτινες εἰώϑατε νε] ἄριστοι ὁοοπ- 
[Ὀβύιπὶ Θ556. 5Ὲ5ΡΙ σα ΠαΓ, 

8. 7 03. } 0 Ἐπ ΡΠ ΦΎΤοΙΣς. 

Φὺ 



»- 
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εἰπεῖν, ἢ ἐν οἷς ζῶμεν, φρονοῦντες δὲ οὐδὲ περὶ 
τῶν παρόντων ἱκανῶς" ἁπλῶς τὲ ἀκοῆς ἡδονῇ ἦσ- 
σώμενοι καὶ σοφιστῶν ϑεαταῖς ἐοικότες χαϑημέ- 
νοις μᾶλλον ἢ περὶ πόλεως βουλευομένοις. 839. ὧν 
ἐγὼ πειρώμενος ἀποτρέπειν ὑμῶς ἀποφαίνω Μυ- 
τιληναίους μάλιστα δὶ μίαν πόλιν ἠδικηκότας 
ὑμῶς. ἐγὼ γάρ, οἵτινες μὲν μὴ δυνατοὶ φέρειν 
τὴν ὑμετέραν ἀρχὴν ἢ οἵτινες ὑπὸ τῶν πολεμίων 
ἀναγκασϑέντες ἀπέστησαν, ξυγγνώμην ἔχω" νῆσον 
δὲ οἵτινες ἔχοντες μετὼ τειχῶν καὶ κατὰ ϑάλασ- 
σαν «μόνον φοβούμενοι τοὺς ἡμετέρους πολεμίους, 
ἐν ᾧ καὶ αὐτοὶ τριήρων παρασχευῇ οὐχ ὄὥφραχτοι 
ἤσων πρὸς αὐτούς, αὐτόνομοί τε οἰχοῦντες καὶ 
τιμώμενοι ἐς τὸ πρῶτα ὑφ᾽ ἡμῶν τοιαῦτα εἰργώ- 
σαντο, τί ἄλλο οὗτοι ἢ ἐπεβούλευσών τε καὶ ἐπα- 
γέστησων μᾶλλον ἢ ἀπέστησαν, (ἀπόστασις μέν γε 

ΟΥ, Ἀοϑβί. ἀν. ὃ. 100, ἀἄη. 7. --- 
ἁπλῶς, ἀεπῖ4πο. ΟΥ 45, 7. 
Θ᾽ ΘΟ: 9. - σοφιστῶν ϑεα- 
ταὶς] σοφιστὰς λέγει οὐ τοὺς 
σοφιξομένους τὴν ἀλήϑειαν, ἀλ- 
λὰ τοὺς ἐν τῇ 'συνηϑείᾳ λεγο- 
μένους, τοὺς πήδασχαίους τῶν 
ῥητορικῶν προβλημάτων" (οἵ. 
Νοτ. εὐ Β αι. δά ἰβοοῦ. Ραπορ. Ὁ: 
1528: 9) ϑεατὰς δὲ αὐτοὺς τοὺς 
μαϑητὰς καὶ ἀκροατάς. 5680]. 
-- καϑημένοις. «Καϑήμε- 
νοι ὁ“ ΚΑ Βα. Παὺ οοηϊδείανα 
ἰάθο πο δϑὺ οριιβ. {πο βϑάθηαὶ 
ψογθῖβ ΠῸῚ ΓΆΡῸ ἀοβι ἀΐα θ᾽ ΠΟΙ ΟΠ ΘΠΙ 
σομμβουὶ σοπδίαί. Οἵ. ΒΊΤο ὁ πὶ, 
αὐ ΙΝ, 124. 4. 

(ἀρ. 329. 8.1. Ὧν] ὧν ἐπι- 
τηδευμάτων, ὧν εἶπεν ἄρτι. 
500]. -- μάλιστα ε ΒΝ 
πόλιν. Οἴμπ 15, 4186 ἀοοοὶ 
Μαῦι. αν. 8. 401. 6... Θομ [ον Πΐο 
ΒΊοΟοπι, εὐ στ 25 9}, δα [πιο]. 
Ρ- 147. 

δ. 2. Νῆσον δὲ οἴτινες. 
Νῆσον σταν αὐ! οαιι5α δηΐθ σϑ]α-- 
τἰντιπὶ ΟΟἸΟοαΐτη δι, οἶπ5. ροϑπ 
ῬΟΒ ΔΙ ἃ11ὰ ΘΧΘΠΊΡ]α ἱπν θη τ ηἰτ} ὁ. 
600. 82. ΤΥ ΘΟ; 90.γ90 15 }ὃ 
1 αν η15 υἱὰ, {πὸ ἢ π, αὐ Οἷο. Τιιδο. 

ΠΙ, 15, 32. Π)6 σοπιιποι Ομ ΐθιι5. 5[- 
ΠΝ ΠΠΓΟν ἐγαίθοιῖ5 οἵ. δάη. 1, 10, 2. 
-- ἐν ᾧ ἀπ τ 1. ἴπ {πὰ ρατίθ, 
αα!, αἱ Βᾶ6ρ6, ἄππι. λ7α]6 οχ-- 
ῬΠΙοαν Και 6 Ἰνπ. αν. ὃ. 780. 1. ἀάη. 
-- τριήρων. 1)6 δοροηία οἵ, 
ΒἈοπί. ατ. ὃ. 42. 1. ὃ δἱ' δάη. Δ. 
ἀο ε1]. Βοοῖγ, δοοθη!. ρ. 207. 
ΠῸ 8 ἴῃ εα. πιαῖ. αα ΤΥ, 20, 7. --- 
ἐς τὰ πρῶτα, ᾿πὴρ ΓἿ Π|18. εὖ 
ο. ὅ6. -- τέ ἀλλο ἤ. Οἢ ΜαίνΝ. 
αγ. ᾧ. 488. 11. ἢ οϑ5ι. ὃ. 139, 9. 
». 1τηἴτα ο. ὅ8.. 46 [ναἱ]ηἰ5 Ζπ πη Ρ 1. 
αν. ὃ. {τ|. -- ἐπανέστησαν 
-.ἀπέστησαν. τη ἀοΥ Πα 5 

ΠῚ ἴδ ΒίΘΡΗ. ΤΙ65. ν. ἐπανάστασις ἴϊαὰ 
αἰουνο ἐπανάστασιν οἱ ἀπόστα- 
σιν Θχϊϑιϊπναῖ, αἱ ἐπανάστασις ΠῚ 
ΓΘ Ρ ΘΙ εἰ 46 115. ἀἸοαίαν, αὶ 
51} 51} ἱπ]ρο 0, ἀπόστασις α|-- 
ἴθπι ἀοεοιο βοοίοτα πα. ΕἸ 
γΘλπ ΠῚ) οϑὺ ἐπανίστασϑαι, ρτΟρΓ. 
ΒΈΌΓΘΘΟΓΘ Δάν οθΥβι 5. ἃ]... ρ]6- 
ΓΠΠΊ4 116 6556. ἔα πὰ. ἃ} ἐπ 1η Γ!ΔΘΘΥ 6, 
ῸΡ 61 τ 6. ΘΕ ΕΣ 115.0 23. 
ὙΠΙ, 08. τῶ. 564 ἧϊς, 0] ἡγιΐ- 
ἸΕΠΒΕΙ αὐτόνομοι οἰκοῦντες. 61- 
[ἸΠπὴ} ἐπαναστῆναι, ποὸὴ ἀπο- 

στῆναι, 4υῖα ἀπόστασις 51 τῶν 

βίαιόν τι πασχόντων, ἴπ 0 πο- 

εἶτα τὴν Πῖυ- 
τιληναίων ἀ- 
δικίαν μεγα- 
λύνει, οὺς τι- 
μωμένους 

ὑπὸ ᾿Αϑηναί- 
ων ϑρασύτη - 
τι καὶ ὕβρει 
πάντας, καὶ 
οὐ τοὺς ὀλί- 
γους μόνον, 
ἐπαναστῆναι 
καὶ δεινῶς 
κολαστέους 
εἶναι διισχυ- 
ρίξεται, ὅπως 
μὴ ᾿4ϑηναῖοι 
κινδυνεύωσι. 



02 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ͂ ΞΥΓΓΡΆΑΦΗΣ Γ. λ9΄. 

τῶν βίαιόν τι πασχόντων ἐστίνγ, ἐζήτησάν τε 
μετὰ τῶν πολεμιωτάτων ἡμᾶς στάντες διαφϑεῖ- 
ραν; καίτοι δεινότερόν ἔστιν, ἢ εἰ χαϑ'᾽ αὐτοὺς 
δύναμιν χτώμενοι ἀντεπολέμησαν. παράδειγμα δὲ 
αὐτοῖς οὔτε αἵ τῶν πέλας ξυμφοραὶ ἐγένοντο, 
ὕσοι ἀποστώντες ἤδη ἡμῶν ἐχειρώϑησαν, οὔτε ἡ 
παροῦσα εὐδαιμονία παρέσχεν ὄχγον μὴ ἐλθεῖν 
ἐς τὰ δεινά" γενόμενον δὲ πρὸς τὸ μέλλον ϑρα- 
σεῖς, καὶ ἐλπίσαντες μαχρότερα μὲν τῆς δυνάμεως, 
ἐλάσσω δὲ τῆς βουλήσεως, πόλεμον ἤραντο, ἰσχὺν 
ἀξιώσαντες τοῦ δικαίου προϑεῖναν" ἐν ᾧ γὸρ 
ὠήϑησαν περιέσεσθαι, ἐπέϑεντο ἡμῖν οὐκ ἀδιχού- 
μενοι. εἴωθε δὲ τῶν πόλεων αἷς ἂν μάλιστα καὶ 
δὲ ἐλαχίστου ἀπροςδόχητος εὐπραξία ἔλθῃ ἐς 

(ἀρ. 39. 8. 8. Ὄκνον μὴ ἐλϑεῖν. ΟἿ. ἀάη. 
8. 4, Καὶ δι ἐλαχίστου. Καί οχι. τ. Ε. Ατ. Οἷιν, ΠαπΠ.. 5οᾶ 

ῬΓΔΘΙΘΥ ΟΟἴΘΓΟ5. ΠΡΓῸ5. ἀσποβοῖν ΟἸθπι. ΑΙθχ. ΥἹ. Βίγοπι, ὦ. Οἵ, δάπ. 

Ποποῖὰ α1 το ΘΠ πὶ πο Υ 6 π- 
αὶ τοοίθ φαάθγοσο υἱάθίι Κγιορ. 
Βομπο ἰσίσι. πιο ργοίοβ (ἀθυπιδπίοὶ 
βουναία ἀἀποπιϊπαιίοπο: 516 πᾶ- 
μῬδπ ὁ ον δἰπὸπ ΑΠΓ8]} ἃ} 8 
ΑΡΓΑΠΙ σοιιαοιῖ. [)6 ἱπηταῖο-- 
τἰθιι5 Ταπογ ἀΙ 15 νουθόσγιπι νἱ4. Θά. 
πιαὶ. --ο μέν γε; υἂὐ 1, 40, 4. --- 
μετὰ τῶν... στάντες. Βῖπηϊ- 
Τπιοῦ ΥἹΙ, 57. 61. ΟἿ, μἷς ΒΤ ὁ πὶ , 
510 [νατπὶ πΟπππ ἈΠ 5 ὑ ἃ ΓΘ ΟΕ ΠῚ 
α]. ἀϊοιπι, Εαάοπι νἱ ο. 10, στῆναι 
πρός τινὰ Ῥοβίψιπι 6550 Ὑἱ ΑἸ πηιι8. 
Ἡμᾶς αὐΐοιη ἰγαϊδοίιι ΘΟΠΙΓΆΓΙΟ 

πολεμ. ργορία5. αὐπηοιιπὶ οϑὲ. Οἱ, 
Νὰ 61]. ΠΙδι. 1, αν. 11. ρ. 904. 

8. 38. Παράδειγμα δὲ... 
παρέσχεν ὄκνον. Ἐδὺ οαάθπηι 
ΘΟμλ το παρα ΛΠ, ἷπ ΡΥ - 
ἰἴοπο, οὐ. Θχθηρ]α ἴῃ τὲ ... καί 
Ραγιϊοι! 5 αα 1, 10., ἴὰ μὲν... δέ 
δα 1, 38, 5. αἀποίανίπιι5. 6 οὔτε 
(11 πποὰο ροβίίο οἵ. 90, 8. Υ,, 7. 
ΥΙ, 17. -- τῶν πέλας. ΟἹ, 
αάη, 1, 82, 1. -- ὄκνον μὴ 
ἐλϑεῖν. θ)6 ποσαϊοπθ δἀάίνα οὐ 
(6 αὐἰίοιϊο τοῦ, χαΐ ἴῃ ἀπὸ Ῥᾶγ. 
ΕΌς Ἰοσίταν,, οπιθ5ο΄ οἵ, δάῃ, 1, 10. 
οὐ ΠῚ, 82, 3. Νοι πιαϊο ἰρίναγ Χ 6 ἢ. 

Απα}. Π, 4, ὃ: ἵνα... φόβος ἢ 
ἐπὶ βασιλέα μὴ στρατεύειν οοά. 
γαϊ. -- μακρότερα, ͵. ὁ. μεί- 
ζω, αὐ βραχύς 5ᾶερο 68ὺ μεκρύς. 
ΟἿ δάπ. 1, 14, 8. -- προϑεῖ- 
ναι] προτιμῆσαι. 8601. ΟΙ, 
6. 8ά. 

ὃ. 4, Εἴωϑ:ε δὲ...] εἴωϑε 
δὲ πρὸς ὕβριν τρέπειν ἡ εὐπρα- 
ξία τῶν πόλεων ἐκείνας, αἷς ἂν 
αὐτὴ ἐξαίφνης ἐγγένηται καὶ 
ἀπροοδόκητος. 5080]. τπὶ 56π- 
τοηῖα οἴ. Ὁ 6 ἢν 50}. ΟἸγμ, ἢ. 
(.) ν. 10. ὃ. 28. εἱ ἃ]. ἃν Πιιὰ8. 
ὁ... Ῥγαθίογοα ἷν. ΧΧΧ, ἀφ, οἱ 1π-- 
ἴνα Ιν, 17, Δ. δε αἰβοι!ίαίοπι 
Αἰ ψιαπι τοὶ πχυιιαν γοῦρα μάλιστα 

. ἀπροςδόκητος, -ῬΓῸ 4υΐθιι5 
6χ 501|10]. ὀχραπαιίοπο δι᾿ ἐλαχί- 
στου καὶ (μάλιστα) ἀπροςδό- 
κῆτος βου.) θπάιπι ογαΐ, Νράιιο 
γογο καί, πο ἃ πηΆ 115. ΠΟΠΠ1}15 
οοὐά. αροϑῖ, ἀθίουὶ ροϊοβι, π6 ἰπ- 
ΒΟΙΪΘ 5. ΟΟὨἰιποῖο Βα ρου αἰ νου πὶ 
οὐἷαιιν, Εὐχίβιϊπιᾶπηι5. ἰσιίαν γοῦθα 
5βἷο θχρ! ϊσαπάα 6556: 41} 115 Πιἃ- 
χίη ον, οὐ 4«υϊάσδηιν τὰ ϊῃ 0 
ἰπέογνα!ο, ἱπβροταία ἴ6]1- 
οἰναβ σοπεϊρογιῖ, 6 [ογηλα 
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ὕβριν τρέπειν" τὸ δὲ πολλὰ κατὰ λόγον τοῖς ἐν- 
ϑρώποις εὐτυχοῦντα ἀσφαλέστερα ἢ παρὰ δόξαν" 
καὶ καχοπραγίαν, ὡἷς εἰπεῖν, δᾷῷον ἀπωϑοῦνται ἢ 
εὐδαιμονίαν διασώζονται. χρῆν δὲ Μυτιληναίους 
καὶ πόλαι μηδὲν διαφέροντας τῶν ἄλλων ὑφ᾽ 
ἡμῶν τετιμῆσϑαι, καὶ οὐχ ἂν ἐς τόδε ἐξύβρισαν" 
(πέφυχε γὰρ καὶ ἄλλως ἄνϑρωπος τὸ μὲν ϑερα-- 
πεῦον ὑπερφρογεῖν, τὸ δὲ μὴ ὑπεῖχον ϑαυμάξειν) 
κολασϑήτωσαν δὲ χαὶ νῦν ἀξίως τῆς ἀδικίας, καὶ 
μὴ τοῖς μὲν ὀλίγοις ἡ αἰτία προςτεϑῆ, τὸν δὲ 
δῆμον ἀπολύσητε. πώντες γὰρ ἡμῖν γε ὁμοίως 

δ. ὅ. Χρῆν. [πῃ ΘΟΙΩρΡΙυ ΤΙ θι5. ΠΠΡΥυ15. ΟρΕΪπι8 χρή. ΑἹ νἱά, ἀἀπ, 

“ιαφέροντας. Ῥα]. πι. τ. ΟἸιγ. θδη. Ὀῖο (55. ΧΧΧΥΠΙ, 390, 
διαφερόντως, 4ιοά ποπ ἀρ! οι ΠοΟΡγᾶθο., οὐ σϑοὶρὶ να]ὲ ὨΙπά. ἱπ 
ΒΙῸΡΗ. Ὑπ65. Ἐονίαββο γθοῖθ. ΝΟ 505 5, π}}}1ἃ σογι 6 Πυΐο βιπὶ δὰ δά- 
Ἰδοῖνα ργτὸ δάνθγθ! 5. μοβίνα, φυὰθ ἐπαπιογαΐ Ηοβί. αν. ὃ. 100. 2. ρ. 471. 
ΟΥ̓ ἴάπποπ οἰίαπι σχολαῖος 5ιρτγὰ ο. 29., πολύς ἹΥ͂, 22., ὀξεὶς ΙΝ, 126.., 
οὗ ΙΠ[ΘΓρΡΓΘΙΆΓΘ ΡΓΟΡΓΙΘ ἔ ἃ ἢ {1 ἃ Τὴ μιο πιΐπ 68, 41 ΠῚ αἰ δοττ ὁπ 

δ. θ. Ἡμῖν. Ιῃ μ]οιίβαιβ ΠΡγ5 ὑμῖν. οὐ Ὑμῖν τοβεϊμαϊ πὸπ 50-- 
Ἰαπὶ ῬΙΟΡΙΟΥ ιυιοιοτ [ἀἴοπὶ ΟΡΕΠ ΠΟΥ απ ΠΙΡοσιπη., 56 ἃ οἴ πὶ φιοὰ ΠΩ ΠῚ 
ΒΡ ΘΡΙΟΥΊΡι15. γον 15. Ὑἱἀοίαγ ΘΟ μν ΘηΪ ΓΟ.“ ΔΆΝ. Αὖν 1τὰ οἰΐαπι ἴῃ Ῥτοχὶτ 
πιὶβ ὑμᾶς ΘΧΒΡΘΟΙΆΓΘΙΙΓ. Ρτὸ 4.0 Ζιππὶ ἡμᾶς 5οτῖρίον ἀΐοογο τπα]αογῖῦ, 
δαηάθπι κοίνωσιν ἴα ἴῃ Ποὺ ἡμῖν δἀπιίββαπι, οὖ [αηΐαπι ἴῃ γϑιρὸ 
ἀπολύσητε, 1 5'πθ βιιρογυῖα ἸΟχιΘ ἢ 15 τοι ποτὶ πο Ροίΐογαϊ, ουϊαἰαπὶ 
6556. γα  ἀογ5, 

δι’ ἐλαχίστου οἴ. Β τ ἢ ἢ. ϑγηΐ. 
Ρ. 290., ἀ6 ποὺ πβιι νουθὶ ἐλϑεῖν 
απ ἃ. δα Βορὶι. ΡΠ]. ν. 141. -- 

ἰπ ΒΟΠΟΥΘ ΒΡ οΥὶ. -- καί, 
Ϊ.. 6. 4πο0ἀ 51 [Θοἰββοίῖβ. --- καὶ 
ἄλλως, οὐϊὰπὶ ΔΠ1Ὸ0 «πὶ, 1. 6. 

τὰ δὲπολλα] ὡς ἐπὶ τὸ πολύ. 
5080]. -- κατὰ λόγον... εὐ- 
τυχοῦντα, Ττ65 5661 ἀπ πὶ 
Γας ΟΠ 6 πὶ (1. 6. Ρστὰ ἀθ τ1 γὰ- 
ἐϊ]οοϊπ αὐϊοηὶ 5. ΓΟρυα ανοηὶ 
οσοπγνοηΐϊοπίοτ) ποτὰ ἰ ἢ ἰ ΒῚ 8 
ΡΓΟΒΡΟΓἃ 6. παρὰ δό- 
ξαν. ΒΌΡΡΙ. εὐτυχοῦντα. -- κα- 
κοπραγίαν ... διασώξον- 
ται. Βιμ Πα ἀϊοία νά. δά Χ δ. 
Ογγ. ΥἹΙ, ὅ, 76. 

ὃ. ὅ. Χρῆν. Οἵ. Βοπ5. 6τ. 
δ. 120. δάη. 2. Μαιν. ὃ. 505. 
δ η. -- καὶ πάλαι. ΗΙ5. ᾿ηἴτὰ 
νόθα καὶ νῦν τεβροπάθηϊ. --- 
διαφέροντας. Οἔ 54. -- τε- 
τιμῆσϑαι, Ποποταϊο8 658 6) 

οἰπηΐηο. Οἵ, 5. Ὁ᾽ 6 }}.. ΤΠ65. γ0]. 
Τ. ν. 1654. οὖ δάη. 11, ὅ0, 2. οἱ 
ΙΝ, 78, 2. Οἴπη ἰοΐο ἀΐοιο ἶν, 01, 
ὅ. Ἂν δἰ Πα ίποιι ΟΥΆΠΟΠΪ5. οΟπ1- 
Ρᾶγαὶ ΑΥπ. -- τὸ μὲν ϑερα- 
πεῦον ὑπερφρονεῖν. ἢο 
ΠΘαΐΟ ΠοῸ οἵ οο, αιοὰ ΒΘ Ζαΐν, 
οἵ. δάη. 11, ἀθ, ἧ, 46 ἀροιιδαῖνο 
φοπβοαεπι γειρημὶ ὑπερφρονεῖν 
Μαῖυ. ὅτ. ὃ. 378. δάη. 2. 
κολασϑήτωσαν. Πρ, Ποχίοηθ 
οἷ. Μαύτ. αν. 8. 203. 

ὃ. 06. Ἡ αἰτία ἌΛΟΥΝΩ 
«Αἰτίαν προςτιϑέναι τινί οἴϊαπι 
Π105 ΑΕΠοο5. αἰχίββθ θΓῸ τιβι αὐϊογο 
ἐπιφέρειν δ΄ 5ἰμ 1115. ἀἰβοαβ. ΟΧ 
5.6 Ρ}". Τμθ5. ν. αἰτέα Ρ. 1101. --- 
ἀπολύσητε. Οἵ, αὐπ. 50, 7. --- 
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ἐπέϑεντο" οἷς γ᾽ ἐξῆν αἷς ἡμᾶς τραπομιένοις νῦν 
πόλιν ἐν εἰ πόλει εἶναι ἀλλὰ τὸν μετὸ τῶν 
ὀλίγων κίνδυνον ἡγησώμενον βεβαιότερον ξυναπέ- 
στησαν. τῶν τὲ ξυμμάχων, σχέψασϑε, εἰ τοῖς τε 1 
ἀναγχασϑεῖσιν ὑπὸ τῶν πολεμίων καὶ τοῖς ἑχοῦ- 
σιν ὠποστᾶσι τὸς αὐτὸς ξημιίας προςϑήσετε, τίνα 
οἴεσϑε ὃ ὅντινα οὐ βραχείᾳ προφάσει ὠποστήσεσϑαι, 
ὅτ᾽ ὃν ἢ κατορϑώσαντι ἐλευϑέρωσις ἢ, ἢ σφα- 
λέντν μηδὲν παϑεῖν ανήχεστον ; ἡμῖν δὲ πρὸς 8 
ἑκάστην πόλιν ἀποχεκινδυνεύσεται τώ τὲ χρήματα 
χαὶ αἷ ψυχαί. χαὶ τυχόντες μὲν πόλιν ἐφϑαρμέ- 
γην παραλαβόντες τῆς ἔπειτα προςόδου, δ ἣν 
ἰσχύομεν, τὸ λοιπὸν στερήσεσϑε, σφαλέντες δὲ 
πολεμίους πρὸς τοῖς ὑπάρχουσιν ξξομεν" χαὶ ὃν 
χοόνον τοῖς νῦν χαϑεστηχόοι δεῖ ἐχϑροῖς ἀνϑί- 
στασϑαΐῖ, τοῖς οἰκείοις ξυμμάχοις πολεμήσομεν. 

ἔτι δὲ μήτε 40, οὔχουν δεῖ προϑεῖναι ἐλπίδα οὔτε λόγῳ πιστὴν 1 
οἴκτῳ μήτε 

Τραπομένοις (55. Ατιρ.. (ἀυδηαιιαπι ἴῃ ΒοῸ τρεπ. [ι||,.} Ὁ. 
Μοβαιι. Ατ. Οἶρ, [πἰθγργθίαγο δἰ )ὰ πο8 56 ΘΟπΥΟΥ 556 ΠΕ. γαυϊσο 
οἱ Βεϊεῖς. τρεπομένοις. 

ὕαρ. 40. 8.1. Προϑεῖναι (855. Ρα]. Υ4}1. ΒοΙκεῖς. ἰαοιχαθ Αἰισ, 
οὐ πὶ. Υασο προςϑεῖναι, «ιοά ἃ (0611, ἔτιδίγα ἀοθμαὶ νἱδδιατ, 
Οἵ. Ατη, 

-- είνα οἴεσϑε ὄντινα 
ΟΥ Μαῦι. ατ. ἃ. 489. μ. 

1074. Κα εν πα. αν. 8. 7890. 2. 

οἷς γε, 4105 4ὰὶ ἃ ὁ πὶ, 1. 6. 9. 
δὶ 4π| ἃ ὁ πὶ 115 (τῷ δήμῳ). -- οὔ. 
ΤΩ πε ταο: βεβαιότε- 
ρον. ϑϑηϊθηϊία ἜΝ οδῦ: Γα{|π|5 
6556 ἀγθι γαῖ! θαπάοπι ἢ 6111 
Γογία π πὶ ΡΘΥΙ ΟΠ ΤΊ ΟἿ ΠῚ 
ορηῖπι ἃ ΕἼ} 8. οΚίνδυνος 65 
αἰθα, ἀἷβοΎὶπὶθη « οὐ ἸΟΖαθηαὶ 
σοπι5 κίνδυνος βεβωιότερος ΘΧ 
πὰ ἰΠΓΟΓρΡΓΘΙ Π4Ὶ γαϊοπο γραϊ! ΙΥ̓͂, 
108.“ ΑΒΝ, 
δ Ὁ 8 ξυμμάχων. 

ἀδηϊίνιβ ἰάθο νιάθιιν ἀηίθροϑίτι5 
6556... Ὁ ΠΟ 50]}ππ| Οἷπ ὙΘΥΡῚ5 
τοῖς τε ἀναγκασϑεῖσιν .. . ἀπο- 
στᾶσι, βοὰ οὐΐαπι απ ΓΘ οὐ θι5 
τίνα ὅντινα οὐ οοΠδοτοαί. --- ζη - 
μίας προςϑήσετε. Προςτιϑέ- 
ναι 5ἰ ΠΗ ΠΠτ αἴχιο δ: 6. ἀἴοιαπι αυν 
᾿πἰπ ἢ σ΄ ΘΓ δὲ, δαΐ ἢ ΠΡ ΘΓ 6. 
ΟΥ Κα οσ. τὰ Ὀίοη. Ρ. 161: Ατη. 
αὦ 82, 8, Ἴηϊτα ἀδ, ὃ. οἱ 54, 44, 

ὃ. 8. ποκεκινδυνεύσε- 
ται. ΟἹ. κοδβι. αι. δ. 116: 411. 
αάη. 9. ---τυχόντες, τὸ "6 Π6 
σοβία. ϑιμηηοῦ 82, ὁ. 1Υ̓, Θ9. 
Υ, 111. -- τῆς ἔπειτα προςό- 
ἃον τὐ το 2οΐπδΥ στερή- 
σεσϑ'ε. ΔΑ ἔπειτα αὐ τὸ λοι- 
σόν ροίι ἀΡ 6556. ΟἿ. 40, 98. ἢε 
Γαθαγο πη θα] οἵ, ΝῚ ἃ Ὁ}. τ, δ. 494. 
Π. ἃ. Ἀοβι. 8. 114. ἀάη. 1. ΡῬταο- 
ἴοῦθα αἰΐοπο ΡΟυΒΟ μὰ 5 Πα 5. τ 
τ 9. οὐ ΠΡ]. 
αρ. 40. ὃ. 1. Οὔτε λόγῳ 

πιστήν, πΠΟ416 ΟΙ οαα θη ἴα 
τ ϑῖαιη. 1)6 4τιὰ νἱ αὐϊθοιννι πε- 
στὸς οἴ. ΒΙοοι, Οιοηΐαπι δυίθηὶ 
ΟΡ οοπίγαγίιι ὠνητήν ροίϊα5 τη -- 
ΡΘγ 1} 6 πὶ ἀϊοοηάαπι νἀ θαι, 
τα ορσον πορεστήν οοηϊοοῖ!, ο- 
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οὔτε χρήμασιν ὠνητὴν,. αἷς ξυγγνώμην εμαρτεῖν ἡδονῇ λόγων 
ἀνθοωπίνως λήψονται. ἄκοντες μὲν γὰρ οὐχ ἔβλα- 
ψαν, εἰδότες δὲ ἐπεβούλευσαν" ξύγγνωμον δ᾽ ἐστὶ δοῦναι διδά- 
τὸ ἀκούσιον. ἐγὼ 

μήτε ἐπιει- 
κεία δεῖν ἐν- 

μὲν οὖν καὶ τότε πρῶτον καὶ δας διὰ κεφα- 
λαίων ἄἀπο- 

νῦν διωαμάχομαν μὴ μεταγνῶναι ὑμᾶς τὰ προδὲε- δείκνυσιν, ὃ ὅτι 
δογμέναω, μηδὲ τρισὶ τοῖς ἀξ ξυμφορωτάτοις τῇ 
ἀρχῇ , οἴχτῳ χαὶ ἡδονῇ λόγων χαὶ ἐπιεικείᾳ, 
ἑμαρτόνγειν. ἔλεός τε γὰρ πρὸς τοὺς ὁμοίους δί- 
καιὸς ἀντιδίδοσθαι, καὶ μὴ πρὸς τοὺς οὔτ᾽ ἐν- 
τοικτιοῦντας ἐξ ὠνάγχης τε χαϑεστῶτας ἀεὶ πο- 
λεμίους" 

΄“ ΄ “ εὴν “εξ Η 
οἵ τὲ τέρποντες λόγω ῥήτορες ἕξουσι καὶ 

ἐν ἄλλοις ἐλώσσοσιν ἀγῶνα, καὶ μὴ ἐν ᾧ ἢ μὲν 
πόλις βραχέα 1 ἡσϑεῖσα μεγάλα ξημιώσεται, αὐτοὺ 
δὲ ἐκ τοῦ εὖ εἰπεῖν τὸ παϑεῖν εὖ ἀντιλήψονται" 
χαὶ ἡ ἐπιείχεια πρὸς τοὺς μέλλοντας ἐπιτηδείους 

κ ν , »ὕ» “22 ΄ Ν " 
χαὶ τὸ λοιπὸν ἔσεσϑαν μᾶλλον δίδοταν ἢ πρὸς 
τοὺς ὁμοίους τε καὶ οὐδὲν ἧσσον πολεμίους ὑπο- 

βροπιάθὰϑ ἰάπιοη πιστῆν γογΡ]5 98, 
2: τῷ λέγειν πιστεύσας Βια ΠΠΙνΙ, 
εἰ ΤΙογἀΐάοπι 5018 ποπιίπα λόγῳ 
εἰ χρήμασιν ΟΠ γα ΡΟΒ1556, ᾿- 

ὡς ξυγγνώμην ... λήψον- 
ται, Ῥτορι. ἴον δ. αὖ νη ]δ 1 
Παπαπἰτπ8 ΡΘΟοΔπαϊ ἀοοὶ- 
Ρίαηΐ, 1. 6. Ὁ γνοπίαπι Ρ60- 
οαπάϊ Ἰάθο δοοϊρίαπῇ, 4π1ἃ 
Ρθοσατο ἔπι πὶ πὶ πὶ 511. (ΟἿ, 45, 
9. οἱ Χδη. Ογγ ΥἹ, 1.,.97. αἴχὰθ 
ἀξ ἀγίου!ο τοῦ οπιίδδο ΔΑΓ ΓΝ. 
αν. ὃ. ὅ42, αάπ. 1. ". ε΄ άπ. 1, 
10. --- ξύγγνωμον] συγγνώ- 

μὴης ἄξιον. ϑ8.ο]. ΟΥ̓ ΙΝ, 38, 6. 
ϑοπίθηςαθ Θχθηρ]α Α}1ἃ Υἰάθ ἴῃ 
εὐ. πιαὶ. Οἵν, ΒΤ] οοπιἕ, δά ΙΥ, 98. 
1)ὲ δοσοπίι γοοὶβ ξυγγν., 4ὰ0πὶ 
ἰπ Ῥα]. ξυγγνῶμον Ιορσαίαγ, οἵ, 
ἀοευ11. Ποοῖτ, ἀοορηΐ. Ρ. 990. 
ἃ. 2. Καὶ τότε] διεμαχε- 

σάμην δηλονότι. 5.80]. ΟΓ ἀάη. 

5 80,2, διαμάχομαι, 
ΡΟΓΟδοῖογ σοπίθηάο, Ρὰ- 
δπαπάο οθιϊπογο βίπάθο. 
ΟἿ. ο. 42. δὲ ῥργδοίονγ 1105 ΡΠ ρῚς. 
«ἀ Ευτγ. ΑΙο. γν. 6904, --- μετὰ- 
γνῶναι. Νοπίαπι Ρο Θπ 6 αἱ, 
ἀπ αἰἰοῚ ἀδοοτηθπάϊ πο- 

ΤΕυοΥ ἀἰ ἀϊ5. Υο]. 11. 56. 1. 

{0Π6 1. δ Οογίθ ἀπιρᾶβ. ἢϊο ἰπ 
ἰοὺ γεῦθο ἰπο5858 ἀοοεῖ Ατη. 

ὃ. 8. Ἔλεος. Ηοο νοοαθυαπι 
4ιππὶ ΡΓῸ ΞΠρογίογα οἶκτος 5800-- 
ΒεΠππΐαμη 51}. αἰσιμ 416 ποΙηθη Βΐο 
ΟΟΥίθ ΡΓΟΓΒῚΒ. ΠῸΠ ΑΠογΓῈ εχ βίϊ- 
τηαηάιμηη 65ί. -- τοὺς ὁμοίους, 
ΡΆΓΘΒ Δ ΠΪΠη15. 511 1}1{ 6 7 Δ ἷ- 
ἴῃ ἃ ἢ 8. Οὐ ξ δή: Ι, 171,2. ---- ἐξ 
ἀνάγπης, ἢ ΘΟ ΘΒ ΒΆΓΙΟ. ΟΙ. 
ΥἹΙ, ΔΛ. ἃ]. --- οἵ τε τέρπον- 
τὲς οοἵ. Ηΐπὸ οΧρ!]οαταγ, οἷ" ΠΟ 
ΟΡουΙθαΐ ἡδονῇ λόγων ΡΘΟΟΔΓΟ. --- 
βραχέα ἡσϑεῖσα μεγάλα 
ξημιώσεται. Οἵ. Βοδιί. ἄν. 
δ. 104. άπ. 7. οὐ ὃ. 114. ἀἄη. 1. 
Αἰεπάθ μο οἵ ἴῃ ΡΙΟΧ πη 5 πά- 
ρισα καὶ ἀντίϑετα. -- τὸ πα- 
ϑεῖν εὖ} τὸ γρηματίσασϑαι 
ὑπὸ τῶν ῆιτυληναίων. 8680]. 
-- ἐπιτηδείους. ΟΥ̓ δάη. 
Ι, 00, 2. --- ὁμοίους, 5ἱ τοοία 
βουιρίαπι αβ', βἰσῃίῆοαι Ρ ἃ ΓΘ 8 
αίφια 6 ἃπίθᾶ, 810 σοπ- 
Βἰαηΐοβ (ἴῃ οαἑο). Νοη πηα]6 
ἰδῆ ΤΙ 6 5 ο. ὁμοίως οοη- 
Ἰθοῖῖ, 40 Ῥγοθαῖο οὐἴμαγ ἀἰσαπαὶ 
δθπιιδ. 51Π|}16 Πἰ5: μέγιστον δὲ καὶ 
οὐχ ἥκιστα ΥἼΙ, 4λ., πλεῖστος 

Ζ 

δίκαιά τε καὶ 
ξύμφορα πα- 

ραινεῖ. 



ὑύ ΘΟΥΚΥΑΙΜΟΥ͂ ΞΥΓΓΡΑΦΗ͂Σ Γ. μ΄. 

λειπομένους. ἕν δὲ ξυνελὼν λέγω, πειϑόμενοι μὲν 4 
ἐμοὶ τώ τὸ δίχαια ἐς ΜΜβῆῃυτιληναίους καὶ τὰ ξύμ- 
φορὰ ἅμα ποιήσετε, ἄλλως δὲ γνόντες τοῖς μὲν 
οὐ χαριεῖσϑε, ὑμᾶς δὲ αὐτοὺς μᾶλλον δικαιώσε- 
σϑε. εἰ γὼρ οὗτοι ὀρϑῶς ἀπέστησαν, ὑμεῖς ἂν 
οὐ χρεὼν ἄρχοιτε᾽ εἰ δὲ δή, καὶ οὐ προςῆχον, 
ὅμως ἀξιοῦτε τοῦτο δρᾶν, παρὰ τὸ εἰκός τοι χαὶ 
τούςδε ξυμφόρως δεῖ χολάζεσϑαι, ἢ παύεσθαι τῆς 
ἀρχῆς καὶ ἐκ τοῦ ἀκινδύνου ἀνδραγαϑίζξεσϑαι. 
τῇ τε αὐτῇ ζημίᾳ ἀξιώσατε ἀμύνασϑαι, καὶ μὴ ὕ 
ἀναλγητότεροι οἱ διαφεύγοντες τῶν ἐπιβουλευσών- 
των φανῆναι, ἐνθυμηϑέντες, ἃ εἰκὸς ἦν αὐτοὺς 
ποιῆσαι κρατήσαντας ὑμῶν, ἄλλως τε καὶ προῦπάρ-- 
ξαντας ἀδικίας. μάλιστα δὲ οἱ μὴ ξὺν προφάσεν 
τινὶ χαχῶς ποιοῦντες ἐπεξέργονται χαὶ διόλλυν- 
ται τὸν κίνδυνον ὑφορώμενοι τοῦ ὑπολειπομέγνου 

8. ὅ. Οἱ διαφεύγοντες. Ἡ.. οἱ διαφυγόντες. 5ε4 νἱά. δάπ. Π, 
2, ἅ. οἱ ἰπίεγρυ. Χοπ. πὰρ. ΥἹ, 1 (9), 4. 

φόρως. 50|01.: τοῦ συμφέ- 
ροντος ἕνεκα. Ο, αἄη. ΠΙ, 64, 2. 
ο- ἐκ τοῦ ἀκινδύνου (-Ξ 

φόβος καὶ οὐδενὸς ἐλάσσων ΥἹ], 
865.. 4115. 

ὃ. 4. Εν δὲ ξυνελὼν λέ- 
γώ. ΑἸΙΡῚ β'πθ ΠΕΠΊΘΓΑ]Ι, ΟἿ, δάη. 
Ι, τ0, 9. --- ὑμᾶς δὲ ... δε- 
καιώσεσθε, ΥΟΒΎΥΘΓΙΓΟ 1Ρ809 
νϑβίγο ἴα ἃ ἰοῖο πᾶ 015 48 - 
ΤΠ ἃ 1015. ., ΕἸΟΗΪΠῚ δικαιοῦν 
ΕΧ ΠοΟΙΐοηΘ ἃ 6 41Πη| ΘΟ Π5 6 ΠΕ4ϊ 
ΔΟΟΙρΡ υἱπὶ ΟΟ ἢ ἀ 6 πὴ πᾶπἀϊ 
εὐ ρα πῖθη 1.6 ΔᾺΝ, Ἐχρϑηρία 
νἱάθ ἀρὰ δυπάθῃ, ἀραα ΒΙοομῇ, 
οὐ ἴπ δίθρῃ. Τη65. Οἵ, δικαίωσις 
ὙΠ. 00. “ηικαιώσετε οοπίθοϊξ 
Ε1π|5]. δα Επν. Μοά. ν. 93.. αἀ 
4ποα ργαθορίαηάιϊπι ργοραπεὶ βυῃΐ 
θη. οὐ ΒΙοοπι, (πίον. ἰὰπιθη 
Βα ΐϊπι. τ. πιαχ. 1]. 1. ρ. 86. 
οὐ, 2. οἵ ἀδ τηράϊο εὐπὶ ρτοπο- 
τη ΓΟ οχῖνο ἱπποῖο 1, 99, 9. -- 
εἰ... ἀπέστησαν, ὑμεῖς ἂν 
«««ἄρχοιτε. Οἷ, Μαῖι, αι. 
ὃ. 08, ο. 8δάῃ. 1. ὁ ὃ, 28. δάῃ, 
2. Ἀοϑβι. ὃ. 121. 10. Α. - οὐ 
χρεών εἰ οὐ προςῆκον. ΟἿ. 
ΝΜ αὐ}. αν. ὃ. θά. Ἀ ο51. δ. 191. 
9. 1) 1), αα ΥἹ, 89, -- ξυμ- 

ἀκινδύνως, οἷν βαποιαῖς 15... 
20 ἀνδραγαθίξεσϑαι. ΟΙ. 
ἀπραγμοσύνῃ ἀνδραγαϑίζεσϑαι 
ΤΠ, 68; 2. 
ἐδ 5. Τῇ τε αὐτῇ ξημίᾳ]) 
ἡ ἂν ἐτιμωρήσαντο καὶ αὐ- 

τοὶ ὑμὰς, περιγενόμενοι ὑμῶν. 
508}0]. --- ἀναλγητότεροι; 
ὙΕιοὶ ἀναισϑητότεροι, ἧσσον ἀλ- 
γοῦντες ἐφ᾽ οἷς ἀδικεῖσϑε. -- 
οἱ διαφεύγοντες. ΟΥ. 54. -- 
ἃ εἰκὸς ἦν αὐτοὺς ποιῆ- 
σαι, 4186 νοΥγΐβιπῖ] 6 δβἵ 
'ρΡ505 δ οὔ πα Γ0 85 ἔπ|5 56. ῬΤΌΡΓ. 
4186 γοΓΙΒ᾽ Π 116 ογαΐϊ ἴρ508 
Γαοῖα 05 6586. Π6 νευθὶ8 εὐκὸς 
ἦν νἱὰ. ἢ ο 51. αν. ὃ. 120. «4η. 2., 
46 δουῖβιὶ ἱπΠηϊῖνο ἀάμ. 1, 81. οχίγ, 

ὃ. 60. Διόλλυνται δοῖϊνο 
ἀϊδρογάθὺππε, ἔπη ἀϊξα 5 ροΥσ 
ἀὐταπι δ ἢ ἢ, ἱπίουργοίαπίαῦ 
ΒΙοοπιῇ, Αὐη. ἃ]... Ζιαθ οχρίδηα- 
ἰἶο ἀοίδῃβα δὲ πιδχίπι ἃ 906- 
ἀοΥ]. Ποῖ, Ἠοπιοῦ. βρθο. ΠῚ, ῥ. 
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ἐχϑροῦ᾽ ὁ γὰρ μὴ ξὺν εἰνώγχῃ τε παϑὼν χαλε- 
᾿ πώτερος διαφυγων τοῦ ἀπὸ τῆς ἴσης ἐχϑροῦ. μὴ 
οὖν προδόται γένησϑε ὑμῶν αὐτῶν, γενόμενοι 
δ᾽ ὅ τι ἐγγύτατα τῇ γνώμῃ τοῦ πάσχειν, καὶ οἷς 

᾿ , Β}} γ “ 1 4 

πρὸ παντὸς ἂν ἐτιμήσασϑε αὐτοὺς χειρώσασϑαι, 
γῦν ἀνταπόδοτε, μὴ μαλακισϑέντες πρὸς τὸ πα- 
ρὸν αὐτίχα, μηδὲ τοῦ ἐπιχρεμασϑέντος ποτὲ δει- 
γοῦ ἐμνημονοῦντες. χολάσατε δὲ ἀξίως τούτους τε 

5. θΘ. ᾿νάγκῃ. 855. (]. απ. πᾶ. δίοσχι. Αὐ. ἢν. θαη. οἱ 
Ἑοτγ. Αὐσ. δίκῃ. «δὶ νυ]σαίδηι ἸδοΙ ΟΠ 6πὶ οὐ 1186... ἰπιθυργοίαιο-- 
ΠΟΠῚ 5641 Π|11 2 ΒΘ πίθη ἃ ΕΥ : 4πὶ ἃ 4110. πι}|1ἃ ποοοδδίϊαίο 
ἃἀ νἱπι γ6] ἱπι πασᾶ πὶ ἔαοί θη ἄδπιὶ οοδοΐο, [ΡΙῸρΡΓ. ρταθῖθυ 
προοοββδίζαξςαπι, ἷ. 6. 4πιπΠὶ ΟῚ ΠῚ ΠΟ ΙΔ 6 5516 Γ11.,}] [Δ 6515 
α5ι. Ἐοτίαβϑίβ ἰἴὰ βου ρβοῦῖς Το 465. θα ἰάπηθῃ ΔΙτοα 5ογρ πὰ 
ξὺν δίκῃ ποη πιᾶῖδ γοβροηάοι ργαθοθάοπιϊ βοπίοπίϊδθ ; πᾶπι αι Δ] 6 πὶ 
μὴ ξὺν προφάσει πιᾶϊο αἰήοῖϊ!., δὰ απψαθ μὴ ἐὺν δίκῃ ἰαραϊ!. 
ὈῦὺΚ. ϑοειρίαγαπι ξὺν δίκῃ ἰάπιθῃ ΘΟΙΓΘοίϊοηἰ5 δοι ἰηἰθγργοίαιοηΐβ 
ΒΡΘΟΙθπὶ ΒΆΡΟΓΘ ΓΘΟΘΠΠΟΓΘΒ. ΟΥ̓ ΠΟΙ ΟΘΠβθηΐ. 

δι ᾿Εγγύτατα τῇ. Ιπ ΟΡ πιΐ5 ἸΠΡτῖβ. πιὰ] ἐγγυτάτῃ. »οΟὐοά 
.« ΠΡ γαΓΙ5 ἘΠ ΡαΘππιπὶ Ὑἱἀθίαγ, ἀπ] πΘρΊΘχθγιιπί σοΠιΠαΓΘ 5ΥΠΔΡαπι 

εἰν τος 
ας.“ 0Κ. ὍΝ. οἴϊαπι δάπ. 

11. 5ᾳ. ϑ86ἃ ἴ5 γοζιϊαμις οδὲ ἃ 
Ἂ εχ. Ερίβῦ. οὐδ. Ρ. 10. κῖνθ δρυά 
ΠῸ5 ἴῃ 6(. πηαϊ. αἀ ΥἹ, 12. Βοοῖο 
Ἰρῖπι Ηδγιπδημαδ᾽ διόλ λυνται ΟΕΠῚ 
Ρανοίρίο ὑφορώμενοι ἱππρὶ ἴπ15-- 
δῦ. αὐ πος ἀϊοογοίαγ : ἰδ οΥ- 
δα πῇ, 51 ΒΙ ΒΡΙ ΘΔ ΠΓΠΤ, 1. 6. 
ΤΟ] ΘΓΆΥΘ ΠΟἢ Ροβϑαῃΐ νὶ- 
γ ΓΘ Βυ ΒΡ] σα Πἴ68. -- μὴ ξὺν 
ἀνάγκῃ. ΟΝ, 54. -- κοῦ ἀπὸ 
τῆς ἴσης ἐχϑροῦ, 4 πὶ 18, 
4υὶ Θχ 6480 ἱπίπηῖο5 αἰ, 
Ϊ. 6. 41 ΡΔΓΙΓΘΥ [Π1Π|160Ὲ Πὶ 
ΒΘ ΡΥΙΔΘΡαϊῦ, ἃ 6 416 ἃ] 6 ΤῈ Πὶ 
Ἰαβὶν (αἴχιθ πο ἰρβιπι). 810 
πππο ΑΤ ἢ. 4ΌΠΟ46. Οθίθγιπι οἵ, 
εἀ. πιαὶ. οἱ ἀθ ἔογαθία ἀπὸ τῆς 
ἴσης δὐη,ν. 15.,.2. 

δι. ἢ. Τενόμενοι ὐνς πά- 
σχειν, 5684 οορϊϊαιοπε 
4 8πὶ ΡΓοχίπιθ δοοθάδηίθϑβ 
δα πᾶ], 4πᾶ86 ραβϑυγὶ 6τἂ- 
{15.9. 5ῖνθ. βᾶθο πιαΐα σορσ ἰοπ 
Πηρ θη 65, ΔΠΙΙΠ0 ΘΟΠΟΙρΙ ΘΠ ο5. γῸ] 
ῬΡταροϊρίοηίο5. ΒΙΠΉΠΙΟΓ γενέσθαι 
λόγῳ ἐν χρόνῳ ΡΙΑι, Μομαχ. ο.9., 
τῇ διανοίᾳ (νεῖ τὴν διώνώναν) 
ἐν τῷ δικαστηρίῳ ΑΘ βοπ πη. ο. 

ΟΥῚ, 148. καὶ νῦν χρὴ ὅ τι ἐγγύτατα τούτου διανοηϑέν- 

Οἰο5. ὃ. 109. --- καὶ ὡς οοἰ. 
Αὐ Δη16. ὡς 6ΟΧ γογ} 15 γενόμενοι 
τῇ γνώμῃ ρατιοϊρίτπη σορ Ια πα 
Ὑἱπὶ ΠΑΡ Θἢ5 ΓΘρΘίθΠ τη], ἀμ οο- 
ΡΪαΙ5. ΡΟ ΟΓΑΙΙΟἢΪ5 Πλα Αἰ ΟΠ ΘΙ 
γουρὶ5 γενόμενοι δὲ καὶ ὡς ἂν 
ἐποιήσασϑε σοπίπποίϊο εἷς 4αΐ ἃ 
Ἰπἰθυργθίαπἀα. γι οϊρί πὶ Θηἰπὶ 

ΟὟ ΘΠΙΠΟΙΑ 5 ἰοπΙρ ΓΑ θτι5 οἱ 

δα Ξ ἢ 115. ἱπίεγάπιπὶ καί ραγιίσι!α 
ΘΟρΙΪατῖ υἱἹ δ θΐπιι5. δὰ ΤΥ, 68, 4. 
-- πρὸ παντὸς ἂν ἐευὴξ 
σασϑε. Οἵ. Μαίιῃ. ἄγ. ὃ. 575. 
εχίι. --- μαλακισϑέντες. Οἵ. 
δάη. 37, 1. πρὸς τὸ πα- 
ρὸν αὐτίκα, ὁΡ ρτᾶδ56η- 
[6Ππὶ ΠῚΠΟ ᾿Ρ 5 ΟΤῈ Πὶ ἔοττἊι - 
Ὦ 8π|. Ἠδογθὰβ ἴῃ ἀϊσοπαϊ σοπαῦο 
οἵ ΟΡ ΠΟΙ! οοαΟΠμ6 πὶ γθγθοσιηὶ οἱ 
ΟΡ νεγβθοβίἑαΐθπη. 864 ἀθ {|ὰ οἵ. 
δάη. 1, 137, ἀ. Πν, 7, 2. ἃ].; μαθο 
ΠΟΙ ΠΊΘΙΟΥ ὁογῖθ θδὲ {απ ἴῃ ἴοτ- 
τη} 15 ἐν τῷ τότε παρόντι 1.95, 
ἤ., τῶν ἔπειτα μελλόντων 1, 23, 
1.. 5 Πθι5. Τὸ παραυτίκα ἰα- 
ΠΊΘ οοπίοοϊ! ΘΟΒΠ ΘΙ οΥ ϑᾶχο. 

ὃ. 8. Κολάσατε...τού- 
τους τε. ἢ)δὸ οοἸ]οοαιίοπο γογρθο-- 

ὅ 



Κλέωνι Διό- 
δοτος ἀντιλέ- 

γει. 

“Ἰιοδότου , δη- 
μηγορία ὑπὲρ 
τῶν Μυτιλη- 
ναίων, ὃς ἐ- 
λέγχει μὲν 

τοὺς μεμφο- 
μένους τοὺς 
λόγους καὶ ἐκ- 
φοβοῦντας 
τοὺς ἀντιλέ- 

γοντας" 

68 ΘΟΥΚΥΔΊΔΟΥ ΞΥΓΓΡΆΦΗΣ Γ΄. μα΄. μβ΄. 

καὶ τοῖς ἄλλοις ξυμμάχοις παράδειγμα σαφὲς 
καταστήσατε, ὃς ἂν ἀφιστῆταν, ϑανάτῳ ζημιω- 
σόμενον. τόδε γὼρ ἢν γνῶσιν, ἧσσον τῶν πολε- 
μίων ἀμελήσαντες τοῖς ὑμετέροις αὐτῶν μαχεῖσϑε 
ξυμμάχοις." 

41. Τοιαῦτα μὲν ὃ Κλέων εἶπε. μετὰ δ᾽ αὐ- 
τὸν Διόδοτος ὃ Εὐχράτους. ὕςπερ καὶ ἐν τῇ προ- 
τέρᾳ ἐκκλησίᾳ ἀντέλεγε μάλιστα μὴ ἀποχτεῖναι 
Μυτιληναίους, παρελϑῶὼν καὶ τότε ἔλεγε τοιάδε. 

42. Οὔτε τοὺς προϑέντας τὴν διαγνώμην 
αὖϑις περὶ Μυτιληναίων αἰτιῶμαι, οὔτε τοὺς μεμι-- 
φομένους μὴ πολλάχις περὶ τῶν μεγίστων βου- 
λεύεσϑαι ἐπαινῶ" νομίζω τε δύο τὰ ἐναντιώτατα 

εὐβουλίᾳ εἶναι, τάχος τε καὶ ὀργήν, ὧν τὸ μὲν 
μετεὰὶ ἀνοίας φιλεῖ γίγνεσϑαι, τὸ δὲ μετὰ ἐπαι- 

Ρ. 42. 8.1. Νομίξω τε (455. Αὐρ. ΟἹ, ,εη. Ἐν, ῬΑ]. ἵ. 
γαϊ. ΠΝ ατ. [μαπτ. ΜΙοΒαι. πὶ. Ὑαϊρο οἱ Βα... νομίζω δέ. Τὲ τἀ 
ΠΕΟΡΆΙΙΟΠ πὶ τϑίθγιιγ οἰϊαπι 1, 67, 1. ΥἹΙ, 03, 3. Αἰχιιο οἰΐαπι δρυὰ 
Τιαἴῖπο5 ραγίοι!α5. σορυ!αῖναβ. ψαπιπὶ 4110] ἴμπιὶ Ῥοβί ΠΘΡΑΙΟΠ65 δά ο0Π- 
{γάτα οοηϊπησοπάα Ἰοσὶ ἀοοοὺ Ἠαπά. Τ56}}. 11, Ρ. 494, 54ᾳᾳ. ΑὙὐποὶ ἀυ8 
46. νυ σαίαθ ΟΠ Ορροϑιιΐν, πῦης ΟΠΙΪΒΙΕ, 

τὰπι 6Χ δηδοοϊαί ο οτία οἵ, δάῃ. 
Ι.. 106. ΠΠ., 37, 2. Ἡ1..80, 2... 
ξημιωσόμενον. Ῥανίϊοἰρίππὶ 
Ἰ)υϊκαβ 1460. ροϑίζιιηι 6556 ὁθηδεῖ, 
4πἴὰ γοῦρὰ (παράδειγμα) σαφὲς 
καταστήσατε ἰάδοπι αἴχιο δηλώ- 
σατε ναϊϑαηϊ. Οἵ, ἀἄάη. ο. θά, ἰηϊ}. 
(6 ]16 οθηίγα ἀρροβιοηθπὶ γὰ]ὲ 
6556 νοοῖὶβ παράδειγμα. {ΠἸτααὰ6 
ταῖϊο παρεοὶ, φιιοα ἀἰβρ! θαι; ρτγὰθ- 
[δ πλ5. ἰάθη {Π4π. 1}6 ἀαίνο 
ἁγανάτῳ οἵ. 11, θ0, 3.,.ὄ 46 Ποχίοπθ 
γεγθὶ ὃ. 3. 

ΟΡ. 41. Εὐκράτους. Εβίπο ὁ 
στυππειοπώλης Ατ᾽ 5ἴορῃ. ἔχα. 
ν, 129... δὲ οἵ, 5 6} 0]... δη ἔγα- 
ἰεγ ΝΙοαο ἡ Οἷ. 50} 6Γ. ἀθ 
γι. Τιαο. Ρ. 411. --- ἀντέλεγε 
φ ρον ἐτουθας ἘΤΟΤῸ ΟἿ, Ἀοϑβὲ: 
᾿ δ, 135.281 Βυῦσ)ι 
ΠΝ 42. ὕυὑπι Π]οδοϊοα οτγα- 
οπο σΟηἤοσγὶ μοίοϑί Οὐδοβαγδπα 
Ἀρυὰ 5 1081. ὅαι. 51. 9 ̓ Ιστέον 
δὲ, ὅτι ὁ μὲν Κλέων τὸ δίκαιον 

[μάλιστα] προβάλλεται, οὗτος 
δὲ ὃ Διόδοτος [μόνον] τὸ συμ- 
φέρον.“ 56}0]. 

1. Οὔτε τοὺς προ- 
ϑέντας. «αἰτιῶμαι) πρὸς 
τὸ ,.καὶ ϑαυμάξω μὲν τῶν προ- 
ϑέντων αὖϑις [περὶ Μτιλη- 
ναίων λέγειν“. 38, 1.1 5.Π0]. --- 
τὴν διαγνώμην, ἴεγθ ἰάἄθπι 
αἴψαθ γνώμας 9θ, 5., οἵ, 1, 199, 
9... αἰτοῦ 80 ῖ, 87, 0. - τοὺς 
μεμφομένους μὴ. εβου- 
λεύε σϑαι]) πρὸς τὸ τε βέ- 
βαιον ἡμῖν μηδὲν καϑεστήξει 
ὧν ἂν δόξῃ πέρι.“ [38,3.1 5.}0]. 
Μή οἵ. ὑπ|5 Νίοβαι. Οἵ, ἀθ δὸ 
Μά... αν. ὃ. 594. δάη. ὅ. --- 
ἐναντιώτατα... ὀργήν. 
ΟἿ, Οοτῖ. δὰ Βα]αθβι. ΠπῸ. ο. θά. 
-- τὸ μὲν... τὸ ὃ ἐς ὕιταπι 
τό α υἱτιπὶ ΠΟΙΟῚ ΓΟΓΘΓΆΙΌΓ, 
ΔΙ Ισίμαγ, ΟἿ, δάη. 1, 68, Δ. Ουδ-- 
γῸ οἰΐαπι 6 ποιίοηΐθιι8 νοοάΡα]0-- 
γὰπὶ ἄνοια, ἀπαιδευσία, βρα- 
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᾿ δευσίας καὶ βραχύτητος γνώμης. τούς τε λόγους. 
ὕςτις διαμάχεται, μὴ διδασχάλους τῶν πραγμά-- 
των γίγνεσθαι, ἢ ἀξύνετός ἐστιν, ἢ ἰδίᾳ τὸ αὐτῷ 
διαφέρει" ἀξύνετος μέν, εἰ ἄλλῳ τινὶ ἡγεῖται περὶ 
τοῦ μέλλοντος δυνατὸν εἶναι χαὶ μὴ ἐμφανοῦς 
φρώσαι, διαφέρει δ᾽ αὐτῷ, εἶ βουλόμενός τὸ αἰ-- 
σχρὸν πεῖσαν εὖ μὲν εἰπεῖν οὐκ ἂν ἡγεῖται περὶ 
τοῦ μὴ καλοῦ δύνασθαι, εὖ δὲ διαβαλὼν ἐχπλῆ- 
ξαν ἂν τούς τε ὠντεροῦντας καὶ τοὺς ἀκουσομέ- 
ψοῦς. χαλεπώτατοι δὲ καὶ οὗ ἐπὶ χϑήμασι προς-- 
κατηγοροῦντες ἐπίδειξίν τινα. εἰ μὲν γὰρ ἀμαϑίαν 
κατῃτιῶντο, ὁ μὴ πείσας ἐξυνετώτερος ἂν δόξας 
εἶναι ἢ ἀδιχώτερος ἐἰπεχώρει" ἀδικίας δ᾽ ἐπιφε-- 
ρομένης πείσας τε ὕποπτος γίγνεται, καὶ μὴ τυ- 

χύτης (1651 ἃ 5 γεὶ Βγθυ 8 5) 
γνώμης ἀυβίτζαϊατ, ΟἿν, εἀ. πιαὶ. 

ὃ. 2. Τούς τε λόγο υς...] 
πρὸς τὸ »ϑεαταὶ μὲν τῶν ἼΞ 
γῶν γίγνεσθαι“ καὶ τὰ ἑξῆς 
[98, ἀ. 544.] 8.80]. --- διαμα- 
χεται. Οἵ αάη. 40, 2. -- ἢ 
ἐδίᾳ τι αὐτῷ διαφέρει, 
Δαν ρτὶν αὑτῇ αἰϊφαί ἃ ρ51185 
ἱπϊογοϑί. Οἱ, ΒΊ ΘΟ μι. μἷο οἱ δά 
Ι, 08, 2. -- εὖ μὲν εἰπεῖν... 
εὖ δὲ δεαβιαλ ὦν. ἴῃ Πἰ5,. 480 
ἦπίογ 56 γθϑροπάογο ραίοϊ, εὖ οπὶ 
οδάθπι μι ἰ συϊϊαῖα ἀϊούιηι οϑί, 486 
ἴῃ [μαἱῖπὸ ῬΓΟΡΟ ἴποβὶ, --τ οὐκ 
ἂν ἡγεῖται. "Ἄν οὐπὶ ἱπῇ- 
Ηἰνο ΘΟΒάΘΓΟΓΟ ροΥβρίοπι δϑί. 
ΟἿ ὅπη: 1. 22. 1: Οὐπὶ εοάοπι 
δΌ 6 ΠῚ Ἰαπροπάυπι δ οὐκ, ἴα αὐ 
οὐ δύνασθαι γαϊθαῦ ἀδυνατεῖν, 
4πᾶγθ οὐκ ροϑὺ εὖ ροβίξιιμι δβί. 
Οὗ, Βοϑὶ. αν. ὃ. 1395. δάη. 2. 

ὃ.3. Χαλεπώτατοι δὲ. 
ἐπίδειξίν τινα. τ Ταπραπίαν 
ΟἸεομΐβ. οὐϊπιϊπαιίοπο5 38, 8: κέρ- 
δὲι, ἐπαιρόμενος τὸ εὐπρεπὲς 
τοῦ λόγου ἐκπονήσας παράγειν 
πειράσεται, [(Ο΄. 40, 3.1] ΑΚὐὲ 1 
ΑἰΓΟΟ 5 51Π16 ἀφυπι, 4}, 

ΡΙΓαοίογΦαἃ 40 ἃ ἴπ τἀπὶ -- 
νογϑαπι ἀ6 παῖς] ]}Ἕ 16 μὰ - 
ὈΙΪοῈ ἀϊοοπάϊ φαθδταπίατγ, 
ΟΥ̓ΔΙΟΓΘΙΩΙ ΟΥ̓ Π ἃ ΠΕΠΓ γὰπᾶ 

φυδάαπι οδἰδπηίαΐίοηο οἷο -- 
φαυρπηίίαθ, υὐ ρΡΓοΟ ἃ ΡῬδου- 
πἰᾶ5 ϑοοϊρίαί, αὖ. Προρκα- 
τηγορεῖν ΣεΙΔΕΙΣιν (δοἱϊ. τῶν ῥη- 
τόρων) ο5ῖ ΘΧθμρίαπι οἰπιβάεπι νογ-- 
ΒΟΓΙΠῚ ΘΟΙΠΡΟΒ ΟΠ Ι5, ουΐπ5 ἀδικία 
κατηγορεῖτο αὐτοῦ [, 95... υδὶ οἴ. 
δάη. ΕΧΡΥΟΡΥαΥΟ (οταϊοτί- 
ΡθΡὺ5) οβιοηΐαύϊοπ πὶ 6]0- 
φαθπηίδο ποπ ΒΒ ποογᾶπι. 
᾿Επίδειξιν ἐπὶ χρήμασιν, οϑίθη- 
ΓαΥ0Π 6 πὶ ΡΘΟΙΠπΙαΓαπὶ (58 
Ια ογ} οατπ58 (ἴα οἴ ἃ π|)}, Ζιι88 
{}} ΠΟΙ 55] πιᾶ βἰσπιποδίίο ργαθρο-- 
5. ̓οηἷ5 ἐπί σαπὶ ἀαϊϊνο ἰυποίαθ. "ἢ 
ΑἾΝ. Μοῖρα ἐπὶ χρήμασι ροη- 
ἀονῖβ 58] οδιιδα βἰαίίπη μοβῦ δγίϊ-- 
Οα]πὶ οὗ ροβίία βυη. Καί νεῦοὸ 
δα ἈΡ6556 δι ροϑὺ θαμάθηι ἁγιϊοι-- 
Ἰὰπὶ ΘΟ] τὶ πη] απλι5. --- ἀξυνε- 
τώτερος. ..«ἢ ἀδικώτερος, 
πη ρ γ᾿ 5 'Ῥοιΐα5 40 ἃ πι ἴἢ- 
Ἰυδὲι 5. ΝΌῸΠ 56ΠΡῸΓ ἰσίιαγ θὰ 
οδὺ νἱβ [α] πὶ, ἐν ΘΟμμπποπιογαν 
Μαυυ}. ἀτ. ὃ. 456. --- ἀπεχώ- 
ρεε]} τοῦ δικαστηρίου δηλονότι. 
5080]. Ἐρι [μαΐ. ἀϊδοοά ὅτε, - 
ἀδικίας δ᾽ ἐπιφερομένης. 
᾿4δικία εει τὸ ἐπὶ χρήμασι λέ- 
γειν, ἐπιφέρειν αυΐοπι, αὐ 10 πο- 

ἰδβῖπιο ἀϊοθηάϊ σοπογο αἰτίαν ἐπι- 
φέρειν τινί, οϑί αὐιτγίθαθτο, 
οθίϊοοτο. -- μὴ τυχῶν. 
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χων μετὰ ἀξυνεσίας καὶ ἄδικος. ἢ τε πόλις οὐχ 4 
ὠφελεῖται ἐν τῷ τοιῷδε" φόβῳ γὰρ ἀποστερεῖται 
τῶν ξυμβούλων, καὶ πλεῖστ᾽ ἂν ὀρϑοῖτο ἀδυνά- 
τους λέγειν ἔχουσα τοὺς τοιούτους τῶν πολιτῶν" 

᾿Ὶ Ν ΄ ε ΕῚ 

ἐλάχιστα γὰρ ἂν πεισϑείησαν ἑμαρτάνειν. χρὴ δὲ 
τὸν μὲν ἀγαθὸν πολίτην μὴ ἐκφοβοῦντα τοὺς 
ἀντεροῦντας, ἀλλ᾽ ἀπὸ τοῦ ἴσου φαίνεσϑαι ἄμει--: 
γον» λέγοντα, τὴν δὲ σώφρονα πόλιν τῷ τε πλεῖ-- 
στὰ εὖ βουλεύοντι μὴ προςτιϑέναιν τιμήν, ἀλλὰ 
μηδ᾽ ἐλασσοῦν τῆς ὑπαρχούσης, χαὶ τὸν μὴ τυ- 
χόντα γνώμης οὐχ ὅπως ζημιοῦν, ἀλλὰ μηδ᾽ 
ἀὠτιμάξειν. οὕτω γὰρ ὅ τε κατορϑῶν ἥκιστα ἂν 
ἐπὶ τῷ ἔτι μειζόνων ἀξιοῦσϑαι παρὰ γνώμην 

δ. 0. Ἐπὶ τῷ. (85. Αὑς. Υ6π. Ρα]. ἴι. γαῖ. Βοσ. Νοσχαι. ἐπὶ 
τό. Ἑλ ἐπί φοπβι ει ϑἰρῃιποδηθ, ΠΟΙ 50]1π||. ἀθῚὶ 46 τ Ρι5. ἀγοθββοπαὶς 
ἀραίιγ αι Ι. 110. ΤΥ̓́, 13.).. ἀὰὐ θὲ Ἰοοὶ δὲ σοηβιΠ ποι (ων ἱπ ἴον- 
παι] ἐπὶ ϑήραν) πὰ ΘΟρΊ ΘΓ. ΟῈΠῚ ἀσοπδαῖνο οομπϊπησὶ Ρ0586. ΟΧ 
ἀϊοεπαϊ σοπουῖθιι5 ἐφ᾽ ὅπερ ἴ, 59. εἰ ἐπὶ τοῦτο Υ', 87. Ξᾶπὸ ΣΤ ΟΠ ΠΙοίταν. 
ΟἿ. 54. ΙΥ, 3. 

ΟΥ, «ἄη. 39, 8. -- ἄδικος. 
[π|6}Π|σ. γίγνεται (τοῖς ἀνϑρώ- 
ποις, Βοπιΐπαιη ἱπἀ ἴοῖο,}) δοκεῖ. 

ὃ. 4, Τοὺς τοιούτους 
τῶν πολιτῶν. Ουλϊοβ βεην οἱ 
ἐπὶ χρήμασι προςκατηγοροῦντες 
ἐπίδειξίν τινα. -- πεισϑ'είη - 
σαν. οβοσίαν. αὰ Το] δοιγιμη. ἡ 
πόλις. Ῥοτβρίιουϊαι! ὁο δα αν Π0- 
υγαοὶ σοηίθοιιγα πεισϑείη ἄν, οὐἱ 
ποι ΟΠ βίαϊ ᾿τογαίαῃ ἄν. ΟἿ, ἢ ο51. 
αν. ὃ. 120. «ἀη. 4. 

ὃ. ὅ. Χρὴ δὲ ...] τὸ ἑξῆς, 
χρή, φαίνεσθαι. μὴ ἐκφοβοῦντω, 
ἀλλ ἀπὸ τοῦ ἴσου ἄμεινον λέ- 
γοντα. 5080]. ΑἹ οχ οο]οοαιοπο 
ψοθὶ φαίνεσθαι. οομβθοι ποι 
γΘ ΡΟΣ ΠῚ ἤᾶπὸ ΡΟ τι 6858 ἃΡ ΑΤη. 
ὈΓΟαΐδηι: “φαίνεσθαι ὦ ἄμεινον λέ- 
γοντα, μὴ ἐχφοβοῦντα... τ 18 
ἀπὸ τοῦ ἴσου, ν᾽ ἀδίαν ἀρράγοιο, 
»» πὸ τοῦ ἴσου Ῥοίοδι᾽ 6550 ἃ 6 - 
4110 ἴπτ 6. ἃ {πὰ ΘΟ ἢ ἀ 10} 6; 
ΠΔΠ} αι αἸπιπι οοηῖτα 86 ἀσοηίθμι 
ΘΟΥΤΙρίοΙαΘ ᾿Πβ] πλ}}.. ΟΠ ῬΔΕΪῸΣ 
ΘῈΠῚ ΔΘΗΙΟ ἴπΠΓ6 6586. ΒΘοιη], δα 
ΘΟΠ ΔΙ ομθ πὶ {{ΠΠ|8 ἀοἰου Ιου Θ πὶ [ἀ-- 
εἴτ ὉΚ. --- μὴ προςτιϑέ- 

ΤΩ ΠηΙνΙ ἰἀπηθ πη ἴῃ Δοοιβαῖγο ἰἰὰ ΡΟ51Π ἀριὰ ΤΗμοΥ ἀϊάοιπ 
ἜΧΘΠΙΡ ημ]|ἃ τ ρου πηΐπιγ, ἀδῦν! ΡΠ ατῖπια. ΥἹά. 1, 84. 98. 14.. 121. 8ἱ. 

ναι τιμήν, ποι 4πἰάοπι 
ἀάάογο π ΟΥ̓ πὶ ἢ ὁ ΠΥ 6ΠΙ. --- 
ἀλλὰ μηδ᾽. «ὑπαρχούσης. 
Αἀ βιρογίογα πείσας τε ὕποπτος 
γίγνεται ΤΘρ οὶ ἀοοοῦ Αὐη. Ραγ- 
τἰοῦ]α5 ἀλλὰ μηδέ οἰίαπι. [μαιϊηὶ 
ἷσ οἵ ρᾷμ]ο ροϑὲ ᾿ἰδάθπι 56 ἃ π 

«4 αὶ ἃ ὁ πὶ ὀΧρυϊπιπηὶ, (ἀθυιηδηὶ 
μὶσ θοῦ ἅποῖ πίοι, γμΡοβιθᾶ 
Βοπάοτγπη πἰ οἴ οἱ ἢ πὶ κα] (ἰοαηΐ, 
--τὸν μὴτυχόντα γνώμης. 
ἤᾶθο ΘΟΠδογοπί. Οἵ. Π, 90. τῆς 
ἑκάστου δόξης τυχεῖν.“ ΔΆΝ. 
Ῥῖο Οα55. ἯΙ, 0: τοὺς μὲν 
τυχόντας τῆς γνώμης καὶ ἐπαί- 
γνὲι καὶ͵ τίμα" τοὺς δ᾽ ἁμαρτόν- 
τας μήτ᾽ ἀτιμάσῃς ποτὲ μήτ᾽ 
αἰτιάσῃ. ὉΠὶ οἱ τυχόντες τῆς 
γνώμης ϑ5ιηΐ Ἰϊάοπι, ἀ6 φυΐθιι ἀπ- 
θα ᾿ᾶθὸ αἰχίι: ἂν ἀρεσϑῆς τοῖς 
λεχϑεῖσιν ὑπ᾽ αὐτῶν. -- οὐχ 
ὅπως. Οἵ. αἄη.1, 30, 4. 

ὃ. 6. Ὅτε μὴ ἐπιτυχὼν 
«τὸ πλῆϑος, οἱ 4πὶ 6ὁχ- 

οἸἀοΥγῖῦ σοπβι!ῖο, (θῖνο οὐϊ 
πῸπ βιισορββοῦῖῦ,}) πῖπ1η}0θ 
οαάδιῃ γ6, (14 650) οὐ 058 
αἸϊφαϊἃ σναῦν απ 5.. Π18] - 
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τι χαὶ πρὸς χώριν λέγον, ὃ τε μὴ ἐπιτυχὼν ὀρέ- 
γοιτο τῷ αὐτῷ, χαριζόμενός τὸ χαὶ αὐτός, σρος- 

Ι ὄγεσϑαι τὸ πλῆϑος. 43. ὧν ἡμεῖς τἀναντία δρῶ-- 
μιεν, χαὶ προρέτι, ἦν τις χαὶ ὑποπτεύηται χέρδους 
μὲν ἕνεχα, τὰ βέλτιστα δὲ ὅμως λέγειν, φϑονή- 
σαντες τῆς οὐ βεβαίου δοχήσεως τῶν χερδῶν τὴν 

2 φανερὸν ὠφελίαν τῆς πόλεως ἀφαιρούμεϑα. 
ϑέστηχε δὲ τὐὠγαϑὰ ἀπὸ τοῦ εὐϑέος λεγόμενα 
μηδὲν ἀνυποπτότερα εἶναν τῶν χαχῶν, ὥςτε δεῖν 
ὁμοίως τόν τε τὸ δεινότατα βουλόμενον πεῖσαι 
ἀπάτῃ προςόγεσϑαι τὸ πλῆϑος, καὶ τὸν τὸ ἀμεί-- 

3 γώ λέγοντα ψευσώμενον πιστὸν γενέοσϑαι. μόνην 
τε πόλιν διὰ τὸς περινοίας εὖ ποιῆσαν ἐκ τοῦ 
προφανοῦς, μὴ ἐξαπατήσαντα, ἀδύνατον" ὧ γὰρ 
διδοὺς φανερῶς τι ἀγαϑὸν ἀνθυποπτεύεταν ἐφα- 

26, -. 

(αρ. 439. δ. 2. Βουλόμενον, [π ορίἰπι|5. ΠΡγ5 βουλευόμενον. 
δ. 3. Πόλιν. ΟἿἵἴ, δάη. 

υἰξα ἀϊπ πὶ 5101] ΟΠ ΟἸΠ1αΥ6 
οαρίαι, “Ἥκιστ᾽ ἄν οχ βιιρουίοτο 
ΠΙΘΙΤΟ πιοηΐθ τοροίοπάα, οἵ υθυθᾶ 
χαριζόμενος. ον αὐτός οΧρ]Ἰοαιῖο, 
πα] οπὶ ἐπεξήγ σιν νοσαῃῇ, ΡγῸ- 
ΠΟΙ ΠΪ5 τῷ αὐτῷ νἱάἀοπίαν. 6586. 
Αὐ βοῖο ἄν τορθιίο ΜΙΘΥΟΥΓ ..(6 
ΠΟΠΠΙΠ}15. Ιοοἷ5 ἀρὰ Τ το.“ ᾿. 11. 
βίο ἱπιογργοίαιασ: οὐ 4π| π0Π 
αϑϑθοιῦίι5 65, δαάοπι 46 
ὁδιι5ἃ, σταίιϑ Θχρατγίθα]- 
4πὲ δ ρ56,. πα αι Ὁ πλ1] -- 
ὑπ ἀ ἢ 6 πὶ 5101 ΘΟΠ ΟἾΔ ΓΘ. 
Τῷ αὐτῷ Ἰσίπι οἱ Υἱάθύι Θ558 
διὰ τὸ τὴν “πόλιν τὸν μὴ τυ- 
χόντα γνώμης οὐχ ὅπως ζη- 
μιοῦν, ἀλλὰ μηδ᾽ ἀτιμάζειν. ἔχ 
ἰὰῦ ἰἅπιθη ΘΧΡΠ ΟΠ ΟπῸ Δ]ΓΟΓ πὶ 
ΠΙΘΠΙΓαΠῚ ῬΙΟΤῚ ΠΗΪΠῚ1Β ΓΟΒΡΟΠΑΟΙ, 
(αρ. 43. ὃ.1. Ὧν..-«τάναν- 

τία. ΟἿ Μαῖ. αν. . 900. ἀἄη. 
2. Ἀοϑδί. ὃ. 108. ἀάῃ. 10. ἰηΐγα 
40, ὃ. -- κέρδους μὲν .-.. 
δὲ ὅμως. (οΥΠΙΔΗΪ ΠΙΘΙΏ Τὰ Ρο- 
{{πι|8 Ἰῃγθυίθγθηΐ τὰ βέλτιστα μέν, 
κέρδους ὃ δὲ ὅμως ἕνεκα. -τφϑο- 

νήσαντες... κερδῶν. δ56π- 
τομιία πᾶθο δὶ: ἴῃ νι ἀθπηίο5 οἱ 
Ιποτᾶἃ, 4πᾶ6 δαπὶ δἱθὶ μΡἃ- 
ΓΆ558θ δ: ΒΡΙΘΔΙΝ ΠΡ, 4π88}- 

4υ δ ΡΆΓΠΙΠ οοΥΐα Θδύ πᾶ 6ὸ 
5Ὁ5ΡΙοΙο. Π6 ἴοππίμο βέβαιος 
ΠΥ πῖο Π)» τις. δὲ δαπὶ ΡΣ Σς 

ὃ. 2. πὸ τοῦ εὐϑέος 
λεγόμενα. »ο»Θι'ππὶ τοοϊὰ 
ἀϊοσπίιτ, ἃ δὲ βῖπθ α110 
γοΎροόγαμ οἰγτοπῖθα." ΒΊΤΕΡΗ. 
ΟΥ, δἀη. 1. 94, 8, οἵ ἀδ ποιὸ 
εὐϑέος ΠῚ τι. δα ΥἹρ. ὃ. 40. "». 
Οοπίγανία ΡΟΠΈΠΙΙΣ ΝΣ Ροβί ἀ- 
πάτῃ οὐ ψευσάμενον. 

δ. Μόνην τε πόλιν. 
1)6 ἀυιίοιΐο τήν, «αἱ ἴπ ἀπὸ Νοβαιι. 
Ροϑβὺύ τέ Ἰορίναν, ἀρ πόλεως πο- 
ΠΙΘΠ ΟΠΊΪ550 νἱά. δάη. 1. 10, 2. 
Ηϊὸ πόλιν οὐπὶ γοοθ μόνην ἀΓοῖα 
ἰπῃ οὶ, αἴψιιθ. ὁχ Ποὺ ἀρροβί οὶ 
5611 ΡγΓΔΘα σα. δοσιβαίΐνο ἀσοιιδὰ-- 
ἔἰνια5. ΒΆΡΙ ΘΟ τοροὶὶ Ροίθβι. μοὸ 
τη04ο: τὴν πόλιν (ἡμῶν) μόνην 
πόλιν σοῖς οἷ 8. ἡ πόλις ἡμῶν 
μονη ἐστὶ πύλις, ἣν ὁθῖ, --- δὲ ὰ 
τὰς πεοιναξαο] τὰς περιξερ- 
γίας. 5080]. οδισηῖποαῦ πὶ τ 1 ἃ πὲ 
ΔΗ Ϊ 5011 67] ἃ ΠῚ ΠΟῺ 50] μι 
ΟΠηΐα, {πᾶ6 γΘΓΘ ἴῃ γ6 ἸΙὰὰ γἱ- 
ἀδυῚ ροϑβιη!., υἱἀθηΐοι, βοὰ οἰΐαπι 
ἈΠῚΡ τι φαϊἀάδμι ὁορ! αῃίοη. ΛᾺΝ, 
πε τ ἐπ τοῦ προφανοῦς, Ἢ 

ἀπὸ τ. προ. Ἰ, 38, 4. ΟἿ άπ. 

ἐλέγχει. δὲ καὶ 
᾿ἡϑηναίους 
ὑπόπτως ἐς 
τοὺς δήτοραᾳς 

ἔχοντας. 
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νῶς πὴ πλέον ἕξειν. χρὴ δὲ πρὸς τὼ μέγιστα καὶ 4 
ἐν τῷ τοιῶδε ἀξιοῦν τι ἡμᾶς περαιτέρω προ- 
γνοοῦντας λέγειν ὑμῶν τῶν δι ὀλίγου σχοπούν- 
των, ἄλλως τε καὶ ὑπεύϑυνον τὴν παραίνεσιν 
ἔχοντας πρὸς ἐνεύϑυνον τὴν ὑμετέραν ὠχρόασσιν. 
εἰ γὰρ ὅ τὲ πείσας καὶ ὃ ἐπισπόμενος ὁμοίως ὕ 
ἐβλάπτοντο, σωφρονέστερον ἂν ἐχρίνετε. νῦν δὲ 
πρὸς ὀργὴν ἥντινα τύχητε ἔστιν ὅτε σφαλέντες 
τὴν ̓ τοῦ πείσαντος Αἰαν γνώμη» ἐὐμμαθεε; χαὶ 
οὐ τὸς ὑμετέρας αὐτῶν, εἰ πολλαὶ οὖσαι ξυνεξή- 

ἔπειτα λέγει, μῦρτον. 44. ἐγὼ δὲ παρῆλθον οὔτε ἐντερῶν 1 
ὅτι οὐ περὶ 

. ἅ, ᾿Αξιοῦν τι οοπίθοϊιτα εϑὲ Κτιιθσογτὶ οὐ Ηδαβὶ. Υυϊσο οἱ 
ΒεΙμι. ᾿ἀξιοῦντι. ΟἿ, «ἄη. 

8. 56. ἬἭντινα. αὶ. ἤν τινα, 410 ῬΓΌΡαΙΟ ἰππσοπάα ἤν τινὰ 
τύχητε σφαλέντες. Αὐ ποὴ τινά, 564 τί, ἀϊοοπάμπι νἱάθίι [αἷ556, 
Ὁ 1, 140. ἣν “ἄρα τι καὶ σφάλλωώμεϑα. ὁπ. ΥΠΙ, 24, 32. 92, Ρ]α- 
ΓΆ 15 γοιοὶ τὰ πλείω σφαλῆναι 1, θ9. δὲ 5ἰ πη! νι ἐπ ΒΙοοπιί. οἁ. 2. 
ἉάΒΟΡΙΡΕΙ5 ΠῸΠ 56ἰϊ5 ἀδίοπάαίαγ. Ἤν τινος Θοπίθοῖν ΠΊ5βθη, αὖ τοῦδε 
σφάλλεσϑαι Ἰερσίμιν Υ, 110., ἁπάντων ὙΠ, ΤΌ. αἱ. 
εὐ αἀγτ. Οἵ. τς 

51, 2..--. πλέον ἕξειν. ΟἿ 
δάη, 1, 37, ἡ 

ὃ. ἅ. Πρὸς τὰ μέγιστα, 
4«ποἀ αὐὐϊποὺ δὰ Γ65 ππᾶχὶ- 
πὶ ἃ 8, 410 πὶ 511 ΠῚ πὶ ἃ Ὁ Ὁ πὶ - 
πιο ἀἃ ἀδαπίατ. -- καὶ ἐν 
τῷ τοιῷδε ἀξιοῦν τι. 
νυ ]ρῸ ἀξιοῦντι. Τπιουργοίπγ ἃ8-- 
{00} ̓γυϊραίαμι ἴπ {114 [41] εχὶ - 
5.Ἰπια τ 0 πὸ γοβδίτᾶ (46 γ]}16- 
ΤΟΥ 5, πὰ σπὰ οὐ ἰπγὶ- 
410 58}. ΟΥ̓ Ποβιιι 6556 ἀξιοῦντι, 
π6 46 ἴρβὰ ἴαπι οἷτ5 νοοὶβ β'σηὶς- 
Ποαίίοπθ ἀϊοαπι, ροίογαῦ ἄπονειβ 
πιοάϊβ ἱπ|6 Πρ; ΡτΙπιπ ἀπο τὸ 
τοιόνδε ἀξιοῦν ΠῸΠ Ροίοϑὺ αἷοϊ; 
(πὰ πὶ Θπὶπὶ ῬΑΥ ]ΟΙ ΡΙΟΥ τ. αι 
ΠΘΕΪΓῸ σΘΠΘΥῈ ῬΓῸ 5110 51 Π}}ν}8 ΡΟΠΪ 
αἰπηΐ, ΘΧΘΙΠΙΡ πὶ ἰᾳ]6 οϑί, πὶ ρᾶγ- 
το ρίο δά ἀϊξιιπι 51} ποπιθη αἰ ψυοὰ 
ν6] δὐϊθοιίίνιιπι ν6] δἀἀϊθοιν! ,8Ρ6- 
Οἷθπὶ ΒΑΡ Θη5 :}) ἀοἰπάς φιοὰ ἐν τῷ 
τοιῶδε [οἷ. ἀἄη. 11, 96, 1.1 5ἷο 
ΡΟΓ 58 ἱπίθ ]θοίτπι Ἰορίμιτ ̓ χοζυοη- 
τἰσβπιθ (αἱ ο. 42, Ἰϊοιπάσιο 1, 96. 
Υ, 88. εἰ τῷ τοιούτῳ ΙΠ], 8]. 
ΙΥ, 56. 41.). ΠΑ ΑΒ. Ἰμιθαθν. Ἴπιο. 
Ρ. 37. 544... 4] πὸ βοῃίθηξαιη 
φυϊάοπι νυ! σαίαο Βα 15. ἀρΡΙΔ ΠῚ 6580 

ΠΣ οι. (Ἰ. 

ἀοπιοῃδίγαγα βία οὐ ρ. Δ1. 54.. ργαθ-- 
τοῦρὰ καί ἀοοθηβ ΒΌΠΆΓΘ 6 1 8 Π|. 
αἄἀθο. -- ἀξιοῦντι ἡμᾶς... 
σκοπούντων, (οροτιὸοῦ) 
ν6}]|16 ποὸ5 ρᾶπ|ο ᾿Ιοπρὶὰ8 
ΡΓοΟΒρίοΙ [65 ἀΐϊσοῦο 4π8 ΠῚ 
γοβ. 4π| ΡῈ ὕγοΥΘ ἔθη ρὰ5 
Γοβ οοηϑί ἀοτγ αι 5 (ροβῦργο- 
Υἱ 5 511} 8 πὶ Οὐ 5᾽ δύ αἰ 0 ἢ 6 ἢ 
«πα οβυ 0815 θυ τῖβ 5Ὲ {τὰ- 
σ14). 6 σϑυθὶβ. δὲ ὀλίγου οἵ, 
αἄἀη. 1, 77, 0... ἀδ. πουίγο τί σοπι- 
ΡάΓαῖνο ἀπιόροπίϊο Μ αι. αν, 
ἃ, 487. 4, π-ὑπεύϑυνον τὴν 
παραίνεσιν ἔχοντας. Ροῖ- 
Θγαἢ! Θηΐη 1ἰϊ5 ἰπίοπάϊ γραφαὶ 
παρανόμων. 

δ. ὅ. Πρὸς ὀργὴν ἥντινα 
τύχητε, ἃ 4πὁ π| 11} 61 Δ πη] 
ποῖα πῇ. ἴῃ ἄον ογβίθη Β6- 
βίθη ΑὐλΥ Πα δ. ΡΙοπο πρὸς 
ὀργὴν (πρὸς) ἥντινα (ἂν) τύ- 
χητε (ζημιοῦντες). Πρὸς ὀργήν 
ἀϊοίαπι 6556 ΡΙῸ ὀργῇ, ἈΓΥΠῚ, 27.. 
εἱ πρὸς φόβον [τοαιιοηίοῦ ἀρυά 
ΟΡΕ πιο 5. βου ρίογοβ, ἀοοοῖ ΒΙοοι. 
ΟΥ̓ «ἀπ. 1]. 00. 8. Πὸ ἄν οπιῖβ- 
50 οἵ. Βοδι. αν. ὃ. 128. δάη. 1. 
8 ἽΝ: 17.185: ὙΠ 7. οι 
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περὶ διυτιληναίων, οὔτε χατηγορήσων. οὐ γὰρ 
περὶ τῆς ἐχείνων εδικίας ἡμῖν ὃ ἀγών, εἰ σω- 
φρονοῦμεν, ελλεὲ περὶ τῆς ἡμετέρας εὐβουλίας. 
ἦν τε γὼρ ἀποφήνω πάνυ ἀδικοῦντας αὐτούς, οὐ 
διὰ τοῦτο χαὶ ἐποχτεῖναι χελεύσω, εἰ μὴ ξυμφέ- 
θο»" ἦν τε χαὶ ἔχοντές τι ξυγγνώμης εἶεν, εἶ τῇ 
πόλει μὴ ἐγαθϑὸν φαίνοιτο. νομίζω δὲ περὶ τοῦ 

, ε - “ [2 ἊΝ “- μέλλοντος ἡμᾶς μᾶλλον βουλεύεσθαι ἢ τοῦ πα- 
θόντος. καὶ τοῦτο, ὃ μάλιστα Κλέων ἰσχυρίζεται, 
ἐς τὸ λοιπὸν ξυμφέρον ἔσεσθαι πρὸς τὸ ἧσσον 
ἐφίστασϑαιν ϑάνατον ζημίαν προϑεῖσι, καὶ αὐτὸς 

ὕαρ. 44. 5. 2. Ἤν τε καί. Μοβαι. Αγ. ΟἾιγ. 1)4π. εἶτε καί, 
ΘΧ πηαηι οβία οογγθοίίοπο. Ὑαυϊσαίαπι ἰπθίιγ ΤΙΟπι. ΔΙαρ. ἱπ εὐ, βθὰ πα 
εὰ αιυϊάοπι [ογτὶ μοιθβί. γὸ ποπιϊπαῖϊνο ἔγοντες ΟἹ. ἔχοντας, αυοά 
τΘΡΟΠΘπΠάιπὶ 6556 νἹάθτιπι {|πάᾶν. Βιιγσοβ. ἃ]. Ργὸ εἶεν ΟἹ. ἦν, 56ὰ 
ΒΌΡ. ταβ, Οἱ. άπ. Ραμ]ο ροβὶ (855. Β. Ασ. Ομγ. Παη. ἐν τῇ πόλει, 
4τιᾶπι 5ουρίπγαπι ἔγαδίγα ἀθίθπα!! Βογηῃ. ὅπηι. ρ᾿. 213. 

δ. ὁ. Προϑεῖσι. δι. Ο. αν, Ἐς Παπγ. [πιρά. Μοσαι. Ατ, προς- 
ϑεῖσι.- .Ἱηΐγα ο, 82. [ὃ. 8,] τιμωρίας προτιϑέντες. ΑἹ Ξιιργα ὁ. 30. 
[δ. 7.1 εἰ τὰς αὐτὰς ζημίας προςϑήσετε.“ ὉΠΚ. ΟἿ, 45, 3. εἰ δάηῃ, 
30.» 7. 

58 115. σουία ἰάθη οὶ ἱπίθουϊα5 
νϑροόσαπ). (ΟἿ. κά. 

Ολρ. 44. ὃ. 1. Οὔτε κατη- 
γορήσων. ϑύρρ!. αὐτῶν. 

δ. ὦ. Ξυμφέρον. ΟΓ ἀ4η. 
959,2. -- ἤν τε καὶ ... εἶεν. 
γερὰ οουπιρία, φαΐ ἤν οαπὶ ορία-- 
εἶνο ΘΟπἰπποὶ Πἰο πο ροίοδί. ΟΥ̓, 
ΔΙΑ Έ.}. αν, δ. 525, ς, Βοϑ|. 
αν. 8. 121. δάπ. 8, , Τταοίαίι5 
δδὲ ΠΟ Ἰθοι5. ἃ πα] 15, ἃ πιθ ἰρ50 
δ Ὑἱδσ. Ρ. 822, Νοαιθ, ορίπου, 
ἀθθεθαμι ἃ} βϑπίθηια [δὶ ργορο- 
511 γθοθάθγ. ΝΙΒΙ 6βιὲ δπΐπι, φυοά 
ΘΟΘΟΠΊΠΙΟ ἀΔ{{π|5. 1} ΠΟΘ 51}. ιαπι 
εἶεν ΡῬΓῸ δροάοβὶ 6556, αὐ δα ἔχον- 
τὲς 6Χ ργδθοθ θη! θι5. ἱπ|6}Π]Ἰ σαί 
ἀδικῶσιν.“ ΠΕᾺΝ. ἀκ ρατί, ἄν 
Ι. ΠΕ ο. ἅ. ρ. 149, Νορὶβ εὐτ 
ἰναθο γα ΠΟ ράτγιμ ργΟΡΆΓοίαγ, οχ- 
ΡΠ]Ιοανίμηιι5. ἴῃ δ. ππαὶ. Ομαὶ ἀνθ 
ΚΙοὐζῖαπ5 αἀ Ποναν. ρΡ. 4θ0., υἱ 
να] σαϊαπι ἀοίοπ αι, ποὺ Ζαρα 
ἸΙοθο ογαιοπθη ΟΡ] Ζααπὶ γ6] οο- 
Βιταϊομθπὶ ἃ ἸπαἸοίαπι Δ] ΓΘΥ 5 
φΟρΠΟϑοθπ τι 6556. οἰ ἤσογο κἰι- 
ἄἀθαι, Ἰοσαβ. ἀριὰ ἴρβιιπι. Νὸ5 ριι- 
ἰἅπη}}5 ἔχοντας ᾿οσο Πα ΠῚ (εἴ, 5ἀ.). 

οἱ εἶεν ἀερτγαναίιπι 6556. Ργὸ ἕος 
ἐᾶν οοπίδοογιηὺ ἢ ᾿ ἢ ἃ ἂν. οἱ Βατ- 
568. δὰ Ρτοίεσ. ρ. 121., ζῆν 
Πόπιοὸ ἀοοίι5 ἴῃ Ερἢθπιογ, Ηδ]. ἃ. 
1820. πι. 10]... ἐλεεὶν ΕΠ ΒΟ σ απ, 
οχ φυίθυβ ἐᾶν τϑοθρὶ! ΒΙοοπιῇ, ἰῃ 
εἀ. 2. 

δ. 8. Ἢ τοῦ παρόντος. 
Π).6. Ῥγαθροβίοπθ πὸπ ἰϊογαία οἵ, 
αάη. ΥἹ], 47, 4. --- τοῦτο εὐπὶ 
1159). 486 5ϑαιαηἝπ, ρᾶγιπι υἱά6- 
ἴπ| ΘΟ ἤάθγοσθ. Αἰ οὰπὶ ρδτιοῖ- 
Ρίο ἀντισχυριζόμενος ᾿ππσοπάιϊμημ, 
δ, 5ὶ δά δηπποϊδίαππι τἀναντία 
γιγνώσκω μεοτίίποι, ἴῃ μος ἃπᾶ- 
σοἰμαοπ φυδογθηά μη δὲ ἱπίεγρο- 
βἰἴοπθ ἐς τὸ... ἀντισχυριζόμε- 
νος οἰἴθοίιπι. ΟἿ. 061]. --- ἐσχυ- 
ρίξεται, Αἴ τπιαῖ, 84556- 
νοταῖ, (. ΒΙοοπιΐ, εὐ θ αἸκ. 
αἁ ΥἹ], 49. -- ξυμφέρον ἔσε- 
σάλαι. δι Δρροβίεϊο βθὰ δβροχε- 
Βοβῖ5. τοϊαίνὶ δ, Οἵ, Ἀοβῖ. ἄν. 
δ. 101, ὃ. ο. -ε ϑάνατον ξη- 
ὐὐϊψε ἀπ ΟΥὮ Ἰαῦπν ἀν 24... 1:5: 
προϑεῖσι. [)6 ραγποὶρίο εἴ, 
Μά... τ. ὃ. ὅ85, δάῃ, 2. οἱ 
μῖο Αὐ πη. 

τῆς Μαηυτιλη- 
᾽ ΄ 

ναίων ἀδικί- 
3 ᾿Ὶ 

ας, ἀλλα πε- 
-  ᾽ 

οἱ τοῦ ᾿4ϑη- 
ναίων ξυμφέ- 
ροντος νῦν 
σκεπτέον" 



καὶ διδάσκει, 
[κ᾿ ν 2 

ὅτι τὸ ϑα- 
νατον ζημίαν 
προϑεῖναι 

οὐδὲν ὠφελεῖ 
πρὸς τὸ ἀπο- 
τρέπειν τοὺς 
ἀνϑρώπους 
τῶν ἁμαρτη- 

μάτων" 
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΄ω περὶ τοῦ ἐς τὸ μέλλον καλῶς ἔχοντος ἐντισχυρι- 
ζόμενος τἀναντία γιγνώσκω. χαὶ οὐχ ἀξιῶ ὑμᾶς 
τῷ εὐπρεπεῖ τοῦ ἐχείνου λόγου τὸ χρήσιμον τοῦ 
ἐμοῦ ἀπώσασϑαι. δικαιότερος γὰρ ὧν αὐτοῦ ὁ 
λόγος πρὸς τὴν νῦν ὑμετέραν ὀργὴν ἐς ΜΜυτιλη- 
γαίους τάχ᾽ ἂν ἐπισπάσαιτο" ἡμεῖς δὲ οὐ δικαζό- 
μεϑαὰ πρὸς αὐτοὺς, ὥςτε τῶν δικαίων δεῖν, ἀλλὰ 
βουλευόμεθα περὶ αὐτῶν, ὕπως χρησίμως ἕξουσιν. 
45. ἐν οὖν ταῖς πόλεσιν πολλῶν ϑανάτου ζημία 
πρόχειται, χαὶ οὐκ ἴσων τῷδε, ἀλλ᾽ ἐλασσόνων 
ἁμαρτημάτων" ὅμως δὲ τῇ ἐλπίδι ἐπαιρόμενοι 
κινδυνεύουσι, καὶ οὐδείς πω καταγνοὺς ἑαυτοῦ μὴ 
περιέσεσϑαι τῷ ἐπιβουλεύματι ἦλθεν ἐς τὸ δει- 
νόν. πόλις τὲ ᾿ἀφισταμένη τίς πω ἥσσω τῇ δοχή- 
σεν ἔχουσα τὴν παρασχευήν, ἢ οἰχείαν ἢ ἄλλων 

δ, 4. Τ' ᾧ εὐπρεπεῖ (.. 6 
διὰ τὸ εὐπρεπὲς) τοῦ... γύ: 
γοῦυ. Οἴ. ἀάη. 98,2. -- δικαιό- 
τερος γὰρῶν αὐτοῦ ὁ λό- 
7γ0ς; ἰπ 5 }}10ΓΓ δ ἷπὶ {αῦ πὶ δὶ 
οἷα ογαίϊο. -- πρὸς τὴν ..- 
Μυτιληναίους. Ηδοο, πὶ 411-- 
μυ5 πρός ΡΓΟΡΌΘΥ γαϊοὶ, αἴτιιπὶ 
οὐπΊ ΒΡ ΥΙΟΥΙθ 8 δικαιότερος ὦν, 
Δ ΟἿπὶ 1158. 76. 56 ΠΙΠ1. 00-- 
᾿πιαογοαπῦ.. ἀμθ νατὶ ροϊοϑί. )Ὸ ἀγ- 
ἄλουο ἀπο νοῦρὰ ἔς δῆυτιλ. ποπ 
ἰϊογαίο οἵ. 5ἀ. 1, 52, 4. -- ἐπι- 
σπάσαιτο, αἀ 56 αὐϊταβαΐ, 
ΑἸ οἷαι (ν 05). -τ δικαξό- 
μεϑα; Οἵ, αἢ. 1. 77...2-,-- 
ὥςτε τῶν δικαίων δεῖν. 
ϑαηϊοπίία ᾿αθο οδῦ: αὖ ἀδ 0 
πο 5 5 4 δοτοπ άπ. ἢΪὰ- 
ΓΆ] οὶ ΒΟΠΟ] δία δἰ μσιαγὶ Θχρ] δῦ, 
βοὰ υἹάθιαν οοαθο 6556 ΓΆΡΙΟΥ ΠΟΙΪῸ 
νου. τὸ δίκαιον, ἀιᾶθ ἱπυθηῖθΣ 
ΠΙ, 54. ἰπ νν. παρεχόμενοι ἃ 
ἔχομεν δίκαια, ὉΔῚ 5ιορι. ΤΠΏ685. 
ΘΧρΙαπαὶ 4τιἃ 6 αἰ ΓΘ Τὰ ἢ ὑπ} αἀ 
ἐὰοπάππι 8 ΠΟΒύΓι πι.“ὅ 
ΒΙΟΟΜΕ, ΟἿ᾽ Π οπι οδῦμ. 46 Οογ. 
ἃ, 7. οὐ α58π}. δα ὙΠΘΟρΠΓ, 
(αν. ο. 7. δῖ πὰ 518 Τ τ, ῬΒοῖπι. 
Ὰ Γ 0. “ικαιώματα 1..Δ1. 
χρησίμως] ἡμὶν δι δδυύει: 
Β0Π0]. 

ἀρ. 48. ὃ. 1. Τοῖο πος ἴοοο 
Ἰιοάϊο υἱᾶγθ, υππὶ ἀρίμι 46 ροθπᾶ 
ΟἈΡ 5. ἀργοραπάα. -- πρόκει- 
ται ορἰίπια τοβροπάθι, ἘΠ ΗΝΑ 
προϑεῖσι 44, ἃ. -- καὶ οὐκ. 
ἁμαρτημάτων, οὐὔϊαπὶ 60- 

Γι πὶ. 4π8ᾶ6 παῖ ΠῸπ ΔΘ 4πᾶ - 
11ὰ, 5οὰ τΐϊποτᾶ 5᾽π| ἀο] 1 οὐ. 
--καταγνούςἑξαυτοῦ, ἰα- 
ἀἸϊοα 5 ἀκ 56 σοπῦθπιρ ὑ1}]. 
ΟΥΎΙΙ, 51..1. Χοας ΟΥ Υ, 1. 
80. εὐ πη. 16..1. 

ὃ. 2. Τίς πω. Οἵ, Βυτύπι. 
ατ. ὃ. 149, 21, -- ἥσσω ... 
παρασκευήν, (ἰπ 510} πῖ- 
πΠοΙοπι 850 ΟΧΙΒ πᾶ Π 5 Ππὰ- 
ΠΧ: ἀρρατγαύα πὶ, Ροιι. ΟἹ. 
δάη. Π, 90. ὡ. -- τὴν παρα- 
σκευήν, ἢ οἰκείαν. Ατϊοι- 
Ἰὰ5 πἰδὶ ἀοἸοπιβ οδὲ, αυοὰ ἰάθο 
ΠΟΠ ΡΪδοοί, ααΐϊα θθη6 60 σι  - 
ΘΑ 18 ἀρραγαΐμ5, 416 πὶ 
Ὑ1}}5 6} αὖ, Ιά6ο νἱάθῦιν πῸΠ 
6586. ἰΘΓΆ 5.) αυϊα γα ΡΙ θὰ 
οβδθηΐ ἢ οἰκείαν τινά, '. 6. εἴτε 

οἰκεία τίς ἐστιν, ἣν ἔχει. Οὐατο 
ΘΟ Π]ἃ πίθου Οδυιΐπηι18.. Ιῃ ἅ] 16 γῸ 
ἱποῖδο ΡΓῸ δάϊθοιίνο ἢ ξυμμαχι- 
κήν Ἰδριιηίαν πᾶδο βυθδιϊαία : 7) 
ἄλλων “ξυμμαχίᾳ (ἔχουσα πα- 
ρασχευήν). --- τούτῳ; Ἷ. ὁ. τῷ 
ἀφίστασϑαι. 
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3 ξυμμαχίᾳ » τούτῳ ἐπεχείρησε ; πεφύκασί τε ἅπαν- 
τες καὶ ἰδίᾳ “αὶ ΠΡΤΟΘΕΣ εμαρτάνειν, καὶ οὐκ 
ἔστι νόμος, ὅςτις ἀπείρξεν τούτου" ἐπεὶ διεξελη- 
λύϑασί γε διὰ πασῶν τῶν ζημιῶν οἱ ἄνϑρωποι 

προςτιϑέντες, εἴ πως ἧσσον ἐδικοῖντο ὑπὸ τῶν 
καχούργων" χαὶ εἰχὸς τὸ πώλαι τῶν μεγίστων 
ἀδικημάτων μαλακωτέρας κεῖσθαι αὐτάς, παρα- 
βαινομένων δὲ τῷ χρόνῳ ἐς τὸν ϑάνατον αἱ πολ- 

4 λαὶ ἀνήχουσι" χαὶ τοῦτο ὅμως παραβαίνεται. ἢ 
τοίνυν δεινότερόν τι τούτου δέος εὐὑρετέον ἐστίν, 
ἢ τόδε γε οὐδὲν ἐπίσχει" ἀλλ ἡ μὲν πενία ἀνάγ- 
κῃ τὴν τόλμαν παρέχουσα, ἡ δ᾽ ἐξουσία ὕβρει τὴν 
πλεονεξίαν χαὶ φρονήματι, αἱ δ᾽ ἄλλαι ξυντυχίαι 
ὀργῇ τῶν ἀνθρώπων, ὡς ἕχάστη τις κατέχεται 

(ἀρ. 45. δ. Δ. Τόδε γε. 
ποπ ἴα υἱ τὸ δέ (46 4ιο οἴ, ἄπ. 

δ.8. Πεφύκασι... μαρ- 
τάνειν. ἴάδπι ἀοοοῦὶ ἴῃ ΠΡ Γἰ8 
ΔΆΟΤΙ5. ΠΙΘΓ ΟΠῚΠ65 σομβίαι. ϑ81η11- 
Ἰὰ ἀϊοία ἀἰογαπι νἱάθ ἀριιὰ ΥΥ̓ἃ55. 
εἱ ΒΙοοπιῖ. ΟἿ, οἴϊαπη 50} ιν. πὶ. 
νυ. 1028: ἀνθρώποισι γὰρ Τοῖς 
πᾶσι κοινόν ἐστι τοὐξαμαρτά- 
γειν. - διεξεληλύϑασι.. 
προςτιϑέντες, Ρ6Γ οπιπία 
ΡΟΘΠΆΓΙΠΙ σα ποῖα ἰγογιηΐ, 
(645 Ραμ] αὐϊπι}) ἀτσοπηΐαϑ, 
ΡῬοῦι. Οἵ, 82, 8. ρει!ος προςτι- 
ϑέντες ἵπὶτι η σθπῖ6 5. 6556 Ὑ{Π}, 
ὉΠ ἀππε 9. 7ν 486 ποῖΐο πἰς 
ῬΆΓΙΙΠῚ ϑρία ἘΠῚ -- εἴ πως. ΟΕ. 
Ματυ ἢ. (ἀν. ὃ. 520, -- χκεῖσϑ'αι. 
51. ᾿ογαπι 47, 3. Οἵ. ἀϑλα κεῖ- 
ται 11, ἀθ. εὐ δ: ορ!. ΤΙ65. 1Π. 
Ρ. 1408. -- παραβαινομέ- 
νῶν. 6]. [πιρά. τῶν ζημιῶν. 
Οὐἱ βιρρ!οπιθηίο ποπιϊπαϊγιιβ αὖ 
πολλαί ῬΡᾶγιπιὶ σΟην ΘΠ, Φυππὶ 
ῬΙΟΡίΟΓ ΟΠΙΪ 55. ΠῚ ΡΙΌΠΟΠΊΘη οὐ 60]-- 
Ἰοσαι Ομ ΠῚ ὙΘΥΡΟΓΙΠῚ Υἱχ ἢπὺ τὸ- 
[ογὰβ θᾶ, {86 ΟΧΡ]Ιοαπταν ἴῃ Δ] ΑἹ 1}. 
(τ. ὃ. 861. εὐ οϑι. ὃ. 191. ἅδη. 
ὦ. Νοαιθ γοτο δὶ ἀδικημάτων 
ΠΟΙΠΘῊ 11 τοροία5., υἱ παραβ αινο- 
μένων ἀδικημάτων γαἸθαηὶ ἀ- 
μαρτανομένων ἁμαρτημάτων, 
ἃδ ΡΑΓΙΠοΙρίαπι {πα αὰ ρΡΘοοὰ- 
τοῦιν (οἵ, ΜΙ αΤ 0. τ. ὃ. 503.) 

ἴπ ΟΡ ΠῚ 5. ΠΡ γὶ5 πιὰ ]6 τό γε, χιοὰ 
Ι, 317, 2.) ροπίμιν. 

Τοοίθ ἱπίθυργθίαγθ. σαοπίαπι πα- 
ραβαίνειν ἰγαηβργοάϊΐ, γΥ10- 
416. βοῃηδΐ, Οἰᾶγα νόμων ποῖϊο 
ΒΟΙΙΡ ΟΥΪ5. ππθη νἱάοίιγ ΟὈγογβαία 
6586. Οὗ Ηδδοῖς. --- ἐς τὸν 
ϑάνατον. «. ἀνήκουσι 
(ρΡτοσ βγη, 516 πᾶ σο- 
5116 σ 6 πη). θὲ τὸ οἵ. ὙΥ δ ἢ 5 πὶ. 
Απιΐψα. αν. Π. 1. Ρᾶρ. 101. 
τοῦτο, Ϊ. 6. τὸ ἐς τὸν δέξαι 
τον τὰς πολλὰς ἀνήκειν. Ταπὶ 
παραβαίνειν 6ΘΧ νἱοϊαπαϊ ποιίοθηθ 
ἴῃ ΠΟΡΊΙ ΘΠ Υἱπὶ ἰγαηϑῖῖ. Οπᾶγο 
ΠΟῸΝ Ορὰ5 Υἱάθιιν Κυπθροτὶ οοη- 
ἰδοίαγα παν τούτῳ. 

ᾧ, 4. ἀνάγκῃ, αὖ ράι]ο ροδὲ 
ὕβρει οἱ ὀργῇ; ἀαινοβ ὁδιιδὰθ 
ὙΟΙ] σἄβΊ15. ἸΠΒΓΓΙΠΊΘΗΝ 6556 ροβύ 
Κιβίοπι. αἀὐποίαι Ατη.: 4υοὰ ΥΘΓΙΠῚ 
6556 ᾿π4δ ΔρραΓοῖ, αυϊὰ ὀργῇ Αἰ1- 
[6 ΔΟΟΙρῚ ποη ροίοϑί. -- ἡ δ᾽ ἐξοῦ - 
σία... φρονήματι, οραπι 
ροϊδπεία οὁχ ρον] απίΐα οὗ 
ΒΌΡΟΓΡία (ΔΈΓ[6Γ6Πη5) Ρ]τ 5 
Βα Ρ  πἀϊ σαρὶ ἀϊταιοπι. Πὸ 
γΌ6 6 ἐξουσία οἵ ΥἹ, 31. --- ξυν- 
ΦΌΓΟΥ, ΒΌΣΤΘΗ Ἱ Ε: γἱνα 9 

οἰαῖι5. ΟΥἮ, ΒΙοομι, -- ὀργῇ. 
Ἰλαἴίνιι5 οὐπὶ νοῦ ἐξάγουσιν ἴππ-- 
ΘΘΠ 5. 6βί, 46 ἴρ50 νοσάθαΐο αἱι- 
ἴεπὶ οἵ. δέῃ. Ι, 140, 1. -- ὡς 
ἑκάστη τις... κρείσοσο- 
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ὑπ᾿ ἀνηχέστου τινὸς χρείσσονος, ἐξάγουσιν ἐς τοὺς 
κινδύνους. ἥ τε ἐλπὶς χαὶ ὃ ἔρως ἐπὶ παντί, ὃ ὅ 
μὲν ἡγούμενος, ἡ δ᾽ ἐφεπομένη, χαὶ ὁ μὲν τὴν 
ἐπιβολὴν ἐχφροντίξζων, ἡ δὲ τὴν εὐπορίαν τῆς τύ- 
χης ὑποτιϑεῖσα, πλεῖστα βλάπτουσι, καὶ ὄντα 
ἀφανῆ χρείσσω ἐστὶ τῶν ὁρωμένων δεινῶν. καὶ ὃ 
κ τύχη ἐπ᾽ αὐτοῖς οὐδὲν ἔλασσον ξυμβάλλεται ἐς 
τὸ ἐπαίρειν. ἀδοκήτως γὰρ ἔστιν ὅτε παριστα- 
μένη χαὶ ἐκ τῶν ὑποδεεστέρων κινδυνεύειν τινὰ 
προάγει, καὶ οὐχ ἧσσον τὸς πόλεις, ὅσῳ περὶ 
τῶν μεγίστων, ἐλευϑερίας ἢ ἄλλων ἀρχῆς, καὶ 
μετὰ πάντων ἕκαστος ἀλογίστως ἐπὶ πλέον τί 

8. 6. Αὐτῶν (455. Αυρ. ΟἹ. Υεη. Εἰ. Ρα]. 10. αι. οσ, ἀτ. ἢ. 
Ἑ, Υἱπὰ. Μοβαι. Αγ. ΟἿτ. οἵ, αὐ υἱάθιυγ, 5080}. Ὑυϊρο οἱ Βοκις. αὖ- 
τόν. Οἵ. ἀπ. 

νος. Ἑχάστη τις, αυΐρθιυ5. 5ἷ- 
ὙΠ|ὰ βαπὶ πᾶς τις ΥἼ1, 84ά., τὸ- 
Γεγυπίῦ δά ξυντυχίας ΠοΙπεη, 
οἱ τοίυπι οπιποϊαϊαπι 510 ἱπίογργο- 
τἰαπάμπι οδῦ: αὐ ἀπααιδθαάιθ 
(53015} ἃ" ἱπήοϊ! ΓΒ 111 (νοὶ 
ἰπνιοῦα) φπδαάδμι Υἱ ρΡοΙθΠ- 
τἰογ6 ᾿οποῖατ οοπδίτίοΙ ἃ. 
᾿ἀνηκέστου τινὸς κρείσσονος Ποιι- 
{τὰ 6556 4ιᾶπι ἃά ὀργήν ΒρΘοία ΓΘ 
ΠΙΆ απιι5, --- ἐξάγουσιν, ἵπὶ- 
ΡΘΙΙα πε, ἱποῖταπῖ. ΟΥὉΥἹ, 59. 
εὐ δίορῃ. Τ|65. ΠΙ. ρ. 1209. 

ὃ. 8. Ὁ ἔρως, οσπρὶ ἀϊ 8 8. 
ἀοβί ἀδγίαπι. Οἵ. Βταπ οἷς. δὰ 
Βορ!ι. Θεά. Β. ν. 001. -- ἐπὲ 
παντί, ἴῃ φιαανὶβ Το. -- τὴν 
ἐπιβολὴν ἐκφροντίξων, 
σΟὨ δ, Παπὶ (56 ΓΟῚ ᾶσρτο- 
ἀϊεπάδθ τγταϊϊοπ πὶ) 6ΧΟΟ- 
σἰίαπ5. Υερὶ ἐκφροντίξειν 
ἀ50πῚ ΐο {Ππδῖγαὶ Ὀιῆς., ἐπιβολή 
ἀρὰ ΡοΪν}». οὐ θ]οά. οἱ ΡΙαν, σᾶ θρ 
δἷο Ἰερίναγ, -- ὑποτιϑεῖσα. 
Ο᾽ αάη. 1, 138, 2. --- καὶ ὄντα 
ἀφανῆ, οἵ 4υαπινῖβ 518 
ἀδρθούαπι τπαϊπῖπιο οδάδῃηϊ. 
Ἡσλθο φαοάιο αἀ ποιηίπα ἡ ἐλπὶς 
καὶ ὁ ἔρως 5ρθοίδηϊ. 

8.6. Ἐκτῶν ὑποδεεστέ- 
ρων. Ὀυκὰβ οχρίαπαι ἀπὸ ἐλάσ- 
σονος δυνάμεως, υἱ ποαΐγιπι 51}. 

ΟΥ Μαυι. αἵ. δ. 574. νυ. 1384. 
ΑΙ τπϑροῦ πὰπὶ νοϊηΐ 6586. --- 
προάγει] παρακινεῖ. 8680]. 
ΟἿ. 59,2. -- ὅσῳ. Οἷ. ἀἀη. 11, 
1. --- περὶ τῶν μεγίστων. 
Προάγονται (κινδυνεύειν) 51}-- 
αὐαϊι Πυϊκας5, κενδυνεύουσι ΥΘΟΙ 5 
Ὀυϊκον δα ΥἹ, 89, Οἵ, ἰαπηθη οἰΐαπι 
δάη. ΙΥ, 603. --- μετὰ πάν- 
τον] μετὰ τοῦ κοινοῦ. 5080]. 
-- ἐπὶ πλέον... ἐδόξασεν. 
ὐαΥτῖο5 15 ἱπιᾶ σι παῖ 8 
Βοπιον αί [00 τ οοποθτ- 
πἰησ ὑπ θη, 5801}. ἐλευϑερίας 
καὶ ἀρχῆς. Φοξάζξειν [ορ᾽πᾶτι] 
οδῇ Ομ 51 Π1ἃ δηΐπιο σοποῖς- 
Ροτγο, ἱπάυ! σοῖο ἱπδηΐθ 98 
οορίιαι!οπῖθ 5. ἃς 1, 120. 
Ἐπὶ πλέον αὐτῶν οεοππηραταπάὰ 
οὐπὶ ἀϊοοπαάϊ σοποῖθιι5 ἐπὶ μέγα 
ἰσχύος 11, 97., ἐπὶ πολὺ τῆς 
δόξης ΙΝ, 12.“ ΑἙΝ. ΟἿ αάη. 1, 
1. 2. (ΟΟΠ]ογ γοῦθα β'ο ἱπίογργο- 
ἰαΐαν: Δ᾽} 41 ἃ 6 4 Ὑἃ ΠῚ ΓΘ ΓΙ πὶ 
ἴῃ πιαϊιβ ἃηΐπιὸ οΟποὶρῖῦ. 
Ῥγδοβίαγο ἴαπιθη υἱάδιυγ γαϊο Αὐ-- 
ποϊάΐϊαπα ὁ αὐιϊου!ιπι ἀπο πλέ- 
ον οπιΐββιιπι. {γᾶ 6 πρυρηαὶ 
ΒΙοοπιί. ἴῃ δ. 2... αὶ νυ]ραίιπι 
αὑτόν τοιϊηυῖ!. ΤΊ αἀ νοῦρα ἐπὶ 
πλέον ἴα αἀάϊιαμι δϑῖς αὐ ΠῚ δά 
μᾶλλον. ΟἿ. 48, Αοτίβιυβ. οδὲ 
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7 αὐτῶν ἐδόξασεν. ἑπλῶς τε ἀδύνατον χαὶ πολλῆς 

γπὶ 

εὐηϑείας, ὅςτις οἴεται τῆς ἀνθρωπείας φύσεως 
ὁρμωμένης προϑύμως τι πρᾶξαι ἐποτροπήν τινὰ 
ἔχειν ἢ γόμων ἰσχύϊ ἢ ἄλλῳ τῳ δεινῷ. 46. οὔκχ- 
ουν χρὴ οὔτε τοῦ ϑανάτου τὴ ζημίᾳ εἷς ἐχεγ- 
γύῳ πιστεύσαντας χεῖρον βουλεύσασϑαι, οὔτε ἐνέλ- 
πίστον καταστῆσαι τοῖς ἀποστᾶσιν, εἷς οὐχ ἔσται 
μεταγνῶναι καὶ ὅ τι ἐν βραχυτάτῳ τὴν εμαρτίαν 
χαταλῦσαι. σχέψασϑε γὼρ, ὅτι νῦν μέν, ἦν τις 
καὶ ἀποστᾶσα πόλις γνῷ μὴ περιεσομένη, ἔλθου 
ἂν ἐς ξύμβασιν δυνατὴ οὖσα ἔτι τὴν δαπάνην 
ἀποδοῦναν χαὶ τὸ λοιπὸν ὑποτελεῖν" ἐχείνως δὲ 
τίνα οἴεσϑε ἥντινα οὐχ ἄμεινον μὲν ἢ νῦν πα- 
ρασχευώσασϑαι, πολιορκίᾳ τε παρατενεῖσϑαι ἐς 

αΡ. 46. 8. 2. Τὶς καί. Οἵ αἄη, 

σΟπϑιθιαἸηἰ5. Οἵ, Ἀοβὶ. αν. ὃ. 2. [)6 5] Πθιι5 νουθὶβ νἱά. Π ὁ θ Ὺ. 
116. Δάη. 4. 

ὃ. 7. Ἁπλῶς. Οἴ, αἄη. 38, 7. 
-- πολλῆς εὐη ϑ είας (ἐστὶν) 
ὅςτις οἴεται. -θηι8 ἀἰοοπαϊ 
τἰχίθμη. δϑὲ ΟΧ ἀσοθιιβ. εὐηϑείας 
ἐστὶ τὸ οἴεσϑαι εἰ εὐήϑης ὅς- 
τις οἴεται. Ὑἱά. αάη. 11, 44, 1." 
ἈΒΝ. ΟΝ πιαχίπιο ἸΥ͂, 18. --- ΕΝ 
τροπήντινα ἔχειν, 5688- 
Βεγο ταὐϊοποπὶ Δ]1418 Π}; 
4π1ἃ αἀνογίαν γὸὶ ἀοίογγθαῖϊ 
(παύαγαπι ἃ οα ρ᾽ ἀθ ἀρ 6η 40). 

ὕορ. 46. ὃ. 1. Ἐχεγγύῳ, 
ἸΙοσαρίεῖο Γ᾿ ἀοἰα 550γ 6. Οἱ, 
ΥΥ̓ ἃ 5 5. εὖ 8]. ἴῃ εα. πιαΐ. --- οὔτε 
ἀνέλπιστον καταστῆσαι 

. ὡς οὐκ ἔσται μετα- 
γνῶναι, '. 6. οὔτε ἀνέλπι- 
στον ποιῆσαι τὸ μεταγνῶναι, 
ΠΟ4π6 5Ρ6 1 [0116 Γθ, ἴοξα, 
αὖ οοῖ. θὲ πορσαίίοπο οὐ οἵ ΝΙ δι. 
αν. ὃ. δ94. αάη. ὅ. 2. οἱ δ. 009. 
ὀχίγ, εὲ ἘἈοΒ,. ἢ. 190. 0. Ρ. β΄: 
- ὅ τι ἐν βραχυτάτῳ. Οἱ. 
ΝΜ αυι. ατγ. ὃ. 4061. ὁ. οἵ ἱπἴγα 
ᾧ. 0, δι δυΐοη 6 ἰοπηρογο ἴη- 
10} Πσϑηάμπι. -- τὴν ἁμαρτίαν 
καταλῦσαι,» οοαῖίαπη (58- 
τι Π|} ΘΙ 6.6, Ῥοίυϊξ οἰἴαπιὶ πι6- 
ἀΐυμη ροηΐ, 5οά οἵ, διαλύειν 1. 191, 

Δαν, ὁ 
δ. 2. Νῦν μὲν. «ἐκείνως 

δ ἐ. 51. ἴΐθγιμα ΥἹ, {, ὃ. -- ἤν 
Ἐς: οὐ πόλις; 1; 6. ἤν τις 

πόλις καὶ (καίπερ) ἀποστᾶσα. 
Καί ἰάθη ἀθοβὲ ἃ ἀσ. ΟἿ. θδῃ. 
-- μὴ περιεσομένη, 58 
ΠΟΩ ἴοτο ΒΌΡΘΥΓΟΤΘΠΙ, -- 
τίνα οἴεσϑε ἥντινα. Οἱ, 
αἀπ. 99, 7, --- παρασκευά- 
σασϑαι. 0)6 δουῖδιὶ ᾿ηῇπηνο 
οἵ. αάη. 1, 81, 06. Νόαφιθ ομβίαγθ 
Οἱ ργοχίιηπι παρατενεῖσϑαι ἃρ- 
Ῥᾶγοι δχ ΤΥ, 28; ὅ. 52, 2.0, 49, 
ΠΥ 24. ὍΘ ΨΩ]: ΘΕ ΡΙασΚ, 
δὰ Επτ, Πεὶ. ν. 278. δἱ πο Αὐ πὶ 
-- πολιορκίᾳ τε. Ὁ) τέ νἱὰ. 
τ Ι, 114,2. εἰ Ηατῦ. ἀδ Ρατί. 

ρ. 196. - παρατενεῖσϑαι. 
ἀφ μεξεκι οὐ Ρδϑυ πῃ 51- 
Τ ἃ Π|, Νίδὶ ροιίι5 Ἰεσὶ ἀθθϑθαῖ πο- 
λιορκίαν. Βυά. ρ. ὁ08.. ΒΤΕΡΗ. 
ἴπ ΤΠο5. ἢ. ν᾿. Αὖ πϑὸ πολιορ- 
κίαν Ἰεσὶ ροίεβδί, φὰὰσπὶ πόλιν ΡῈ. 
ἐΟἸΠΟσαΙοπ θὰ. δαὶ τἰγιπηι16. τη 6Π|-- 
Ῥγαπι βρθοίαγ ἀθρθαΐ, εὖ πὰπὶ πα- 
ρατενεῖσθϑαι, Ρτοάαοξαπι ἱὉ], 
Ρτοϊταοϊαπι ἱγὶ, ἀθ ὑτρῦὸ ἀϊ- 
οαίαν, ἀπθ1|65. Εδιπο 586 σγα οἵα σὶ 
Ρατὶ ἡ Πὸ αια νἱ γυεγθὶ παρατείνειν 

καὶ τὸ μὲν 
χαλεπῶς τι- 
μωρεῖσϑθαι 
τοὺς ἀπο- 
στάντας ποι- 
ἤἠσειντούτους 
τὸ λοιπὸν ἐ- 
σχυρογνωμο- 
νεστέρους" 
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τοὔσχατον, εἰ τὸ αὐτὸ δύναται σχολῇ χαὶ ταχὺ 
ξυμβῆναι; ἡμῖν τὲ πῶς οὐ βλάβη δαπανᾶν χα- 3" 
ϑημένοις διὰ τὸ ἐξύμβατον. χαὶ ἢν ἕλωμεν πό-- 
λὲν, ἐφϑαρμένην παραλαβεῖν, χαὶ τῆς προςόδου 
τὸ λοιπὸν ὠπ᾽ αὐτῆς στέρεσθαι; ἰσχύομεν δὲ πρὸς 
τοὺς πολεμίους τῷδε. ὥςτε οὐ δικαστὲς ὄντας 4 
δεῖ ἡμᾶς μᾶλλον τῶν ἐξαμαρτανόντων ἀκριβεῖς 
βλάπτεσθαι ἢ δρᾶν, ὅπως ἐς τὸν ἔπειτα χρόνον 
μετρίως κολάζοντες ταῖς πόλεσιν ἕξομεν ἐς χρη- 
μάτων λόγον ἰσχνούσαις γρῆσϑαι, καὶ τὴν φυ- 
λακὴν μὴ ὠπὸ τῶν νόμων τῆς δεινότητος ἀξιοῦν 
ποιεῖσθαι, ἀλλ ὠπὸ τῶν ἔργων τῆς ἐπιμελείας. 
οὗ νῦν τἀναντία δρῶντες, ἦν τινὰ ἐλεύϑερον καὶ 
βίᾳ ἀρχόμενον εἰκότως πρὸς αὐτονομίαν ἀπο- 
στάντα χειρωσώμεϑα, χαλεπῶς οἰόμεθα χρῆναι 
τιμωρεῖσϑαι. χρὴ δὲ τοὺς ἐλευϑέρους οὐχ ἀφι- 
σταμένους σφόδρα κολάζειν, ἀλλά, πρὶν ὠποστῆς 
ναι, σφόδρα φυλάσσειν χαὶ προχαταλαμβάγειν, 
ὅπως μηδ᾽ ἐς ἐπίνοιαν τούτου ἴωσι, κρατήσαν- 

ἘΠ᾽ ἴα ρῥ]υχίτηϊ5. ΠΠργῖβ. παῖ ἦ, χαρά ὀρθγοβο γοίαίαι (γαμηηΐι5. 

να, αἄπ. Χ δη. Ουγ ], 8. 11. οἱ 
Ετπ. δα Χοη. δίοπι. ΠΙ|, 18. 
ἀδ ἴαναγο βοοσηἊο 661] ραββῖνθ 
Ροβίιο  ο δὲ. ἄγ, ὃ. 114. ἀἀη,. 1. 
οἱ φϑερεῖσϑαι ὙΠ], 48... 46 ἱρ58 
πᾶο νἱ ραϑϑβίνὶ δήη. 1, 120, 9. οἱ 
ἰηἴγα ὅ2, 1. -- δύναται, Οἱ, 
αἄπ, 1, 141, 1. 

ὃ. ἢ, καὶ ἣν ἕλωμεν ι., 
τῷ δε. αδο ορροπιηΐαγ ΟἸδοπ 5 
γουθὶς 39, 8, Τῆς ἀπ᾽ αὐτῆς 16- 
σοπάϊπι οοπίθοῖν ἔσπορ,, --- τ ᾧ ὃ ε, 
Ναο 5.8... 1υχιρε τῇ προφόδῳ. 

διχᾶ, .γ Οὐ δικαστὰς. 
βλάπτεσϑαι, '. 6. οὐ δὲ 
ἡμᾶς μᾶλλον, δικαστὰς ἀκρι- 
βεῖς τῶν ἐξαμαρτανόντων ὄν- 
τας, βλάπτεσϑαι. Βλάπτεσϑαι 
ααΐοπι, 4104. Ατη. ποοοῖο δἰθὶ 
ἱΡ 51 πὶ ἱπίογργοία γ, δύ, αὐ 4}, 
ἀαπιπῖι πὶ ΔΟΟΙροσΘ; μι 46- 
θ6. Ραδρίνιιηι 6556, --- ἐς χρήη- 
μάτων λόγον ἰσχυούσαις, 
486 ΡΘοΙ ΠΥ. Γαύϊο ἢ 6 
Βα ΡΊὰ ΡΟΙΤΘ απ , δι βἰηρια- 

τὶ ἀΙσοπαΪ γαιο ΡΓῸ τιδίναϊα χρή- 
μασιν ἰσχ. Ἐς λόγον ΡΙΟρτῖο να- 
Ιογθ δὶ ἱποϊ ἀ δ υ πὴὰ8 ἰπ 56Γ- 
ΟΠ ΘΠ 46 ρΡοοαπἰ 15 ἰπ5ι1- 
πη ἄπ πὶ Αὐη. βἰπθάοὶ. ἀοπιοη- 
βίγαστθ. ἘΧΘΠΊΡ]} 15 ἃ ποὺ οἱ ΒΙΟΟμΓ, 
Δάδουρι 5 αἀ δ Ποὺ ΤΙΘορομηρὶ αὐ 
ΡΙαμΆΡΟΒὶ Πγ5. ο. 80 : “υσάνδρου... 
μηδὲ μικρὸν. ἐπιλαμπρύναντος 
τὸν οἶκον εἰς γρημάτων λόγον, 
ὡς ἱστορεῖ Θεόπομπος. -- ἀπὸ 
τῶν ... τῆς ἐπιμελείας, 
'. 6. Προ. οαγαμο δοιίο πο 8 
πορβίτᾶ5. Οἱἁ ΒΙοομ, 

ὃ. ὁ, Ἐλεύϑερον καὶ βίᾳ 
ἀρχόμενον. Βἰσηϊβοαίαν οἶνϊ-- 
[α5.. 4ιὰθ 560 ἀπάμι Ρδοίαᾳ ΠΡ τὰ 
οδὺ, οἵ. θϑτη. Οἱ» ὁαπιδᾶπι ἰηγ ϊὰ ἴη}- 
ΡΟΓΟ Ραᾶγοί. -- αὐτον ομίαν. 

ογαπι, πο ὕπουλον (ΥἸ11, θά. 
οχίτγ.), 6} βἰπ]αίαμι ΠΠ8πὶ (10, 0.) 
40ὰ ΜγΠΠ]οπαθὶ ἔλαθ θα πίαγ. 

ὃ. 0. Σφόδρα κολάξειν 
υἱῶν σφόδρα φυλάσσειν. Αἱ- 
ἰοηἀς παρίσωσιν οἰπδάειη νορᾶ- 

φως 

6 

τὰν ρρρσοοσοοΠ “ "ὧν ἊΨ 
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τύὠς τὰ ὃ τι ἐπ’ ἐλάχιστον τὴν αἰτίαν ἐπιφέρειν. 
41. ὑμεῖς δὲ σχέψασϑε, ὅσον ἂν χαὶ τοῦτο μαρ- τὸν δὲ δῆμον 

2 τάγνοιτε Κλέωνι πειϑόμενοι. νῦν μὲν γὰρ ὑμῖν ἘΣ 
ὁ δῆμος ἐν πάσαις ταῖς πόλεσιν εὔνους ἐστὶ χαὶ τιληναῖοι δια- 
ἢ οὐ ξυναφίσταται τοῖς ὀλίγοις, ἢ, ἐὰν βιασϑῇ, πον ὐθὶ 
ὑπάρχει τοῖς ἀποστήσασι πολέμιος εὐθύς, καὶ τῆς ὧν ἀλλοτοιώ. 
ἀντικαϑισταμένης πόλεως τὸ πλῆϑος ξύμμαχον σεσϑαι. 

3 ἔχοντες ἐς πόλεμον ἐπέρχεσϑε. εἰ δὲ διαφϑερεῖτε 
τὸν᾿ δῆμον τῶν “Μυτιληναίων, ὃς οὔτε μετέσχε 
τῆς ἀποστάσεως, ἐπειδή τε ὅπλων ἐχράτησεν, ἑχωῶν 
παρέδωχε τὴν πόλιν, πρῶτον μὲν ἀδικήσετε τοὺς 
εὐεργέτας χτείνοντες, ἔπειτα χαταστήσετε τοῖς 
δυνατοῖς τῶν ἀνθρώπων ὃ βούλονται μάλιστα᾽ 
ἀφιστώντες γὰρ τὰς πόλεις τὸν δῆμον εὐθὺς ξύμε- 
μαχον ἕξουσι, προδειξάντων ὑμῶν τὴν αὐτὴν ἕη- 
μίαν τοῖς τε ἀδικοῦσιν ὁμοίως χεῖσϑαι καὶ τοῖς 

4 μή. δεῖ δέ, χαὶ εἰ ἠδίχησαν, μὴ προςποιεῖσϑαι, 

"- 

(ἀρ. 47. 5.3. Τῶν Μᾶυτιληναίων. Τῶν Οα55. ἀυσ, ΟἹ, ν μ. 
Ο. Ῥα]. 10. αι. τ. Ὁ, Μοβαυ, υρο οὐ Βοῖεῖς. τόν. .ὉΝἰπιις ἀρίο, 
4ασπι ποῸ Ἰο60 ἀϊοαίπιν ἢ] 6 }}5 (τὰς γοχ χυϊάδπι ργθιίμιγ) ΜΙ γ 116-- 
ΠΆΘΟΓΙ ΠῚ. ΠΟῸΠ 
68. ΠΟΕΝ. 

ὈᾺΠῚ Πτογα οη6 οἰθοίδμ, “«υοα 586- 
Ρίτι5. ΠΡ ἴῃ ἈΠΆΡΠΟΓΆ. -- ὅπως. 
ἴωσι, αὖ πὸ ἰπ οορίται!ο- 
ποπὶ 4πἰάθιι παἰὰ5 Γοὶ γ8- 
πἰδ η΄. ΟΥ. ἢ ας, δὰ ΙΚ, 92. --- 
ὅ τι ἐπ᾽ ἐλάχιστον, 41 ἃ πι 
πιΐπ ἰ π᾿ αἰ, 1. 6. 4πᾶπ ρᾶὰ- 
Οἱβ 5 πιῖ5. ΟἹ, ἐν π νι ἐπὶ πλεῖ- 
στον, 51}. οἱ αάῃ. 1, 1. 2. Π6 
ςοἸ]οσαιίοπα γογθογιπι Υἱά. δ. 1. 

Οὰρ. 47. δ.1. Τοῦτο ἁμαρ- 
τάνοιτε. ΟΙ. «4η. 1, 38, 6. 

δ. 2. Νῦν μὲν γὰρ ΠΗ Ρ 
πρὸς τὸ »καὶ μὴ τοῖς μὲν ὁλί- 
γοις ἡ αἰτία προςτεϑῇ, τὸν δὲ 
δῆμον ἀπολύσητε“ καὶ τὰ ἑξῆς 
[99,. 0.1]. 50}0]. --- τῆς ἀντι- 
καϑισταμένης πόλεως, 
δΔανονυβαγίαθ οἰν αι 15. 
ἐςπόλεμον ἐπέρχεσϑε. ὙΠ 
ἀρὰ 50 ΡΒ. Αηι. 457. τὸν αὐτὸν 
εἰς τόπον Τροίας ἐπελϑών." 
ὈΟΪΥ, ΑἸΙα Θχοπιρία ργδοροβι ομΐσ5 

δννῖ ἐπα 55) οἃ, 4:86 ΜυυΠ|ϑῸΠπᾶΘ 
οβί. αἵ 

ἐς οὐπὶ Ποο γοῦθο ἰπποίαο [Θρστμ-- 
ἴὰγ ἴῃ 51 ΘΡἢ. 1865. ΠΙ. Ρ. 1189. 

δ. 38. Ὅπλων ἐκράτησεν. 
Οὗ. ο. 27. -- παρέδωκε τὴν 
πόλιν, ἰ. 6. αἴρειν, ἂν νοθία 
πΓθ5 ἰγαδογοίαγ Ὑἱά. ς. 28. Ετ- 
ταῦ Πατὶ, 46 Ρατγὶ. 1. ρ. 239. 

ὃ. 4. Δεῖ δέ, καὶ εἰ ἠδί- 
κησαν, οο. ΟἸΔΟΓΙ ΕΓ, αιοά 51} 
ΠΟΠΊΘἢ γογθὶ ἠδίκησαν. 5 ὁ δῆ- 
μος τῶν πόλεων τῶν ἀφιστα- 

μένων, αὐ 51} βοηϊοηία ΕΙΣ 

οὐ βαϊαταπι ἀροηαὶ γαὐϊοποπι ΑἰΠ6- 
ΠἰΙΘΠΒΠΠΠῚ δΡΘΟΙΔἢ5 2. ὈΧΘΡΘΟΙΪΔΠ,Ι5 

καὶ ἐὰν ἀδικήσωσι, Οὐ πι5] 
ἀο! 1 4πθγίηῦς; 5ἰη ὁ δῆμος τῶν 
Μηεῆουτιληναίων, φαιοπίαπι ὁ" ὃ. 3., 
ΠῚ πππο ἱπιπγα πη [δοῖβθθ ογαΐοῦ 
Πρραν ΐ, ΠΟη οὐ ἃ πι|5ὶ 4 6] ἰ 486- 
Γαΐ, 5ο οὐδ πι5] ἀθη4α15- 
56, αἰσοπήϊιπι οδύ., τοχιίγίθιν 
ἔδει, φιοά Κυιιορον Ἰορπάμπι 601-- 
ἰροῖ!, --- μὴ προςποιεῖσϑαι, 
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ὅπως ὃ μόνον ἡμῖν ἔτι ξύμμαχόν ἐστε μὴ πο- 
λέμιον γένηται. καὶ τοῦτο πολλῷ ξυμφορώτε- ὅ 
90» ἡγοῦμαι ἐς τὴν χάϑεξιν τῆς ἀρχῆς, ἑκόντας 
ἡμᾶς ἀδικηϑῆναι, ἢ δικαίως οὗς μὴ δεῖ διαφϑεῖς- 
ραν" χαὶ τὸ Κλέωνος τὸ αὐτὸ δίχαιον χαὶ ξύμ- 
φόρον τῆς τιμωρίας οὐχ εὑρίσχεται ἐν αὐτῷ δὺυ- 
νατὸν ὃν ὥμα γίγνεσϑαι. 48, ὑμεῖς δὲ γνόντες 1 
ἀμείνω τάδε εἶναι καὶ μήτε οἴχτῳ πλέον νείμαντες 
μήτ᾽ ἐπιεικείᾳ, οἷς οὐδὲ ἐγὼ ἐῶ 'προςόγεσθαι, ἀπ᾽ 
αὐτῶν δὲ τῶν παραινουμένων, πείϑεσϑέ μοι Μυ- 
τιληναίων οὗς μὲν Πάχης ἀπέπεμιψεν αἷς ἐδιε- 
κοῦντας χρῖναν χαϑ' ἡσυχίαν, τοὺς δ᾽ ἄλλους ἐᾶν 
οἰχεῖν. τάδε γὸὺρ ἔς τε τὸ μέλλον ἀγαθὰ καὶ τοῖς 2 
πολεμείοις ἤδη φοβερά" ὅςτις γὰρ εν βουλεύεται 
πρὸς τοὺς ἐναντίους κρείσσων ἐστὶν ἢ μετ᾽ ἔργων 

παραινέσεις. 
2 , 

(ἐπίλογοι.) 

δεύτερον ψή- 

ἰσχύος ἀνοίᾳ ἐπιών." 
49. Τοιαῦτα δὲ ὃ Διόδοτος εἶπε. ῥηθεισῶν 

φισμα ᾿'4ϑη- δὲ τῶν γνωμῶν τούτων μάλιστα ὠντιπάλων πρὸς 

ἀ1 551 πιὰ 18γ 6. ΟἿ ΥἹσ. Ρ. ἀ56,, . 11, 77, 1. --- Μυτιληναίων 
ηἰς -Αἄὔστη. εἴ Ἀ 5}. αὐ ΤΗΡΌρηγ. ὁ. ᾿ς ἀπέπεμψεν. ΟἿ, ο. 85. --- 
ΟΠαγδοῖ. 1. μ. 49. 54. καϑ' ἡσυχίαν. Οἵ. αἀη.1], 99, 8. 

δ. 56, Κάϑεξιν. ΟἿ 'οΡ. δ: 2. ἸΙρὸς τοὺς ἔναν. 
δὰ ῬΒγγη. Ρ. 991. - ἑκόντας 

᾿ ἀδικηϑῆναι. ΟἿ, ἀάη. 1}, 
7 017:-- οὕς μὴ δεῖ. ἐΟϑδ 
οὐ ξυμφέρει τῇ πόλει. το ΖΘ ΩΞ 
ΚΑΣ. --- καὶ τὸ Κλέωνος 
τὸ αὐτὸ δίκ. καὶ' ξύμφῳ.] 
πρὸς τὸ ,,πειϑόμενοι μὲν ἐμοὶ 
τά τε δίκαια ἐς «βιτυληναίους 
καὶ τὰ ξύμφορα ἅμα ποιήσετε. 
[40. 4.1. 5680]. αὐτῷ, 5ἷ 
γρϑοίθ βου ρίαπι οϑί, αὐ τιμωρίας 
γοοοπὶ Υ6] μοι 5. ἀὦ ἱπάθ τορο- 
τοπάππι τὸ τιμωρεῖσθαι τοίθγθη- 

τίους. Ἦκπος ΒεοΙκου κϑοπηάιμη 
Ἠοἰβκια πὶ ΟΠῚ ΒΕ ΡΟΓΙΟΥΙθι15. 00η-- 
᾿πηχῖ!. δε ΑἸΠΘπίθηβ6 5. ἴθ πὸ ΠῸΠ 
δάνδυϑβιβ Ποβρίοβ (εοοροππο- 
5105}. 564 51} ΕΥῪ δάνογβα 5 (Αἶγ- 
{ΠΘηδοῖ5.} οοπβι!Ἂανοιιη!. Βου- 
λεύεσϑαι αὐΐοπι πρός τι οἰϊαπι 
6556 4] ΘΓ Γ 6, δ᾽ δα! 6 6 
46 τῷ ἃ]. οχἰ βιϊπηαΐ φαυϊάθι Πα ἰς. 
αὐ ΙΝ, 15... νἱάθ ἴαπιθη ὁοηἰΓα 
ἱπιπο ἰδὲ ἴῃ δά. ηιαὶ. ἀϊοία. --- ἢ 

. ἐπιών. Ἀταορσον 7) ὁ Ἰεσοη- 
ἄσπι 50 5ΡΙΟαΓ15. Θὲ, 4110 ΠῸὴ Υἱά6- 

ἄυπὶ εβι, Τῷ αὐτῷ 56ι ταὐῦ- ἴὰγ Ορὶβ 6586. ὁν, Μαυῖιν αν. 
τῷ ᾿ἰαπιθη βου θοπάαπὶ σομϊθοοτιιπῦ ὃ. 211. δέῃ. 
ῬΌΡγ. οἱ Κυιιορ. ὕαρ. 49. ὃ. 1. Τοιαῦτα 

ὕαρ. 48. ὃ. 1Ἵ. Γνόντες. δέ. ΟΓ δάη. 1, 44: --- ὠντι- 
Μαϊο Ροτὶ. οὐ 1185. 4αππὶ πα πάλων. Ἦοο νοοᾶρι]ο υἰγὰπι 
16] χοτ 15. Ὑἱά, ἢ οδι, ὧν, Ἰηο ΟΠ ΓΤ ᾿ πὶ, ἃ ἀΘ4Ὸ 4} 6 
ὃ. 129. 4. ο). --- πλέον νεί- 
μαντες. ΟἿ. δάμποῖ. 3, 1. --- 
οὐδὲ ἐγώ. ϑδίῖοας ΟΙεο 40. 2. 8. 
᾿-" προςάγεσθαι. Β0ΡΡΙ. 
ὑμᾶς. --- ἀπ΄. ΟἿ, δάπ. 1, 12,2. 

ἀδοϊαγοίαγ, δι ίσιηΐ ἱπιογργοίθβ. 
ΟἿ, εἀ. πιαί. Νοῖ οὐ βιθίθοῖο 
τῶν γνωμῶν τούτων, 56 οἰληι 
Ργαθάΐϊοαιο ῥηϑεισῶν γοῦρὰ μά- 
λιστα ἀντιπάλων (ΟΠ ΔΕΓΟΙῸ οχ ἂΓ- 

Ι 
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ἀλλήλας, οἱ ᾿4ϑηναῖοι ἦλϑον μὲν ἐς ἀγῶνα ὅμως 
τῆς δόξης καὶ ἐγένοντο ἐν τῇ χειροτονίᾳ ἐγχώ- 

2 μαλοι, ἐκράτησε δὲ ι τοῦ Διοδότου. καὶ τριήρη 

ἰὼ... 

εὐθὺς ἄλλην ἀπέστελλον κατὰ σπουδὴν, ὅπως μή, 
φϑασάσης τῆς ἑτέρας, εὕρωσι διεφϑαρμένην τὴν 
πόλιν: προεῖχε δὲ ἡμέρᾳ καὶ νυχτὶ μάλιστα. πα- 
ρασχευασώντων δὲ τῶν Μυτιληναίων πρέσβεων 
τῇ νηὶ οἶνον καὶ ἄλφιτα καὶ μεγώλα ὑποσχομέ- 
νων, εἰ φϑάσαιεν, ἐγένετο σπουδὴ τοῦ πλοῦ τοι- 
αὐτη, ὥςτε ἠσϑιόν τὲ ὥμα ἐλαύνοντες οἴνῳ καὶ 
ἐλαίῳ ἀλφιταὰ πεφυραμένα, καὶ οἱ μὲν ὕπγον 
ἰοοῦντο κατὰ μέρος, οἱ δὲ ἤλαυνον. κατὸὼ τύχην 

(αρ. 49. 8. 2. Ἑτέρας. δυϊσο δευτέρας. [πη ὕεη. Ὦ. 1. εἱ 
ἴῃ πιᾶτσ, (Ἱ. προτέρας, αἰχιιθ οἰΐϊαμ) ἰπ Εἰ. προ 5, δευτ. οαά. πιδῃ. 

τἴουϊο ποπ ἰϊογαῖο ᾿ἰψαοί. -- ἦλ- 
ϑον μὲν... δόξης, νοπ6- 
ταηΐ 4«υἰάδπι πἰΒ 1] ΟἸΪ ΠῚ 8 
ἴῃ οογίαπιοη ἄς ἀθογοίο 
([αοἴοπ 0}, νοὶ οπιηΐπο ἱ ἢ 
οογίαμπθπ ορἱπίοπὶδβ; {Π||1ὰ- 
ΤΠ6 ἢ ΘΧΡΙ ΔΙ ΔΙΙΟἢΙ ΡΤ ου}π|5 Δ 115 
ἴανοῖ, ΟΡ {θη δόξα 5θῃίθηία 
Ῥγοραπάα νυἱάθιιῦ 6556 ἄδρογο. 
“Ὅμως, ἴᾶπι6η, ἰ. 6. εἶβὶ 605 
ἀἰδογειῖ ΡΓ τ. ἴδοι! ἴὰπὶ ἀπιάππι ρο6- 
πἰϊαογαῖ. Οἱ, 80, 4. εἱ δάη. 28, 2. 
-- ἀγχώμαλοι. οο γοοάρΡα 0, 
4ιοα τραχύ νοοραᾶῦ ΡΟ] πχ., ργαθίογ 
Τηπον ἀϊάθ πὶ ΘΟΙΡ!Π ΓΟ 5. ΔΠ105 ΓΘΓΕΠῚ 
ΒΟΓΙΡΙΟΓΘΒ. 505 6558. ἀοοθηΐ ᾿πίογ- 
ΡΓΟΙα5 δὰ ὙΠ, ΤΙ. -- ἡ τοῦ 
“Τιοδότου. ϑιρρ!. γνώμη, 
40 ἃ ΠΟΠΊΘΠ, Οἰϊαπη5ὶ ΠῸῚ ῬΓάΘοΟ- 
ἀογοηΐ νεῦρα ῥηϑεισῶν τῶν γνω- 
μῶν τούτων, ΟΠ ἴαο!!]6. ροίθ- 
τι ΘΒ ΟΕ ὅτ: ὃ: 90»; Ὁ. ὃ: 

ὃ. 2. Ἴλλλην., 1. 6. ἑτέραν. 
Οἵ. δάπ.1, 48, ὃ. -- ἀπέστελ- 
λον. 6 ἱπιρογίθοϊο υἱά. δάῃ. 1, 
ΒΡ ὁ ἡ πως μὴ -.. «τὴν 
πόλιν. Οὐμππὶ βεπίθηςα μα 60 6556 
ἀεθεαῖ: πθ. δἱ ρυίου {184 (46 
{πᾶ νἱά. ο, 30.) ἀπτο νοσεῖ 55 6, 
ΤῸ πὶ οχβύϊποίδπι οἴη ἀ6- 
τϑηΐ, διΐ προτέρας διὺ ἑτέρας 
βουροηάππι ἔαϊξ ῥτὸ νυ]ρσαίο δευτέ- 
ρας. Οῇ. εἀ. πιαὶ. εἰ βἀ. --- προ- 
εἴχε. Βαρρ0]. ργῖοτ 1 παᾶνῖ8. 

ΤΗμογα  ἀϊ5. Υο]. 11. Β6οῖ. 1. 

-- ἡμέρᾳ καὶ νυκτί. Οἵ. ἀ4η. 
30, 3. οὐ 1014. 8. 4. 6. 

ὃ. ὃ. Τῶν Μυτιληναίων 
πρέσβεων. ΟἿ. ο. 28. --- ἄλ- 
φιταὰ ποῃ δ50]ππὶ ἰρβα ἔαγ! ἢ ἃ 
μοτάδδορᾶ βεὰ ΡΟ] Θηΐα, 56ἀ 
οἰϊαπὶ ἔασι ηα ἴπ ρ΄ Ο ΘΠ δΓα πὶ 
ἔοτ ἃ πὶ Βα οἰ ἃ 561 Ρ8ΠῸ5 
ΒπΒοτάρδοσοὶ (μᾶξαι) νοοσδηίΐαν. 
ΟΥ. Β οἸεῖκ, Οματίο]. 1. Ρ. 484. --- 
φϑάσαιεν. 5᾽ΠΠΠ|6Ρ νομίσαιεν 
Υ. 111. ΑἸΙΡῚ ἴῃ ΛΠ ιι5 Βθιηρογ ἀρὰ 
Τίπιο, ἤδχῖο εεὰν Ἰθρίίαν. Οἵ. ΜΙ. ΠΠ. 
α΄. ὃ. 98. θ. -- ἤσϑιον ... 
ἐλαύνοντες. ΡΙοΙαπι4α 6. θηϊπὶ 
ἴῃ [ουΓᾺ ΠῚ Θστοβϑὶ δάθρθαηιν, ΟἿὮ ΤΥ, 
20, Ὁ. -- πεφυραμένα, 50} - 
αοίδ. ἾΝΝοη ογθα! 0116 ὁδὶ μᾶξαν, 
οἴθιιπι γθηλῖρσι ἀρὰ ΑὙ ᾿ 5 ἰο Ὁ. 
Βαη. 1109... ΞΘΙΡΘΓ Υἷποὸ βιιθαοίαπι 
ἔαϊ556, 405. νἱοῖιι δαπιοάμμ ἐδπαὶ 
505 6586. ΟΘγίμμ) δὲ. [Αἰαιθ μᾶ- 
ζαν Ἠδβγοι. ὀχρ]ϊοαὶ ἄλφεεα πε- 
φυρμένα ὕδατι καὶ ἐλαίῳ. ΟἿ. 
Χο η. γε. ΥἹ, 2, 28.] Ηαιιὰ ἀαθ16 
ΨΘΓΙΠῚ Θϑὺ σι βου} 5 ΘΟ οἴου 
ΙΝ, ἀ6 ΜΠΠ. πᾶν. 1... μος οχίγα- 
ΟΥΑΙ παγίμπι {|556.,. 4110. ΔΙ ΔΟΓΙΟΓ 65 
ἐββθηῦ γϑιηηΐσοβ. ΠΌΚ, 6. νϑυθὶς 
φύρειν οἱ φυρᾶν εἴ. Βατύπι. αν. 
πιᾶχ. [Π6. γογΡ. οἱ 1,0 ". δὰ ϑόρῆ. 
ΑἹ. Ρ. 182. --- οἱ μὲν..«κατὰ 
μέρος. Ρ]ογαπιιιο δηΐπὶ οπποίϊ 

0 

ναίων, μεϑ᾽ 

οὗ τριήρης 
κατὰ σπουδὴν 
ἀποστέλλεται. 
παρὰ μικρὸν 
πᾶντες ἢῖυτι- 

ληναῖοι δια- 
φϑείρονται. 



ζημία ηυτι- 
ληναίων, ὧν 
τὰ μὲν τείχη 
κατασκάπτε- 
ται, ἡ δὲ γῆ 
κληρουχεῖται. 
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δὲ πνεύματος οὐδενὸς ἐναντιωθέντος, καὶ τῆς μὲν 
προτέρας νεοωςς οὐ σπουδῇ πλεούσης ἐπὶ πρᾶγμα 
εἰλλόκοτον, ταύτης δὲ τοιούτω τρόπῳ ἐπειγομένης, 
κὶ μὲν ἔφϑασε τοσοῦτον, ὅσον Πάχητα ἀνεγνωχέ- 
ναι τὸ ψήφισμα, καὶ μέλλειν δράσειν τὰ δεδο-- 
γμένα, τ. δ᾽ ὑστέρα αὐτῆς ἐπικατάγεταν καὶ διέε-- 
κώλυσε μὴ διαφϑεῖραι. παρὰ τοσοῦτον μὲν ἡ υτι- 
λήνη ἦλϑε κινδύνου. δ0. τοὺς δ᾽ ἄλλους ἄνδρας, 
ος ὃ Πάχης ἀπέπεμψεν ὡς αἰτιωτάτους ὄντας 
τῆς ἀποστάσεως, Κλέωνος γνώμῃ διέφϑειραν οἱ 
᾿ϑηναῖοι (ἦσαν δὲ ὀλίγῳ πλείους χιλίων) καὶ 
Μυτιληναίων τείχη καϑεῖλον χαὶ ναῦς παρέλαβον. 

βογίριπι. Αγ. ΟἿγ, απ. ἑτέρας. ΑἸοταΐγαπι ργοθαπάσπι νἱάθίαγ. ΟΥ̓. 
δάη, ΕΠ Βοιετον φαϊάθπι πππὸ προτέρας τούορὶδ, 4υοά βᾶῃθ Ρᾶι]0 
τηδίογα διοίου αἴθ πἰμαγ. Νοὸ5 ἰάπιθη ἴῃ Αἰΐογιιπι πηδσῚ5 ἱπο} Πα Πλιι8, 
«ιοά ἃ 4115 τθοία προτέρας, ἃ} 4115. πηαϊα δευτέρας Ροϊυν ΘΧρ!]οατῖ. 
ΒοΙκογαπὶ βθοιμὶ δαηὺ ἰπ δά. 2. Αγῃ, οἱ ΒΙοοπιῖ. Εχ δίοβχι. μὴ οὐ 
ὁοπηπιαίθ ΡΟϑὶ μή φοβίίο εἱ δευτέρας 5εήναϊο τοοθρὶ! Ηοΐπι. δεά μὴ 
οὐ ἀυσππὶ ἀπίθ ρδγιϊοϊρίυμι ἀθίποαρβ ἐσιιηίιν, ἱπίθγ 568 βοθηΐ ΘΟ ΘΓ ΓΘ 
οἱ δἰ πιρ! σοι ποραηαϊ μι Βάθογο, Οἵ, οι. αν, ὃ. 180, οχίν, 

ἰπ ἰοῖτὰ ἀογπθραηῖ. 6. ψοῦ]}}8 
κατὰ μέρος οἵ. δάη. ΙΥ, 11, 8. 

ὃ. 4. Ἔφϑασε τοσοῦτον. Οἴ. 
Ὀἰοἀ. ΧΙ, 56. [6 ἰδιιρογα ραιο 
Αἰἴτεν 5 σα ο ρΡ. 018. ΟΝ, ΒΙοοηι, 
-- ὅσον ... ἀνεγνωπέναι. 
ΟἿ, δάη. 1, 2, 2. --- ὑστέρα... 
ἐπικατάγεται. Βὶ ἐπικατά- 
γεσϑαι ρΡοβῖθα ΔΡΡΘΙΠῚ ἱπίογ- 
ῬΓΘίμλ.,. δα ἀ6πὶ ΠΟΙΪῸ ργαθροβί- 
ἰἰοπθ νΈΎΌὶ οὐ δάϊθοιϊνο δά άιίο οχ- 
ΡΓοδβα δϑὶ, Οἵ, αὐηοί. 1. 29, 3. 
133, α]. Εἰ δαῖι νἱπὶ βᾶπο δἰ ἱθὶ 
ἐπικατάγεσϑαι ᾿αρει. ΟΥ ΥἹΗ, 
28, οὐ δ΄ Ρ}. Τιι65. ὙΥἹάθιυν ἰα- 
πὰρ οἰΐαπι ἱΠΒ ΠΡ ΘΙ ΔΡΡΘΙΠΙ, 
Ριαρίον αἰνθγὰπι ΔΡΡΘΙΠΪ, 
δἰσῃϊ ποῦγο Ρ0586. -- παρὰ το- 
σοῦτον... κινδύνου. Νε- 
δ] σϑηΐίι8. ΘΧρ]Ἰοαπῦ Υ ἴσο τ, Ρ. θ49, 
οἱ Μ αὐ. ἀν. δ. 888. οχίγ, Ροτιὶ 
ΠΟΥ Θγβίοη θη ἰπ Τα πέαπ τ ΡΟΥὶ- 
οαϊα πὶ ΜΙ γΠΠ 6 πὴ 6 νϑηὶὺ ΡΙῸ- 
θα! 5 μα ἴον δὰ ΡΙα ΙΝ, Ρ. 908, 
ΑἸίογα δαΐπις ἢ ἢ ὉΠ ΠΠπὸ πὶ (ν6}. τὰν 
5. ΘΡΒ. ἴῃ ΤΠο8. ΥἹ. Ρ. 204,, (ἃ πὶ 

ΡΥΟρΡΘ) ΝΎΕΠΟπο ἃ ρουΐοα!ο 
Δ ἴα, φιδ βϑηϊθηίία ὑἃ πὶ οχὶς- 
σαο ἰπύθυνα! !ο β8θρίϊιβ ὙΘΓΒ 5 
παρὰ τοσοῦτον 5ιυΡίθοία οὶ (οἵ. 
ΥΠΙ, 38. 70.)., πιῖπι5. ἀρία οβῖ, 
4υΐα ργὸ ρουίοα!ο θχοίάἀϊαι. (5ἱουὶ 
Γαπέαϊυπ ἃ Ὁ αἰῦ, 4αὶη ΜΙ γυ1- 
Ι6πὸ δνογίοτγονατσ, αἰχὶν Βι- 
ἄδδιιβ ἀριιὰ τορι.) γα ΘΟΠΊΠΙΘ-- 
πιογαπάιπι. ἰάθη) σοπιβ ἀϊσοπαϊ 
τοῦϊ! ὙΠ, 2: παρὰ τοσοῦτον μὲν 
αἱ Συράκουσαι ἦλθον κινδύ- 
νου.“ ΑἸΝ, ΑἸϊοταπι βουὶρίο-- 
ταπι ΘΧΘΠΙΡΙα δἰ μα χυδογο δριά 
ΒΙοοπιί. οἱ ἀρὰ πο5 ἴῃ δά. πιαϊ. 

(ρ. ὅ0. ὃ. 1. Πάχης. θ8 
Μυιΐπ5.. 4] Βῖο ροβίγοπιιπι ἀρυά 
Τμιιο. ποπηπαῖογ.., το αι 5. ΤΟΡῸΒ 
Ργαοίον ΡΤ αἵ. Νῖο. ο. θ. οὐ Αὐ 18}. 
20. νἱά. ΒΙοοιμῇ. οὐ ἀι05. ἱπ δα, 
παῖ. ΘῈΡ 0}. οἰϊανίμιιϑ, -το πὰρ ἕἐ- 
λαβον. Ῥοτι. ὑσὰ ἀϊὰ5 δοοθ- 
Ροταπῦ, ΝᾺ}. ἃ ἀοα οσα πτ, ΟἿ, 
Ι, 19. εὐ δ. 3. Ἀεβροπάοι μοβιυϊαίο 
Αἰποπϊθηβίαπι ναῦς παραδὸῦναε 

3 

ψγ»"-- 
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ὕστερον δὲ φόρον μὲν οὐκ ἔταξαν Μεσβίοις, κλή- 
ρους δὲ ποιήσαντες τῆς γῆς πλὴν τῆς Μηϑυμναίων 
τοις χιλίους, τριακοσίους μὲν τοῖς ϑεοῖς ἱεροὺς ἐξεῖ- 
λον, ἐπὶ δὲ τοὺς ἄλλους σφῶν αὐτῶν κληρούχους 
τοὺς λαχόντας ὠπέπεμψαν" οἷς ἐογύριον “έσβιοι 
ταξώμενον τοῦ χλήρου ἑκάστου τοῦ ἐνιαυτοῦ δύο 
μνᾶς φέρειν αὐτοὶ εἰργάζοντο τὴν γῆν. παρέλα- 
βον δὲ χαὶ τὰ ἐν τῇ ἠπείρῳ πολίσματα οἱ ᾿4ϑη- 
ναῖον. ὅσων Μυτιληναῖοι ἐχράτουν, καὶ ὑπήχουον 
ὕστερον ᾿Ιϑηναίων. τὰ μὲν κατὰ “έσβον οὕτως 
ἐγένετο. 

δ!. Ἐν δὲ τῷ αὐτῷ ϑέρει μετὸ τὴν “έσβου 
ἅλωσιν ᾿Ιϑηναῖοι Νικίου τοῦ Νικηράτου στρατη- 
γοῦντος ἐστράώτευσαν ἐπὶ Μινώαν τὴν νῆσον, ἣ 

δ, 2. Κλήρους 6556 ροιϊϊο- 
Ὧ65 ἈΡΤΪ 5οΓ6 ἀσβίση Πα5 γε] ἃ5- 
βἰσπαίαβ ἀθπιοηβίγαὺ θις. Ἠδειπὶ 
ΒΟΥΓΠΙΠῚ δἰ πσι]5. Οἰγοῖ ον 90 ἰπρογα 
ὁΟηἰΠτ1556 οβίθημήογο βιπάθι ( π|. 
Ἑαβί. Ηδ]]. ρ. 398. -- τρέεαπο- 
σίους. θοοϊπια Θηϊπὶ ἀἰ15 οΟη56- 
ΟΥΑΙ 5ο]θραί. --- τοῖς ϑεοῖς... 
ἐξεῖλον. Ἠᾷὰβ ῬοΓΙΟΠ65 5[ 61} 15 
εἰνίθιι5 Ἰοσαίαβ 6586... 411 5ΔΟΓᾺΒ 
αράθβ βαγίαβ ἰθοίαθ βουναγθηΐ, υἱσ 

Οἰϊπιαβ οἵ ΟΠΊΠ65 γ65 δὰ βδουῦ Ποῖα 
ΠδΟΟΒβατΪα5. ῬΓΟΥ ἀουθηΐ., βαοογάο0- 
ἴδ5. οὖ ἰπίθυ Οὐ 5. ΤηΪΠίβίγοβ ἐθρ]ο- 
ΤᾺΠῚ βυδίθηίαγοηΐ, ΘΧρ! οαὶ ΑΥΉ. --τ- 
κληρούχους. )6 μἰ5. νἱά. 
ΒοΘΟΚΒ, Θεοοοπ. οἷν. Αἰμοη. 1. 
Ρ- 490. 544. οὐ 1105 ἴῃ δά. πιαΐ. 
οὙ ἃ" ἤδτιι. Απίϊαι. ἀν. ὃ. 117, 
. αἰϊαῖοκ, ᾿ἴΐδπι 5 ἢ ὁ 6 πη. Αμίϊαιι. 
ἴπτ. Ρ. 423. -- ἀπέπεμψαν. 
νΔΠβῖθδθ 1105. Υἱροβ. νἱἀθπῖιν.. αὐ 
πιδση ὑ} 1Π6Π| δἰ 5101} 511 ΓᾺ1ΠῚ 50-- 
ἀϊπππὶ ΘΧΡΙΟΓΆΓΘΠΡ, δ οὐἱπὶ ἔα α}}5 
οοἸοπίβ γα ηβίσογθης ἦ ΔᾺΝ. αυο- 
οὕππ ἴῃ Οδιι515.). σαν {ΠῚ 551 511}, 
ΠῸΠ ῬΤΟΥΒ5. σοηβΘη  ΒΙοοπιῇ. ἴῃ 
εἀ. 2. Οδγίθ ποὸπ ροἰιι556 {{Π05 ἀαῦ 
Πογαπι Ῥ᾽ ασῖπιο5. ρογρθίιο ἴῃ κ65}00 
ΒΑΡ [556 ΘΧΙβΕ παν} ΡΟ αν ι5. Αση. 
Ρομαι, ΟἿ, Β ὁ ο κ ἢ. ]. ἃ. ρ. 462. 
54. --- ταξάμενοι. Οἵ ἀἀη. 1, 
Ὧ01..9 
δι. Τὰ ἐν τῇ ἡπεέίρῳ 

πολίσματα. «Ἷτνοίαπι ὃχ μᾶο 
γ006 οδρίατῃ ἃ Ῥδοϊιοῖδ Ἀγριιπηοπία-- 
ἴα δ τα θο γΡ. 000.“ ΥΥΑ55, Εὰθ 
᾿π|6}ΠΠστιπΐτῦ ἀγΡθ 65. 4πδ6 ᾿ἤκτοῖασιε 
νοσαηίμν ΠΥ, δ2... δ] υἱᾷ, δάη. 

(ἀρ. δ΄. ὃ. 1. Νικίου. 86 
ποὺ οἵ. ΡΤαΐ. Υἱῦ, Νῖο. οὐ 4]. ἴῃ 
οἄ. πιαὶ. ὁ. -- ἢινώαν. Ῥατ- 
ΟΧΥΐΪΟΠΟΠ 6556 ἢρο ΠΟΠΙΘη ἀοςεῖ 
ἀοο.υ}]. θοοίτ. δοσθηΐ. ψ. 199,. 
εἰ Μηινώη Ιοπίςα. ἀϊοίϊαν. Δα] 6 
ἰρίταν' ἰῃ θ᾽ υβψιθ Πρυῖ5 ἡίνωαν 
Ιορίμιγ, να ἀάθο ρίαοετο ΝῸ}- 
Ῥὴο ἱπ δοιθά, Ρίοίθηι. Π. ρ. 9. 
ΤΉΪΓΙΠ Θϑῖ, ατη ἴρ56. 5. ἀρυά 
Ριοίθιη. ἤενώα Ἰορὶ ἰοδίοιαν, -τ- 
τὴν νῆσον. οδἴταθο ρ. 391. 
ἄκραν νοραὶ.“ ὈΌΚ. Ιδηὶ Τμπογ- 
αἰα15. δοίαϊο ΔΠοθῚ ναὸ ἃ οοηι1- 
πϑπΐθ ΒΘραγα απ 6556 6χ ὃ. Ὁ. ἀἴ-- 
501 π|π5. Αάδπαο ἰηβυϊαμη, οὐ πὶ 
4υϊάθη) οχ αυίΐπαιθ 1Π|8.. ιὰθ 
ἀριιὰ νοΐογοβ δου! 65. βϑὶὶ δ16- 
᾿πυτα 45, Θά ἴθ. σον! ἀρρο!! ει - 
7. 6586 ὁσοηβοῦ Κτιι5. Ηδ}}. 11. 
1. ρ. 3860. 54ᾳ. εὐ 392. Αἱ δὰπὶ 
γον 15 ὃ. 8, ἦ κατὰ γέφυραν... 
τῇ νήσῳ τοῖο!!! οἱ νϑίθγιπι Ν]]-- 
ΠΟΏΠῚ ΠΕΠῸ ΟἸΠῚ σΟΠἐ ΠΘΠΐθ6 ᾿π ποία πα 
6586. Ορογΐθγ ἀδπιοηβίγαν ΑὙΓ ἢ. 
γ0}. Π᾿. Ρ. 803. 544. εἀ, 1. Ιάδπὶ 
δρυὰ δυπάοπι ἰπ δά. 2. νοἱ. 1]. ρῥ. 
ὁ40. 544. ϑργδίϊ γεγθὶβ ᾿τὰ ΘΧρ]!}-- 
οαἴμπη δϑῦ, πιὸ ἸΟΟ.8 οἱ ἰῃ 5ΆΧΌ80 

60 

᾿4ϑηναίων 
Νικίου στρα- 
τηγοῦντος 

στρατεία ἐπὶ 
Μινώαν. 
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- ᾿ 4 τ 
χεῖται πρὸ Μεγάρων 

σπύργω 

(ἀρ. 

0116 ΠΠουῖ5 αϑϑίσπαίαβ ε᾽:. Εββ6 
πὰπο ΡΓΟΠΊΟΠἰΟγ πὶ ἀοοοῦ οὐδ ΠῚ 
Π οαἾς, ατγαθο. βορύ. ἢ. Ρ. 401. 54. 
-- πρὸ Μεγάρων. Ρτορτῖθ 
απίθ ΝΙβαθδπι, Δ σ ΓΟΓΙΙΠῚ ΡΟΥΓΠΏ, 
ἜΡΝΟΣ Ὁ ἜΡ6 οοἴο 5ἰδάϊα τθ-- 
ποθι; νυἱά. Τ᾿, 66. --- πύρ- 
γον. Οἵ. δάη. ὃ. 9. 

δ. 2. Ζἐ' ἐλάσσονος. ΟἿ. 
δάη. 11, 29, 8. --- -ἀπὸ τοῦ 
Βουδόρου καὶ τῆς Σιαλα- 
μῖνος. Οἵ, ἀἀη. 1, 110,3. εἱ ἀξ 
Βιάοτο 1. 94, 3. --- τούς τε 
Πελοποννησίους. Ἐλδὶ αἱ- 
ἰγαοῖο βαθΙ οἵ νογθὶ ποιῶνται. 
Οἵ αἄη. 11, 21. 1.. πἷς θυ. οἱ 
Ἀοϑι. ατ. ὃ. 122. 10. Ρ. οχίν. - 
ὅπως. ΜΝΜιυίαία 658: οτγαῖῖο. (ΟἿ, 
Μαῦιμ. ὅτ, ὃ. 699, 1. Εν οἴδεη.- 
5'0η1 υϊάοπι δἰ} ὅπως ροβὶ βού- 
λεσϑαι ροβίϊαπι; 5ϑά αὖ σοπηρ] τὰ 
ψογΡα ἰμΠπἰπντπὶ ροϑβι]απια ποη- 
παπάιαι) ὅπως δαϊιποίιπι Παρ οηΐ 
(οἴ. Μαῦυῖ. ἀτ. ὃ. 591]. δάπ. 2.), 
ἴα ρο5ὲ βούλεσθαι ἐνῖο ἴῃ Βϑοιιπάο 
ΠΙΘΠΊΡΙῸ 60 ἴδ ο! ἢ 5 ἤαθὸ σοπί πο 10 
ἀπ πυτ, 40 ΘΟΙ πα ϊπ8. ΡΓῸ 
ρβο ἐβούλετο νοραθυιπι 5[Π|}}}5 
ὨΟΙΙΟΠΐ5, αἱ προὐϑυμεῖτο, πηΘ 10 
γορειιγ, -- αὐτόϑεν͵ ἀπὸ 
τῆς ῆηινώας. 5.80]. Ροιι5 ὁχ Μ6- 
σατὶ6, πιαχίπιθ Νίβαθα. --- οἷον 
ἐνν γενόμενον. ἴ)6 ματι οἱρίο 
εἴς δἄη. ἢ, δά. οχίγ., ἀπά τό ἤθη 
οὰπὶ αὐνογθίο, βοά οὐπὶ ρΑΓ ΟἾ θ͵ο 

δ1. 8. 2. Ἔκπλους αὐτόϑεν. Ρτο αὐτόϑεν δεη. [᾿. γαϊ. 
Ἀεσ. οἱ ἴῃ πιᾶγσ. ΟἹ. αὐτῶν, 4ποά οἴἴαπι αὐτῶν 5οτρίιπι Ἰαπσιοῖ. Ὑὰ1- 
σαίαπη δάϊι φυϊάθπι ραι]ο ἀπίθ, οϑὲ [ἀπο π βαι 5 ἀρίαπι. ΟἿ, δάῃ. 

ἐχρῶντο δὲ αὐτῇ πύργον 
ἐνοιχοδομήσαντες οἱ Μδῆηεγαρῆς φρουρίω. ἐβούλετο 5 
δὲ Μιχίας τὴν φυλαχὴν αὐτόϑεν δ ἐλάσσονος 
τοῖς ᾿Αϑηναίοις καὶ μὴ ἀπὸ τοῦ Βουδόρου καὶ 
τῆς “Σαλαμῖνος εἶναι, τούς τε Πελοποννησίους, 
ὅπως μὴ ποιῶνται ἔχπλους αὐτόϑεν λανθάνοντες 
τριήρων τε, οἷον καὶ τὸ πρὶν γενόμενον, καὶ λῃ- 
στῶν ἐχπομπαῖς, τοῖς τε ᾿Διεγαρεῦσιν ἅμα μηδὲν 
ἐςπλεῖν. ἑλὼν οὖν ἀπὸ τῆς Μισαίας πρῶτον δύο 

προέχοντε μηχαναῖς ἐκ ϑαλάσσης χαὶ τὸν 
.5 

ΘΟἤΔΟΓΘΓΘ ὙΘΥΙβί 16 οο. Πὸ τὸ 
υἱά. 1, 93. 54. --- λῃστῶν. 51- 
ἘΠῚ ΙΝ, 67. οὐ ἃ]. Οὗ. 5 σἢ ὁ 6 πι. 
Απιῖχψα. τ. Ρ. 908. ἀπ. 8. οἵ 
ΒΙοοπιῆ. οἵ δάη. ἹΥ̓, 9. --- ἐς- 
πλεῖν. ΟἿ. ἀάη. ΠΠ, 93, 4. 

ὃ. 38. πὸ τῆς Νισαίας, 
ἃ ρΡατῖο Νίβαθαθρ, ἷ. 6. ἃΡ 68 
ρΡατίθ, 4186 Νίβαβθδαπ 5ρΡ6- 
οἴαῖ,. ὕπάο. δὐΐθν βοίαπὶ ποη- 
Π.Π}} ἱπίθυργθίθϑ μὰ ΠΟ ρΆγ 6 ΠῚ [556 
80 ΟΥ̓ 5015 δθβῆνο, ΠῸΠ ἃ} ο0-" 
ΘΒ. ἀρβϑῆνο, ἢἰδὶ ἴοτί Νοαπὶ ἃ 
ραγίθ Αμίσαθ ργορίοσα ἀδθρεῖ556 
ἱπηρθίπιπι ἔασογα δχἰβιπιαγιηΐ, ΠΟΡΪΒ 
ποη ᾿ἰᾳποῖ. -- δύο πύργω 
προέχοντε. ΟΝΟΙΕ5. οὐπὶ ἀιϊιᾶ- 
θ115. ὕπργῖθι15. ΘΧΙΓΟΠΊ πὶ ρατίοπι 00- 
ΟῸΡΑΠΕθῈ5 ἴῃ τηᾶγ6 ΜΙ ΠΟΔΠῚ γος 
5115. ἃ οοπιϊποηΐθ [οὐ αυΐάθπι ἀπὸ 
τῆς Νισαίας] ἀποία ογαῖ, αἰ γα 81- 
{π|5. 5815. σοδγοίαγοιαγ: οἱ ἴὰ ροῦ- 
[5 ἴΠ16 Γ σοπεποηΐθπι οὖ ἰπβι!απὶ 
[αοἴτι5. γαῖ. οὐἶπ5 Ἰη τοὶ π5. οἴαπιβιιβ 
δγαῦ τηο]6 ἐγαπβνογβα ρᾶθπα δά ἰπ- 
βαϊαπιὶ ρου που. [Οἵ ὙΠ], 90.171" 
ΑΝ. ὁὑἱ ἴῃ δα. 2. ἀϊια5. πιο 65, 
ΔἸΓογα ΠῚ 6 ΜΙποα., Δ] ΘΓ πὶ οἱ δά- 
ψΘΓΒΆΠῚ 6 σοη!ἰποηΐο, ἀϊποίαβ, ἰΠ 416. 
Εΐθ. Θχίγ ΠῚ β ἀτιὰ5. [ΥΓῸ5. Θχβιγιοίαϑ, 
6556 Θχἰβιϊπιαῖ. (ὑδγίο ΠΠαγιπὶ ἐὰγπ 
ΤΙ ΠῚ ΔΙ ΓΘγαμ ἴῃ ἰηδια ΜΙΠΟα ΘΧ' 
ΓΟ ΠῚ 6556. ἴπτθ (ΟΘΙΟΓ οθπβοῦ 
ΡῬΓΟΡΙΟΡ ὃ. 1... Ζιαπὶ ΠΟῚ ΔΙ Ἰα Πη118, 
αυϊά βιροτίοτο {14 ἐαγγὶ Γἀοίτπι ιν 
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ἔςπλουν ἐς τὸ μεταξὺ τῆς γήσου ἐλευϑερώσας ἐπε- 
τείχιζε χαὶ τὸ ἐκ τῆς ἠπείρου, ἢ κατὸὼ γέφυραν 
διὰ τενάγους ἐπιβοήϑεια ἦν τῇ νήσῳ οὐ πολὺ 
διεχούσῃ τῆς ἠπείρου. ὡς δὲ τοῦτο ἐξειργάσαντο 
ἐν ἡμέραις ὀλίγαις, ὕστερον δὴ χαὶ ἐν τῇ νήσῳ 
τεῖχος ἐγκαταλιπῶν χαὶ φρουρὸν ἀνεχώρησε τῷ 
στρατῷ. 

ὅφ. Ὑπὸ δὲ τοὺς αὐτοὺς χρόνους τοῦ ϑέρους "ἢ. ἘΡΕΠΘΘΗΝ 
τούτου καὶ οὗ Πλαταιῆς οὐχέτε ἔχοντες σῖτον, δόντες τη 
οὐδὲ δυνάμενον πολιορκεῖσθαι, ξυνέβησαν τοῖς ὑπέχουσιν. 
Πελοποννησίοις τοιῶδε τρόπῳ. προςέβαλον αὐ- 
τῶν τῷ τείχει, οἱ δὲ οὐχ ἐδύναντο ὠμύνεσϑαι. 

, ᾿ς Ἐς [ , 7 . 7 ΄ 
γνοὺς δὲ ὁ Μαχεδαιμόνιος ἄρχων τὴν ἀσϑένειαν 
αὐτῶν βίᾳ μὲν οὐχ ἐβούλετο ἑλεῖν εἰρημένον γεὶρ 

δ. 4. Ἐξειργάσαντο. [πιρᾷ. ἢ. Υἱπὰά. Μοβαι. Αγ. Οἶγ. ἐξεερ- 
γάσατο. ϑε4 ΔΠ101 φιοαιθ ἃ ἄπο δὰ πα 65. ὑγαπδὶς ογαο. Οἵ, ΠῚ, 
112. ΤΥ, 127. Ῥοεγ. δα 1ν. ΧΧΙ, Δ. )6 5ίπιηι ὑγαηβίθα οἵ. δάη. ΤΥ͂, 
19) Ὅσας. 

ὰρ. ὅφ. δ. 2. Αὐτῶν οπι. (855. Αἰ. Ο(]. νεπ., φιδθ οπιϊββίο 
ποη αἰβρι!οοθαὶ Ὑαβσῖο. 

Εἰρημένον γὰρ ἣν. Τηϊεστίαβ. ΠΟΙ ὙΕΓΡΟΥΉπ πΠΟΠΏΪ 1] ϑιιβρθοία 
ἢν πὰς ΒΟΒΟ]Ιαδίαθ δαποιαίίοπο: ἀντίπτωσις, ἤτοι αἰτιατικὴ ἀντὶ 
γενικῆς. ἀντὶ τοῦ εἰρημένου γὰρ αὐτῷ εἶπεν. Οἵ, εἀ. πιαὶ. 

ἰπίογβορϑβὶῦ οἴϊαπι τἀ οοη.- 
{{π 6 πΐ15.2 8] οοἷ. Αἰτοσιπι νε- 
ΤΙΒΙ ΠΠΠπ5. οϑῦ, α4υ1ὰ Ροπίθπι, 480 
ΜΙποα οὐπὶ σοππρηί ἱπποίᾳ δγαῖ, 
4Ὁ ΑΙΒΘΠΙ ΘΒ θ115 ᾿Π ΘΟ  ΒΟΙΒΒῚΠῚ 6558 
ποο Πῖο πθὸ ἹΥ, 110, ἀ.. υ0]Ὰ᾽ 116- 
ΤΠ ΟΟΠΙΠΙΘΙΠΙΟΓΑ ΕΓ, ΔἸ Π}115 . ἴπι-- 
110 6Χ 4|16γὸ ἰοθὺὸ ἱπίθστιπι ΘΕ πὶ 

Ασουβ. αὐΐοπι ἰἄθο πῸΠ υἱάθίν 
δαϊθοίι5 6558, σιοα ΠΆγιμπὶ {ΠΓΓΙΠΠῚ 
ΔΙ ΓΟΥΙῈ5 ΟΟΡΙΘ. ΠΙΘΠΪ0 ΠΟΠάμπι οϑὲ 
ἴαοία. -- τὸ μεταξὺ τῆς νή- 
σοῦ (καὶ τῆς Νισαίας), ᾿ὰἃ 50 ἀ- 
ἔα πὶ, 4π0 ἃ 650 ἴπ 6 Γ 1Π51|- 
[ἃ πὶ οἱ ΘΟΟΠ ΠΗ Γ6ΠΙ, 5[Π|1Π| 
ἹΠπ πὰ τ ΓῚ5. γα] Ροτίμπι. --- ἀπε- 
τὲ ίχιξε. «νήσῳ. ΝεΙρὶβ τὸ πιδηβῖϑβα δβαπά ΟὈβΟιΓΘ ΟΠ σαπηι». 
ἐκ τῆς ἠπείρου ΡΙογῖψιιο θᾶπι 'ἱπ- [6 ἀαϊίΐνο τῇ νήσῳ οἵ. Βοϑι. ἄν. 
51.186 Ῥαγίθπι, 486 ἰπ σοπἰπρηΐορια. ὃ. 10ὅ. ὅ. 
νεγσαΐ, ἀδβίσμαγὶ ἀγάπα, ἀ8 8... ᾿Ἐξειαγώσαντο. ΟἹ. κὰ 
400 ρΓΔΘΡΟΒ ΠΟ πἶ5. ἔκ ἀδιι οἵ. ἀάη. ἜΣΚΕ ΤΟΣ 

: - Ρ.- δ Πα δ σ. Ω,: 
Ὶ, θ4, 1. Αὖ Μίποαθ ρᾶγβ ἰπ οοπ- με τσ τ γεύπρμε ΚΉ δ ον σκορ δι τι ξερες 
ἘϊπΘη 6 ΠῚ γΟΓσΘΠ5 οἱ, {6 ΝΙβαθαπι 
ἴΐθπι ἴῃ σοπίϊπθηΐα 5118Π| βρθϑοία-- 
ἰαγεῖ, ποὴ τϑοῖα οοηίγατία ροποι6- 
ἴὰγ. Ουδγα πῸ5 δυΐ τό ἀοίδπάιϊιηι 
Ῥυϊάπη5, αὐ πᾶ θο ἀἰσαηίιγ: ἢ 6 Υ- 
56} 510 πὶ ἢ 1 10 π 6 (1 51} πὶ) 
οἰΐαπι 01, ἀθὶ ρΡοπίθ Ρ ΘΓ 
Ἰοοα ρα! αβίγϊἃ (ρΡ6τ νἃ 48) 
ἴπ 51} ἃ 6 ἈῸΧΙ]1Ὸ γϑπϊγί ροῖ- 
ετγαὺς; αὐ ἐκ ἃ α}1ὰ ποὴ οχ- 
ΡΓΘΒΒῸΠῚ. υὐ 5οηίθηια ἤᾶθο εἰ: 

ἀϊοπ θη. δῖ. ἤΐθσαθῃ ο. 109, ΟἿ. 
αάη. 1, 120, 3. εὐ Π|, 46, 2. --- 
ξυνέβησαν. ..κσηο Ρ]αίαθαγιπι 
ἀδαϊοποπι οὐπὶ δὐαρίίοπο ΠΠ, 20. 
τπϑπηογαΐα οοηϊπησοῦο νἱάθίιν ΧΙ, 
ὁ0. Βιοάοτι5.“ ὙΥ Α55. 

ὃ.2. Προςέβαλον. ἢος δά 
ἐ ῬΘΙΟροπποβίοϑ τοίνυν, αὐτῶν εἰ 

οἱ δέ αἀ Ρ]αίδθθη565. 
μένον γὰρ ἦν. 

τ τη ογώς 
500}. βίᾳ μὴ 
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ἦν αὐτῷ ἐκ “αχεδαίμονος. ὅπως, εἰ σπονδαὶ γί- 
γνοιντό ποτε πρὸς ᾿᾿Αϑηναίους καὶ ξυγχωροῖεν ὅσα 
πολέμῳ χωρία ἔχουσιν ἑκάτεροι ἀποδίδοσθαι, μὴ 
ἀνάώδοτος εἴη ἡ Πλόάταια, ὡς αὐτῶν ἑκόντων προς- 
χωρησάντων" προςπέμπεν δὲ αὐτοῖς κήρυχα λέ- 
γοντα, εἰ βούλονται παραδοῦναι τὴν πόλιν ἑχόν- 
τες τοῖς “αχεδαιμονίοις καὶ δικασταῖς ἐχείγοις 
χοήσασϑθϑαι, τούς τε ὠδίχους κολάζειν, παρὰ δί- 
κην δὲ οὐδένα. τοσαῦτα μὲν ὁ χήρυξ εἶπεν" οἱ 
δὲ (ἦσαν γὰρ ἤδη ἐν τῷ ἀσϑενεστάτῳ) παρέδο-- 
σαν τὴν πόλιν. καὶ τοὺς Πλαταιέας ἔτρεφον οἱ 
Πελοποννήσιον ἡμέρας τινώς, ἐν ὅσῳ οἱ ἐκ τῆς 
ακεδαίμονος δικασταὶ πέντε ἄνδρες ὠφίχοντο. ἐλ- 
ϑόντων δὲ αὐτῶν, κατηγορία μὲν οὐδεμία προε-- 
τέϑη, ἠρώτων δὲ αὐτοὺς ἐπικαλεσώμεγοι τοσοῦτον 
μόνον, εἴ τι Μαχεδαιμονίους καὶ τοὺς ξυμμάχους 
ἐν τῷ πολέμῳ τῷ καϑεοτῶτι ὠγαϑόν τι εἰργα- 

Τούς τε. Ο. τ. τοὺς δέ. Βαβ. οχ δπμεπά. τούς γε. ΟἿ, αἄπ, 
δ. Δ, Μόνον οι. Ὁ. ἴ. δά εἴ, δάη. 
Εἴ τι. Τί οἵβ. αγ., πὸ Ἰδοῦ ἴῃ 5᾽π}}}ΠΠπ|5 υογθῖβ ο. 94. οἱ 

ΠῚΘΠΊ ΓΔ Πἶδ ἰπ θΘπ 115. ἀδἰθίπιπη οοῦ ο. θ8. 584 οἵ, δάπ, 
Τῷ καϑεστῶτι οπι.. ἤοσ. ΟΥ̓ ο. 68. οὐ δάπ, ἢ, 31, 3. ὕπι ἰ4- 

Π]6Π ᾿γὼ Πὰὺ π᾿ ΓῈ Πὸπ ρᾶγοπάήμπηι. 

ἑλεῖν. -- ξυγχωροῖεν ... πυραιάϊοπάιϊπι. Ησαπο δηΐπὶ 6πο- 
ἀποδίδοσθαι. Ιά φιοά ρᾶοο 
ΝΙοῖαΘ τὸ γθγὰ σοηβι πὶ 68, ΟἿ. 
ν, 17. --- ἀνάδοτος. δορσαριι- 
γυπὶ ΓΆΡΙ5. ἦἀθ ἀπ0 οἵ, ΡΠ]. ΥἹ], 
2, 18. οὐ θὰ κ. -- ἑκόντων 
προςχωρησάντων. Ἕκόν- 
τῶν, αυοά Κγιοσοῦ ἀο]οδίαπι οἰ ]!, 
ἕεγα ἰά6πὶ δϑὲ αἴ ὁμολογίᾳ 1, 
117... εἱ ἰάδθο αἀάϊιαπι, πὶ ἫΝ 
ΒΌΡρ ον οσθι5 βίᾳ ἑλεῖν τπὰσὶβ το- 
5Ξροπάραηϊ. 65 ουθηΐα θοιμρτοΡαῖα 
εοῖ, ΟἿΟΝ, 17. -- εἰ βούλον- 
ται. ἴπ δῖ5. οὐ διπι θιι5 Ἰοοΐδ, 
418168 βδηὶ ΡΥ, 37. Υ', 115...εἦ 
δ Πα ΠΏ ἱπίουργοίαπάσμη απ} οχ 
ΡΓΟΙαβὶ ἃροάοβἷ5 δϑὺ γθροίθπαα. ἔχ 
νοῦρο βούλονται αὐΐοπι βαβρθηϑὶ 
ΒΠὺ ΟἸΠ65 πῇ ην. ΠΟ 50]. πὶ 
παραδοῦναι εὐ χρήσασϑαι, 564 
εἰϊαπι κολάζειν, αα φιοά ποπιθι 
τοὺς Πακεδαιμονίους (δικαστάς) 

ἀαι!οποπὶ οοἰθυῖβ ργ θυ πἀδπὶ 6550 
ἀοπποηβίγαν π8 ἴῃ δά. πιαὶ. 8 
κολάζειν οχ 5αροιίοτο λέγοντα 
Ροπάογοῖ, ποη βοίππι κολάσειν οχ 
Κυποσοῦὶ οοπθοίαγα ΒΟ Ροπάμσπι, 
βοα διίαπι τέ δι ἴῃ μέν νηνυΐαη-- 
ἄχπι, ἃ} ΘΧραΠροπάϊιπι 556. 

δ. Εν Ἐν τῷ ἀσϑενεστά- 
τῳ, ἴῃ εαχὶτ πιὰ ἴπι}} 6 ὁ1}}1- 
ἰαῖο. Οἵ, ΒΙοοπιἢ. --- πέντε 
ἄνδρες. Ἐχ μα ἀπὰπὶ ἃ Ρ απ 5. 
ΠῚ, 9, 1. ποπιηαγὶ ἀοουΐ ῬΑΪπιον, 
ἢ. ̓ . Ἐπικαλεσάμενοι. ἦ 

Πιοά. καϑ' ἕνα προςκαλούμενοι. Ν 
Οἢ ς. 68. --- τοσοῦτον μό- 
νον. δῖ. ἰΐοσαμι ΙΝ, 110... οοπίτας 
σοπϑιθία ποι [Αἰ ΠΟΓιη]., ΠῸΝ 
(ἀδΥΠΙ ΠΟΓΏΠΙ. --- εἴ τε... ἀγα- 
ϑδιόν τι, πυπιφαϊὰ ... Βοπὶ, 
4104 ἃ πὶ (Ρ 6 ἡ ὁ οἷ πὶ πὶ α]-- 
πὶ}. 1)6 ᾿ἰογαίο τί οἵ, Η δσ. πι. δά 
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ὕ σμένοι εἰσίν. οἱ δ᾽ ἔλεγον αἰτησάμενοι μαχρότερα 
εἰπεῖν χαὶ προτόξαντες σφῶν αὐτῶν ᾿Δστύμαχόν 
τε τὸν ᾿Ασωπολάου καὶ Μάχωνα τὸν ᾿Δειμνήστου, 

ποι 

πρόξενον ὄντα “Μαχεδαιμονίωγ᾽ 
ἔλεγον τοιάδε. 

καὶ ἐπελϑόντες 

δῦ. ,Τὴν μὲν παράδοσιν τῆς πόλεως, ὦ 4α- 
χεδαιμόνιοι, πιστεύσαντες ὑμῖν ἐποιησώμεθω, οὐ 
τοιώνδε δίκην οἰόμενοι ὑφέξειν, γομιμωτέραν δέ 
τινὰ ἔσεσϑαι, χαὶ ἐν δικασταῖς οὐκ ἐν ἄλλοις 
δεξάμενοι, ὥςπερ καὶ ἐσμέν, γενέσϑαι ἢ ὑμῖν [1] 

δ. 5. Καὶ ἐπελθόντες οπι. Ατ. ΟἾγ. θδη. 

Βόρἢ. Τγδοῖ. ν. 940. εἰ ΕΤΤ 250 }.. 
Οὐδοβί, [πιο]. Ρ. 209. 54. δ᾽ πη Π 6 
αὐΐοπι Ἀοιπδηὶ (ἀρια ΡῈ} Ρι- 
Πῖοο βθοιπηάο οαρία 4ιιδαβιν Θγαηΐ, 
ΘΟΖΗΙ5 ΟΠ ΡΆΠΟΥΙΠΙὶ 6 Π 6 
ποτὶ 5 ἀθ γορυθ!ῖοα ἢ ὁπ. 
ο5856ῖ. ἴων. ΧΧΥΙ, 33. 

δ. 8ὅ.ἁἩ Προτάξανετες 
σφῶν αὐτῶν, 5υὰλε οαπ588 
ΑἸΤΟΠΟΒ Οοπδιϊζα 6 68. --- 

Αειμνήστου. εξ Ποο, ααυϊ 
οἴνιθ5. 5115. ἀρὰ δίαγαϊμοπ πὶ οἵ 
ΡΙαίαθα5 ργοθ ἈΠΕ Π|}}115 ργαθίαϊ, νἱά. 
γα] οἸκ. δά Ηεοτγοάοί. ΙΧ. θά. οἱ 
5160 61. δά ΡΙαϊ. Αὐ5:14, ο. 19. 
-- καὶ ἐπελθόντες ἔλε- 
γον. Ἠΐϊ5 βιρουοῦῖβ ἔλεγον τορο- 

᾿ Δ ΠΟ πο οἵ ΘΟΥΓΘΟΙ ΟΠ 6 ΠῚ {8} 4 Π| 
σΟΠΠ ποτὶ σοπδθηῦ καθ οὐ ἀτση. 
ΑἸΙΙ πος αἰίθγαπι ἔλεγον πο δά 
ῬΙαϊάθθηβοβ. ΟΠΊΠ65, 564 δ οταῖο- 
68. 50105 ΓΘΙδΓιηΐ , αἱ 51 καὶ οὗ- 
τοι εἶνε οἱ ἐπελῦ. ἔλ. Ἰορογθίιι. 
᾿Ἐπελϑόντες ἴαπι 1, 119, εἰς αἰ-- 
οἴσπη αϑβί. 

Οαρ. ὅ9. 544. ϑαχαίπιν ργαθοΐαγα 
οταῖο ΡΙαἰαθθηβίιμη, {πὰ Υἱχ 8|18Π| 
6556 ὙΘΠΙΙΞΙΟΤΘ ΠῚ ΠΟῚ 50] 1π| ἀρ 
ΤΠπονά ἀ6πι. 56 ἀ ρᾶθπΠ6 ἀριιὰ ΟΠ] Π65 
Βογιρίογοβ. ὕγαθοοῦβ, Ἰπαϊοαῦ Ὑ]η56-- 
τηΐι5. Ὑπὲρ ἁπάσας, ἴπαυῖ ἢ 10 - 
ΠΥ δῖα 5 Πα]. ἀθ Το. δεῖ. πιά ]ο. 
Ρ- 92]. ξΞ4ᾳ.. τὰς ἐν ταῖς ἑπτὰ 
βίβλοις (τοῦ Θουκυδίδου) φε- 
ρομένας (δημηγορίας) τὴν Πλα- 
ταιέων δημὴγ ρίαν τεϑαύμακα, 
παρ᾽ οὐδὲν οὕτως ἕτερον, ὡς τὸ 
μὴ βεβασανίσϑαι μηδὲ κατεπι- 

564 οἵ, δάη. 

τετηδεῦσϑαι, ἀληϑεῖ δέ τινε παὶ 
φυσικῷ πεκοσμῆσϑαι χρώματι. 
τά τε γὰρ ἐνθυμήματα πάϑους 
ἐστὶ μεστά Ἵ καὶ ἡ λέξις οὐκ 
ἀποστρέφουσα τὰς ἀκοάς" ἥ τε 
γὰρ σύνϑεσις εὐεπής, καὶ τὰ 
σχήματα τῶν πραγμάτων ἴδια. 
ΡΙΘηΐ5 Ὑἱγίαίθϑ δααΐπ5. ΘΟΟΠΟΙΟΠΙ5 
ΘΧρΙΙοαν Η 611 π|. ΥἹά. δά. πηαὶ. 
Μοάογα ΠΟ Π6ΠῚ 5ΘΓΠΊΟΠ5 Δαπιγαΐῃτ 
ἣπ 611: Ἦϊβι. {|| ὅτ. 1. Ρ». 367. 
Ὠς ἀιβροβίοπθ οἵ, δἄπ. ο. 84. 1η- 
οὐπηΐ. 

δ. 1. Δίκην... ὑφέξειν, 
1π ἀἴ 018 πὶ 510 1105... π ΠΘΓΏ Πα 
81, 2... θὶ νἱά. ΒΙοοπιῖ,. ΟἿΑ τη. 
δὰ Υἱ1, 21. --- ἐν δικασταῖς 
οὐκ ἐν ἄλλοις. θὲ ρῥτδᾶθρο- 
δἰ οπθ ἴῃ ἀρροβιίοπθ 1ἰογαΐα οἵ. 
γοϊρσί!. δά [πιο]. Π]α]. ΔΙοτί. ΧΙΥ͂, 
ὅ. εἰ Βογημ. ϑυηῖ. Ρ. 211. Αἀά. 
ΟΝ δεξάμενοι .. 
ἡγούμενοι. Ἡδθδο οἵιπὶ ἐοίι8 
ΘΟΙΠΠΡΓΘΒΘΠΒΙΟΠΙ8 γερο ἐποιησά- 
μεῖῦα δαΐ 51ὸ ΠῚ ροββαηΐ, αἱ 
οἰόμενοι καὶ δεξάμενοι, δαΐ 5ἷο, 
αἱ οἰόμενοι καὶ ἡγούμενοι οο-- 
Βαογοδηΐ. ΑἸ ΘΓ πὶ ΓΆΠΟΠΘΠΙ; 4υὰ 
ΡτοΡραία δεξάμενοι να]ει ἐπεὶ ἐδὲε- 
ξάμεϑα, ΔηἰΘροπθη δι 6556 6ο- 
Οαΐπηι5. ἰπ δά. πιαῖ. ΟΆΓΘ ΘΟΠΙπιὰ, 
σιοά ροϑβὶ ὑμῖν Ἰοσίτατ, ἀεοη απ. 
Π6 ἶρδο ὑθῦρὸ δέχεσϑαι οἵ, ἀάῃ, 
1,149, 2. -- ὥςπερ καὶ ἐσμέν. 
Βαρμ!- οὐκ ἐν ἄλλοις δικασταῖς, 
ποπ ἐν ἄλλοις δικασταῖς 5ῖπ π6- 
σαϊίζοπο, (Οἵ. οἀ. πιαί. -- γενέ- 
σθαι. Γενέσθαι ἔν τινι ἰἱἰς 

λόγος Πλα.- 
γ ταιῶν, οἱ ἐν 
προοιμίῳ πε- 
ρὲ τῆς αὐτῶν 
ἀπορίας τε 
ἅμα καὶ ἀ- 
νάγκης τοῦ 
λέγειν διεξέρ- 

χονταῖι. 
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ἡγούμενοι τὸ ἴσον μώλιστ᾽ ἂν φέρεσθαι. νῦν δὲ 3 
, ω 

φοβούμεϑα, μὴ ἀμφοτέρων ἅμα ἡμαρτήκαμεν" 
τόν τὲ γὲρ ἀγῶνα περὶ τῶν δεινοτάτων εἶναν εἰ-- 
χκότως ὑποπτεύομεν χαὶ ὑμᾶς, μὴ οὐ κοινοὶ ἀπο-" 

“- ΄ ΄ « “- 2 βῆτε, τεχμαιρόμενοι προχατηγορίας τὲ ἡμῶν οὐ 
προγεγενημένης, ἡ χρὴ ἀντειπεῖν, (ἀλλ᾽ αὐτοὶ λό- 
γον ἠτησώμεϑα,) τό τε ἐπερώτημα βραχὺ ὄν, ᾧ 
τὰ μὲν ἐληϑῆ ἀποχρίνασϑαν ἐναντία γίγνεται, 

Α Ν -ΌοοΟ᾽ο» » Ἶ, ΡΥ 2) τὰ ὁὲ ψευδῆ ἔλεγχον ἔχει. πανταχόϑεν δὲ ἄποροι 3 
χαϑεστῶτες ἀναγκαζόμεθα καὶ ἀσφαλέστερον δο-- 
χεῖ εἴναν εἰπόντας τι κινδυνεύειν" καὶ γὰρ ὁ μὴ 
ῥηϑεὶς λόγος τοῖς ὧδ᾽ ἔχουσιν αἰτίαν ἂν παρά- 
σχοι, ὡς, εἰ ἐλέχϑη, σωτήριος ἂν ἦν. χαλεπῶς 4 

Υ ἐκ " .Ὶ ἐξ » Σ Ν « 7 - δὲ ἔχει ἡμῖν πρὸς τοῖς ἄλλοις καὶ ἡ πειϑώ. ἀγνῶ- 
τες μὲν γὺρ ὄντες ἀλλήλων, ἐπειςενεγκώμενον μαρ-- 

(αρ. ὅ9. ὃ. 2. 
δἀποίαϊ. , 

. δ. 4, ᾿Δλλήλων. αι. ἀλλήλοις. Νραίγιιπι ἐχργοβϑῖὶ 118. (πὶ 
σοηϊενο ἱαποιαπι ἀγνώς οδὺ σ᾿ ἢ ἃ Τὰ 5.). οαπὶ ἀαῖνο (αι 1, 197.) ἴσπο - 
ἴπ 5. ἰποορσηῖλι5. {Ππτάχαθ γαϊοπο ἀριι οριϊμηο5. βου ρίογοβ, οὐ 'ρβ8ἃ 
νεῦρα ἀγνῶτες ἀλλήλοις ἀρια Αὐίβίοι.; ἀγνῶτες ἀλλήλων ἃριαὰ Ρ]αϊ. 

Ἡμαρτήκαμεν. Ὁ. ἡμαρτήκωμεν. ϑεᾷ νἱά. 

γϑρογὶτὶ σοσηοβοαβ 6 5ίθρῃ, ΤῊ65. 
Οἵ. κα. 

αὐ 6556 (σοπδὑϊῦπ1}) ΟΟΥ ἃ ΠῚ 
41... ὃ 6556 51} 8ἃ]..) 1 4}}- 
οαΐπ5 ρΡοϊοβίαϊθ, βομηαὶ, ΟἿ. 
Μαύι. τ, ὃ. 577. 

δ. 2. ἀμφοτέρων. ϑρθοίαι 
αὐ τππάϊοίτιπι 6 θι5 ΘΟμΥ ΘΠ 6 ἢ 5 οὐ 
ἀΘΓΟ ΓΑ ΘΠῚ, ΦΙΑΥ ΠῚ) (ΠΙΆ ΓῚΙΠῚ ΓΘΓΕ] 
50 σΟΙΠΡΟΙ65 ΤπΠΠΥῸ5 6556 ΧΙ ΒΕ π|ᾶ-- 
γΟΓΔηΐϊ. --- τ-ἡμαρτήκαμεν. ΟἿ. 
Μ τυ. αν. δ. 820. σ. ἢ ο 51. δ. 122, 
«απ. 5.}.-- τῶν δεεινοτάτω ν] 
τοῦ θανάτου. 860]. --- ὖμ ἄς. 
1)6 αἰταοιίομα υἱά. δάη. Π, 21, 1. 
-- μή. ΟΥ̓ «ἀη. ΤΠΙ|,.18.»1..-- 
πκοινοί, ΘΟΠ ἢ 65 αὐτὶ 4116 
Ραᾶτυῖϊ, ἃ ρατγιϊαπι βίπαϊο 
ΑΙ16 πὶ, δοα4πὶ. ΟΥ̓ ο. 68. -- 
ἀποβῆτε, ἐεναάαῖῖ5. Οἱ. 
Β]1ο οπιῇ. ἴῃ οὰ. ὦ. - προκα- 
τηγορίας.. .προγεγενη- 
μένης. ϑύμι: σοηϊ νι ἀρ Ϊαϊῖ. 
[6 ἀπρ!οὶ πρό οἵ. άπ. 1, 29, ὅ. 
τότεἐπερώτημα βραχὺ 

ὄν. ΛἈοοιβαῖνι ΔΌβ Ια, ἴῃ αΐθι8 

2 ΄ 

Ἐπειξενεγκαμενοι. Π, 38, 2. 
Ταμπογάϊάο5, {αππὶ βραχὺ ὄν ἱπι- 
ΡΘΥΒΟμΆ ον ἀϊοὶ βοϊθαὶ (οἵ. ΜΝ ἃ Ὁ Ὁ. 
αν. ὃ. 564. ἢ ο51. ὃ. 191. ἀἄη. 4.), 
ἀοοράθηίθ ποπλΐπθ Θαπάθπιὶ ΟΔΒΙΙΠῚ 
ἰϊα τϑιϊπαῖϊδ. αὐ δόξαν ταῦτα 
οὐ δἰ πη α βαθρίι8. Ιθσππίαγ. ΟΥ̓. 
ΝΥ}. 1. ἃ. οὐ Υ, 65, ὃ. -- ἐνὰν- 
τία γίγνεται. Οἵ. ΝΜ αν}. ατ. 
δ 40... 

ὃ. 8, Εἰπόνταςτικινδυ- 
νεύειν, ρτοργ. 5ὶ 4π|4 (ρτἶι5) 
ἀἰϊχουῖ πεῖ 5. ΡΥ  ΟἸ ἐγα τ], ἴ. 6. 
ΠΟ ῬΥΪὰ5 ρου ΟἹ δ ατὶ, 41 ἃ ΠῈ 
αἸϊᾳαϊὰ ἀϊχοτίπιαβ, Π0ὴ [ἃ - 
οἷτοβ Ρ6υῖο}. ΟἹ Ἡ 1, 20. βου- 
λόμενοι ... δράσαντές. τι καὶ 
κινδυνεῦσαι.“ ΑᾺΝ, -- ὁ μὴ 
ῥηθεὶς λόγος. 1. 6. τὸ μὴ 
ῥηϑῆναι λόγον. ΟἿ. δάη. 80, 2. 
--- αἰτίαν ἂν παράσχοι, 
ΡΙδοΡροαὶ οοσαϑίοποπ οΥἱ- 
πΐπᾶπάϊ, ὐπηῖο ἢ ἢ 6 ἢ ἀ θη 
γοτνυτ ογζουρσροπ (Ζυ- 
τί ἢ 6). 
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τύρια ὧν ἄπειροι ἦτε ὠφελούμεϑ᾽ ὄν: νῦν δὲ 
πρὸς εἰδότας πώντα λελέξεται , καὺ δέδιμιεν οὐχὶ, 
μὴ προχαταγνόντες ἡμῶν τὲς ἀρετὰς ἥσσους εἰ- 
ναν τῶν ὑμετέρων ἔγκλημα αὐτὸ ποιῆτε, ἀλλὰ 
μὴ ἄλλοις χάριν φέροντες ἐπὶ διεγνωσμένην κρί- 
σιν χαϑιστώμεϑα. 84. παρεχόμενοι δὲ ὅμως ἃ 
ἔχομεν. δίχαια πρός τε τὲ Θηβαίων διάφορα καὶ 
ἐς ὑμῶς χαὶ τοὺς ἄλλους Ἕλληνας τῶν εὖ δεδρα- 
σμένων ὑπόμνησιν ποιησόμεϑα καὶ πείϑειν πει-- 

μ»-- ἐν δὲ τῷ λόγῳ 
αὐτῷ ἀπὸ τοῦ 
δικαίου ἀρ- 
χόμενοι πρῶ- 
τον μὲν ὑπο- 

9 . , ν φν ἐν ν μιμνήσκουσε 
4 ρασόμεϑα. φαμὲν γὰρ πρὸς τὸ ἐρώτημα τὸ βραχύ, ᾿“ακεδαιμο. 

, » Α - γ 2 “- , - ΄ 

εἶ τὸ Ααχεδαιμονίους καὶ τοὺς ξυμμάχους ἐν τῷ νίους τῆςπρό- 

“ελέξεται. ἕν αν. Ὦ. Ε᾿ [Ιαὰν. Ὑίπά. λέξεται, «πὸ ἱγαρσίοὶ 5ἷο 
αἰσπίαν. Οἵν, Βοβι. αν. ὃ. 114, δάη. 1. ΑἸ ογαπι ἀρὰ ΤΗῖο. βογναπ- 
ἄυσπι. Ζοπᾶγ. Ρ. Ἴρου, λελέξεται, ἀντὶ τοῦ λεχϑήσεται. Υἱά. Βαϊίηι. 
τ. πιοά. ὃ. 198. 3. Βορί. ὃ. 110. «άη. 9. 

αρ. ὅ4ά. ὃ. 1. Ζεδρασμένων. Ὦ. Ῥαη. δεδραμένων, ᾳιοὰ 
Ῥογΐθοίιπι ᾿θρίταγ ἀριιὰ ΑὙἸδίορἢ. οἱ δἰ Γχυουϊο5. ἀριιὰ Επγῖρ. ΟἿ, 516 Ρ8. 
ἼΠπ65. ἴπ ἢ. ν. υϊσαίππι οὐπὶ ΤΠοπι. Ἀ]. ἃρποβοῖν μἷπο Βιυπίπι. αι. ΠΙᾶΧ. 
ὃ. 98. δάη. 7.. εἰ “ΑΡΠΠ μα ΒΟΠΠΙΠΠ δοτίβιο τὸ δρασϑέν 98. 4., τὰ 
δοασθέντα ΥἹ, ὃ9.. ἀδ {0 εἴ. Π0}0. 84 Βορῇ. 

δ. Δ. ἀγνῶτες ... ἀλλη- 
λων. ΘΟ, 54. --- πρὸς εἰδό- 
τας. Οιοά ἱππιοιοβαπ δϑί. ΟἿ, 
Ατη. οὐ ἢ α]κ. δά ΥἹ, 77. --- λὲ- 
λέξεται. Οἴ. 54. -- προκα- 
ταγνόντες εν εἶναι. Προ- 
καταγνόντες, 4ὰππ| ρΡγαθάα- 
ΤΏ αἰΐϊ8 ΠῸ 15 ᾿πἀϊοο 5, Φαπ|Πὶ 
ΡΙδοά ΔΙ ΠΔΥ ΘΙ ἰ5 ΠῸ5 58 - 
τὰ θπἴθ5. θ6 418 Ὀγθυ)]οχαθηῖία 
οἱ δπιρ αβὶ νἱά. Ρ Πα σ ]ς. δα Επγ. 
ΠΕῦλ6: ΟΞ 11.929: 
89. Υ, 40. Νίδὶ Πΐς πιανὶβ 6556 
5. ΠΡ ΠΟΙ 4 π πὶ πὶ ἀπ θα ἀ6 πὸ - 
15 (σοπίθδιπρῦϊη)} διαΐπ- 
τὶ 15. Οὗ δάη. 45, 1. -- μὴ 
ἄλλοις... καϑιστώμεϑ'α. 
Οὐ ἄλλο:ς χάρεν φέροντες 
μ0Π 5 σῃΠοθηῦ ἰἢ ΔΊ 1ῸΓῚ ΠῚ στ ᾶ- 
εἴτις, Βρὰ 841115 στα! Π.- 
165. ἄλλοις χαριζόμενοι (νἱά. 
ΡΙΙα ας. δα Επν. δεἀ. ν. 508.), 
αὐ ὑμῶν φερόντων. καϑιστώ- 
μεϑα ἃυῦ φέροντες ὑμᾶς καϑι- 
στῆτε ῬΓΟΡΙΪΘ βου πάτιπι ογαί. 
ΤἼΗπογ ἀἸ 465 ἰσίταν, φαοηίαπι ἴῃ 5ιι- 
ΡΘΓΙοσίθιι5. ποηθη. (6 40 δοϊξαν, 

Αἴ. ν. Τ0Ά. ν. 317. 

βιιηΐ 1ιἀσοἀἀδϑιηοηῖ, ἰπ| 0 οΥαΙο-- 
ΠΘΠῚ ΔἰίογῸ πιο 0 οοπίϊππαγο γο- 
Τυΐ556, ἀδθίπάθ ποὺ σΟη510 ἀρ θοῖο 
γ6}. υἱ [οΘ ἀἀθι ἢ γ θυ θ 15. ΠΉΪΠῚ18 
ΟἸοπἀθγθηίαν, τηυίαίο (οἵ. ΒΙ οοπιῖ. 
ἰπ δα. 2.).,. ῬΑγΠΟΙΡΙΪ ποπιϊηαινιπι 
ΠΏ] 6 πὶ ἈΡ5ΟΪαἴο νἱ ἀθίαγ ἐπλμανα 
ΟΕ σας .δ.. 191. 

(δρ. ὅ4. Ῥοϑὶ ΚΕ ΘΗ (6. 59. 
Ιοσίμν Α) τὸ διδακτικὸν μέρος 
τοῦ λόγου (ο. ὃ4---ὃ7.), ἴπ 4ι0 
1) ἀ6 ἰπβίο (ὁ. 54---ὃ0.) 5... αἱ 
8) ἀείεπβιο ΡΙαϊαθθπβίαπι (ο. 4. 
ὅ9.). 8) δοοιβαίῖο ὙΠΕΡΑΠΟΓΙΠῚ 
(ὁ. 90.) 60 Ιοθοοὺ δομεϊπραίιγ, ἴππῈ 
2) ἀὁ 1{Π| (ὁ. 97.) ὀχρ]ϊοαῦαν. 56- 
αυϊνας Β) τὸ παραινετικὸν καὶ 
ἐντρεπτικὸν μέρος (98, 1--59, 2.) 
οὐμῃ Ρογογαιϊίοπο (59, 9. 4.). 

δ. 1. Παρεχόμενοι. Θἕ 
δάη. 90,1. --- δίκαεα. ΟΥ̓́ ἀ4η. 
Δἀά, ἅ, --- πρὸς ... ἐς. Ηδε 
ΡΓΔΘΡΟΒΙΠΟΠ65 51Π}}Π|Ὸ 0 ἰΠΙΘΡ 568 
γΘΘΡΟηάθηὶ 1, 98, 1. οἱ Ὁ ὁ πιὸ 51}. 
ΟἸγΗΙμ. Π. (11.} ἴπἰ. --- διά- 
φορα. ΟἿ, «απ. 11, 27, 2. -- 
δεδρασμένων. ΟΝ 5ἀ. 



τερον φιλίας 
καὶ ὧν τὸ πά- 

λαιεὐπεποιή- 
κασιν αὐτούς. 

ἕπειτα διδά- 
“ 

σκουσιν, οτι 
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πολέμῳ τῶδε ὀγαθϑὸν πεποιήχωαμεν, εἰ μὲν αἷς 
πολεμίους ἐρωτῶτε, οὐχ ἀδικεῖσθαι ὑμᾶς μὴ εὖ 
παϑόντας, φίλους δὲ νομίζοντας αὐτοὺς ἑμαρτό- 
νειν μᾶλλον τοὺς ἡμῖν ἐπιστρατεύσαντας. το δ᾽ ἐν 
τῇ εἰρήνῃ καὶ πρὸς τὸν Μῆδον ἀγαϑοὶ γεγενή-- 
μεϑα, τὴν μὲν οὐ λύσαντες νῦν πρότεροι, τῷ δὲ 
ξυνεπιϑέμενον τότε ἐς ἐλευϑερίαν τῆς Ἑλλάδος 
μόνοι Βοιωτῶν. καὶ γὸρ ἠπειρῶταί τε ὄντες ἐναυ- 
μαχήσαμιεν. ἐπ᾽ ᾿Αρτεμισίῳ το ἢ ξ τῇ ἐν τῇ 
ἡμετέρᾳ γῇ γενομένῃ παρεγενόμεϑα ὑμῖν τε καὶ 
ἸΠαυσανίᾳ᾽ εἴ τέ τι ἄλλο χατ᾽ ἐκεῖνον τὸν χρόνον 
ἐγένετο ἐπικίνδυνον τοῖς Ἕλλησι, πώντων παρὰ 
δύναμιν μετέσχομεν. χαὶ ὑμῖν, ὦ “ακεδαιμόνιοι, 
ἰδίᾳ, ὅτεπερ διὶ μέγιστος φόβος περιέστη τὴν 
“Σπάρτην μιετιὶ τὸν σεισμὸν τῶν ἐς Ἰϑώμην Εἰ- 
λώτων ἀποστάντων, τὸ τρίτον μέρος ἡμῶν αὖὐ-- 
τῶν ἐξεπέμψαμεν ἐς ἐπικουρίαν. ὧὠἕἔν οὐ» εἰκὸς 
ἀμνημονεῖν. δδ. καὶ τὲ μὲν παλαιὰ χαὶ μέγε- 

[οίαβ πλὰΐθ πιιὺ τ ίευσὶ ἀοΟμ Π}18 
ἴῃ δα, πιαὶ. Ῥγοΐοσ, 2. ρΡ. 289. 
Οὗ. Ν ἃ] οἰκ. δὰ Πογοίοι. ὙΠ], 202. 
- παρὰ δύναμιν, ὶ. 6. ὑπὲρ 
δυζε, αὐ 3 1 20.188 
δ. Ὁ. Φόβος περιέστη 

τὴν Σπάρτην. Βιπηϊτον ΥἹΠ, 
1..2. Εἰ κίνδυνος καὶ φόβος 

ὃ. 2. Φίλους δὲ νομί- 
ξοντας; 1. δεβλ δὲ φίλους 
Οἱμᾶς). νομίζετε. -- αὐτούς, 
Ι. 6. αὐτοὺς ὑμᾶς. 

ιυϑ πΘ σ᾽ αϊν τ Ε δ᾽. τὸν 
πρότεροι. ΟΥῚΙ,2. -- ξυνν- 
επιϑέμενοι, πὰ γ0}]15- 
οὑπὶ ἀρργοβϑδὶ. - μόνοι 
Βοιωτῶν. [Ιἅ6πὶ ἰαπηοη ἠδ ΤΠ6-- 
ΒΡΙΘΠβίριι5. οοηδίαι οχ οτοά. ΥΠ]|, 
80.. ἀθ δ] αν 5. αἰεὶ Ρ αι 5. 1Χ, 
92. 4. 

ὃ. 4, Ἠπειρῶται -. .᾽49- 
τεμισίῳ. Οἵ. Ποτοάοί. ὙΠ], 
1. οἱ Ὁ ὅπιοβίμ. αὐν. Νϑδθγ. ρ. 
1577. Ἰρϑπὶ Αὐ θη δίυπι ἃ ΓΘ- 
ΘΠ ΟΥΙθΕ15. ΓΘΡΊΠῚ 5ΟΓΙΡΙΟΥΙΡ18. 5 6-- 
ΡΘ πιά] ΡΓΟΙΠΙΟΠΙΟΓ ΠῚ ΔΡΡΘΙ]αύτι, 
Ζαυπα {ποῦν οτὰ (αἰγιαλός). Ν]ά, 
Ηοτοάοι. ΥΠ, 170. -- μιά: 
6 ἀαιίνο οἵ. άπ. πλοῦ ι 
παρεγενόμεθα ΜΝ ἵσωυς- 
σανίᾳ. Οἵ. Ποτοάοῖ. ΙΧ. 28. 
ΡΙαι. Αὐϑᾷ. 20. ἢ 1ο ἃ. ΧΙ, 82. 
ΜΘ η 56 ἢ. ἄς ἈΘΡ. ΡΙαἰαθοπς, 
Ρ. ὅ8. εἱ θ0. 54. --- τὲ ἄλλο. 
Α [Γα]50 Ἰ)ομηοβίμοπο 1. ἀ. ρυρσπὰϑ 
8.1 ΤΠουπΟΡΎ 5. οἱ δα ϑαΙαπ Ποπὶ 

περιέστη τὴν πόλιν Ὦ 6 πιο 5}. 
ἀ6 ὕοτ. ὃ. 105. Οἵ, 1014. ὃ. 179. 
(δὶ τῇ πόλει, ἀδ {τὰ σαδιαπὶ 
ἀϊνογϑίίαίιθ νἱά. ΜΔ αὐ. αἵ. ὃ, 
ἀρῶ. ἀ.). ΑΙΐὰ δχομρα ἀτιδοτο 
ἀρ ΒΙοοπι. ΟἿ, οἰαπι αὐπ ΥἹ, 
01, 4. Νοη ΠΠ|6Γ οἷο πὶ 5 Δ Υ 6, 
αὐ ΟἸΓοππιδίεἰοτγαὺ Οἷνὶ] πὶ 
τη δ 8: ΤΆ ΟΠ ΙΝ ΟΣ 
1ῖν. ΥἹ. 2. 10. -- τὸν σει- 
φόνος Ὑ1ά. Ἐ5101.,.2. -- τῶν 
.ἀποστάντων. (ἰδμ εἶν! οχ 

ΠΟΠΙΪπ6 φόβος 5ιβροηβὶ διηΐ, ΟΥ̓, 
Ἀοπι. τ. ὃ. 108. «ἄη. 1, 6 
νου 5 ἀποστῆναι ἐς τόπον νἱά. 
αὐη. 1, 101,2... Δδ ραγιοἰρῖο ὑγαηϑ8-- 
Ροβίιο. ἀάπ, Ι, 90, 1. --- ἡμῶν 
αὐτῶν, οἴνῖα" ΠῸ5ΓΓΟΤΓΙΠη. 

ΟΥ. Ατη., φαΐ παρε ΙΙ, 39, 8. 
Αἀά. «ἄἀη. Κ΄, 34, ἃ 
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γισταὰ τοιοῦτοι ἠξιώσαμεν εἶναι" πολέμιοι δὲ ἔγε- 
νόμεθα, ὕστερον. ὑμεῖς δὲ αἴτιοι" δεομένων “γὰρ 
ξυμμαχίας, ὅτε Θηβαῖοι ἡμᾶς ἐβιάσαντο , Ὁὕμεῖς 
ὠπεώσασϑε χαὶ πρὸς ᾿Αϑηναίους ἐχελεύετε τρα- 
πέσϑαν εἷς ἐγγὺς ὄντας, ὑμῶν δὲ μακρὰν ἀποι- κα 
χούντων. ἐν μέντοι τῷ πολέμῳ οὐδὲν ἐχπρεπέστε- 
θ0» ὑπὸ ἡμῶν οὗτε ἐπάϑετε, οὔτε" ἐμελλήσατε. 
εἰ δ᾽ ἀποστῆναι ᾿Αϑηναίων οὐχ ἠϑελήσαμεν, ὑμῶν 
κελευσάντων, οὐκ ἠδικχοῦμεν. καὶ γὰρ ἐχεῖνου ἐβοή- 
ϑουν ἡμῖν ἐναντία Θηβαίοις, ὅτε ὑμεῖς ὠπωχνεῖ- 
τε" χαὶ προδοῦναι αὐτοὺς οὐκέτι ἦν καλόν, ἄλ- 
λως τε χαὶ οἣς εὖ παϑών τις χαὶ αὐτὸς δεόμε-- 
γος προςηγάγετο ξυμμάχους χαὶ πολιτείας μετέ- 
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(αΡ. δδὅ. ὃ. 1. “εομένων 
ξυμμαχίας. ϑδ0ρρ]. ἡμῶν, οἱ 
οἵ. Ἀ οδὺ. τ. ὃ. 191. δἀη. 2. θὲ 
τὸ υἱά. Ηδτγοάοι. ΥἹ. 108. οἱ 
Μαδπ 50. ἀδ ΒΘΡ. Ρ]αἴαθθηβ. Ρ. 
48. 544... 46 ᾿επιρογο οἶτι5. Ο.Ψ 08. 
οχίγ. -- ὑμῶν ὃ. Οἵ. 54. 1,12, 
9. ὑιταϊίογ οἱ ῬΙ πῖον ογαιΐο ἰναθὸ 
εβϑϑοὺ: ὡς ἐκείνων μὲν ἐγγὺς ὄν- 

τῶν, ὑμῶν δέ οοἰ. 564 ρυῖτ5 1π-- 
οἰβαπι οὐπὶ ποπῆπο ᾿ἡϑηναίους 
σοπίπποίμππι., ἀθίπἀδ 56 ΓΠ1Ὸ πλι αἴι5 
εβῖ. Οἵ. Υ θά. εἰ Καοιηρῖ. δὰ 
Π, 68. μακρὰν ἀποι- 
κμούντων. ἴὃὃ6 [ἷ5 ἱπίοῦ 56 
οΟηϊπηοι5 οἵ. δήορη. ΤΠο5. ἴῃ 
ν. ἀποικέω οἱ μακρὰν ἀπεῖναι 
19:58. δ 
ὃ. ὦ. Τ᾽ ᾧ πολέμῳ. ΟἿ. ἀάη, 

Ἱ, 91. 3. --- οὐδὲν ἐκπρε- 
πέστερον, Π1}} ἃ πὶ πίσσῃ ϊο- 
ΓΘ πὶ πὶ πτὶαπι. 6 νοοθ ἐχπρ. 
οἵ, απ. 1, 38, 4.. ἀὸ σοπιραγαῖνο 
Μαῦυι. ἅτ. ὃ. 457. --- ἐμελλή- 
σατ εξ. 000]. παϑεῖν, οἱ οἴ. άπ. 
1, 134, Δ. οὐ 5111}. δὰ ΡΙΪαΐ, 
Τἰιοδοὶ. Ρ-. 148. Ε. 

δ. 3. Εἰ... οὐκ ἠϑελή- 
σαμεν. Οἵ. Μαιι}. ἀν. ὃ, 608, 
ὅ. ἢ. Ἀοϑκί. ὃ. 195. Ὧάη. 2. -- 
ὑμῶν κελευσάντων. Υἱά. Τ|, 
12. 544. -- ἐναντία. ΟΙ. ἀάπ, 
Ι, 29, 1. --- ἡ ν. Τυπι, πὶ γῸ5 
τιββἰ σις (δμπο 429... --- οὖς, . 
6. ὅτι αὐτούς. ΟΥ, ΜΙ αττ. τ. 

δ 180" ὉΠ ΞΞ τ ρῦνις 
γάγετο, ἰ. 6. ἡμεῖς... προς- 
ῃγαγόμεϑα. Οἷ. ΜΝ αῦτ}. ἄτ. 
ὃ. 487. 8. οὐ Ὶ 4. αα ΥἹ, 10, 5. 
οἷ Πυογ 1465... δάδίμοἴαθ σταν]- 
ἰα{15 Ὀγθυ ας 4116 ἔπ 105155]Π185 .. Ὁ. 
ἀϊιαβ. ΓῈ5 γον ΘΓ ΘΟΠΊΡΙΟχιι5 δϑ. 
Ναπι ποῃ βο πη Ρ]αίθθηβ65, βϑᾶ 
ἀυϊσιπ 6. ΠΟΠΉΪΠ 65. 605 ἴΡ505, 410-- 
ΤᾺΠῚ ἴῃ βοοϊδία!θπι οἱ οἰν αίθπὶ γθ-- 
ΘΘΡΙΪ οββθηΐ, ἀθβογογοηΐ, ἱπιρίο [ἀ-- 
Οἴπγοθ. [556 ἀπ ΟἢβίγΓαγθ νυ], 
Οτοπίαπι γοτὸ Ρ]αίαθθηβοβ οἵ ὃχ 
115. 4πᾶ6 Δρροβίία δϑβϑηΐ, . .. οἷ 
ΘΧ 15. 4υδ6 δηϊθοθάθγοηΐ, δάπιο- 
ἄπιπι δοοιγαΐθ ΘΟ σποϑβοὶ νἱάδθαὶ, 128 
60 ἰδῃίῃπι ΡΓΟΠΟΠΊΪΠΘ 115115 Θϑῖ, {10 
ΟἸΏΠ65. ΠΟΙΉΪΠ 65, 4 ΠΟΓΕΠῚ βοτίαπα αἀ 
ῬΙαἰαθθηβίαπη Γου απ πὶ σον Ἐπ γοί, 
1άδθπι δὺ Ἐ]αἰδθθηβθ 5 Θχίβ πα τὶ 
[1586 5 ση! Ποαγοηθιν. Κ ΜΌΒΝΘΒΟΗ. 
ἀθ ἤδρ, ΡΙ]αΐαθομβ. ρ. 69. [ιβῖι5 
αἀπᾶπι ΟΡῸ5. δγαΐ ἱπῖθ ἃ μ. 67. ἀδ 

προφςφη- 

ἢ νΟθῚ5 ἀἰββούθηβ. --- πολι- 
τείας μετέλαβεν. ΡΙοτίψαα 
605 ἀδιπιπη Ρ]αἰάθθη565, 411 Θγιι- 
Ροπθ [αοία Αἰπθηαβ. δγαβίεβθηὶ 
(ὁ. 20. 544.}), 101 οἰνίταλθπι σοηβ6- 
Οἰἴ05 6556 σθηβθηΐ, Ὑ]ά. Β10 ὁ πὶ, 
αὐ ο. 24. .Ἐρ5 ἰαπιθη ἴαιη αηΐδ 
οἰνίίαί ἀοπαίοβ [εἰ556. Τιιο, 46- 
οἷαγαν ΠῚ, 55. 03. Αἰχιὸ μαιά 
Β0ῖο. 85 Ρἰμιι5 Διο ΟΣ [115 Ἠιιτ8 
4081 ΟΥ̓ΔΙΟΓΙΙΠῚ 6 5 {ΠΠ|01}115 ἐγ πὰ π|. 
ΝΟ Βργουδῦῖπὶ ἰᾳΠΊΘἢ Θᾶπι γαϊο-- 

τὴν φιλίαν 
ἔλυσαν οἱ Ἴα- 
κεδαιμόνιοι, 
πρὸς οὺς πά- 
λιν ἀποστῆ- 
ναικαλῶςουκ 
ἐδυνήϑησαν. 



εἶτα τὴν τῶν 
Θηβαίων ἀδι- 
κπίαν ἐξελέγ- 
χουσι, καὶ 

ξαυτοὺς τού- 
τοις παρα- 
βάλλουσι. 

ο 

λαβεν" ἰέναι δὲ ἐς τὲ παραγγελλόμενα εἰχὸς ἣν 
προϑύμως. ἃ δὲ ἑκάτεροι ἐξηγεῖσϑε τοῖς ξυμμά- 
χοις, οὐχ οἱ ἑπόμενον αἴτιοι, εἴ τὸ μὴ καλῶς 
2 - 2 ᾽ «ς«υν ᾿, ἐς Α ὌΝ - » ἐδρῶτε, ἀλλ᾿ οἵ ἄγοντες ἐπὶ τὰ μὴ ὀρϑῶς ἔχοντα. 
50. Θηβαῖον δὲ πολλὰ μὲν χαὶ ἄλλα ἡμᾶς ἠδί- 
κησαν, τὸ δὲ τελευταῖον αὐτοὶ ξύγνιστε, δ ἅπερ 

ΘΟΥΚΥΑΙΔΟΥ͂ ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ Γ΄. νς΄. 

χαὶ τάδε πάσχομεν. πόλιν γὰρ αὐτοὺς τὴν ἡἷμε-- 
τέραν χαταλαμβάνοντας ἐν σπονδαῖς καὶ προςέτι 
4: ΄ 

ἱερομηνίᾳ 

ὔρ. 5. 
«υοὰ ρμ]αοθοί, 

Π6ΠῚ. {ἃ ἀἰββθηβιπι [0111 ΔΙΟΪΟΥ 
ἄς Βοηϊβ ἀδπιη. Ρ. 52. 54. ἡ. 105.“ 
ΚΑΒ. αὐ ίοη. ρ. 100. δίρηϊῇ- 
σαν Θηΐπὶ ἀριὰ Το. ἐσοπολι- 
τεία. τὰ ΥΥ Δ 0 }}5πὶ|. Απιῖαα. αν. 
1 2 Ὁ. 1149.. ὁ). 211: (δά. 1. 
Ῥ. 5009 ΝΊ6Ρ. Ηϊδυ. Βοπι. 1]. ρ. 
58. 544. Μ αὶ 6 π 56}. 1]. ἃ. γΡ. 70. 
5641. ,Εϊπ5. πᾶθὸ δγαΐ νἱβ, πὶ, σαὶ 
οἰνὶβ. οΧ αἰΐογα ἴῃ αἰΐθγαπι οἷν ἰαΐθπι 
τιηπιϊσταββοθῦ, Πυΐι5. ΦιΟπ6. οΟηϊ-- 
τι οἰνῖβ Βογδί ἐς ΒΟΠΌΕΝ. Απιῖχα. 
ἴιτ. Ρ. 977. --- ἐέναι ἐς τὰ 
παραγγελλόμενα. Βἰμα Ποῦ 
Τ. 121: 
ὃ. 4. “4 δὲ... τοῖς ξυμ- 

μάχοις, 50 486 αὐτί 48 
ῬΓΟ ἵπιρ ΘΓ 0 γΘΒίΓο ρῥΓὰ ΘΙ15 
500118, Η8465. ὕ᾽ μἰο ἅ, τὰ Υ, Θ6. 
ἕκαστα οἱ ΠΙ, 93. ἔστιν ἅ. Ὦθ 
ΔΟΟΘΙΒΑΟ 5 ΒΟΙπίΠμπι οὐ ΤΟΥΓΑ ΠῚ 

οἰάθπι γῦΠ}Ὸ ἐξηγεῖσϑαι Δα 5 
οἵ, δάη. 1, 70, 1. -- οἱ ἄγον- 
7. ΠΑΡ ογίαπι οδὲ 6 ΒΡ ΘΓΙΟΥ]-- 
Ῥυ5 ΡΘΕ 6856 τοὺς ἑπομέ- 
νους. Ιπῆτὰ ο. 05: οὗ γὰρ 
ἄγοντες παρανομοῦσι μᾶλλον 
τῶν ἑπομένων.“ ὈΌΚ. 

ὕαρ. ὅ6. ὃ. 1. Πολλὰ... 
ἡμᾶς ἠδίκησαν. ΟἿ Μαιι. 
ἀν. ὃ. 418, 1. β΄. Βορί. ὃ. 104. 
δάη. 7. τὸ τελευταῖον 
(ὃ ἡμᾶς ἠδίκησαν), ῬῸ 501 6 Πὶ ἃ ΠῚ 
ΤΠ ΤῸΤ ἃ ΠΊ. ἅπερ. Ὅπερ 
γοροποπάιϊμῃ νἱἀθίαν ; πᾶ] ΠΟῚ 58-- 
15. δ πη μαϊο δϑὶ Θχθ θη ο. 98, 
εχίγ. : ἄλλο τι ἢ ἐν οἷς ζῶμεν, 

ὀρϑῶς ἐτιμωρησώμεθα κατὰ τὸν πᾶσι 

8, ὁ, Ἐδρᾶτε. [π Βεῖηκ. Αποοά. ῥ. 143, ἐδρᾶτο, 
ΟἿ, οἀ. τιαὶ. Οοπιπιθηΐ. οὖ Βαρρὶ. 

δὶ νἱά. αἄη. 206 4}1|}8. δποάαϊίίο-- 
πἶριι5 οἵ, δἀ. τηαὶ. “περ αἀ πολλὰ 
ἄλλα πιαϊο τοίογι ΒΙοοπι, ἱπ δά. 
2... ουἱ οΟΙ]Οσαιο τπμθμιθγόσιμι τα -- 
Ρυρσπαΐ. 

ὃ. 2. Πόλιν γάρ οεἴ. Μιὰ. 
Π, 2. - ἐν σπονδαῖς. ῬΓὸ 
δ Π, 2, 8. ἐν εἰρήνῃ. ΟἿ. δι. 
Ι, 8ὅ,2. -- ἑερομηνίᾳ, ἀϊ6 
ἔδδτο (πο ΓΟΥΪ Τα πὶ 8 - 
ΒΓ ἃ ΓῸπὶ ἀϊ 6, βῖνα νουμηνίᾳ). 
ΕΟ 5515 ΟΠ νουμηνία [{41|ᾶ-- 
ἰθηῖ5 ἀἰθ5. ἴθϑπιβ δὲ] τοί αἰοὶ 
Ροίεβι ἱερομηνία. [Οἵ ΗΠ δια 5 ὕο ΓΗ. 
δὰ Ηρδγοι. Π. ρ. 206. οἱ ΡΙ1. 
Ιμοσ. ΑΙ, Ρ. 157.1] διά ἂἃπ ομμηδ 
ἱερομηνία 4ποααο 51} νουμηνία, 
ΠΗ πϊ πο [ἰχιιοῦ. Νὰ Παγροοτα- 
το. . . ἱερομηνίας π18}} αἰϊαὰ 
{πὶ ἑορτώδεις ἡμέρας ἱπίοτγ- 
ΡΓοίαιαγ. ΕἸ β'ο οχ οὸ διά. οἱ 
ἨόΡΎΟΝ. [Οἷ΄ 5080]. Ριμά. Νοηι. [Π, 
Ὡ: ἱερομηνίαι δὲ λέγονται αἱ ἐν 
τῷ μηνὶ ἱεραὶ ἡμέραι οἱαιδή- 
ποτε ϑεοῖς ἀνειμέναι.]... Αἀάδ 
4υοά Τμυο. ἢ], 4. ῬΙαίαδας. ἃ Ἴπο- 
Ῥαηΐβ τελευξῶνθξδα τοῦ μηνός οὐ- 
οαραίαβ ἀἸοῖ “6 ΟΝ. Ηαθο χαϊάθιη 
γ γθα οαπὶ {ΠΠ4 ΟΡ πίοπθ. 510. 001-- 
οἰ αν βιαἀπογαπί, αὐ Θχριρπαιῖο- 
ΠΟΠῚ ΠΡ 5. ΡΟΒίγοπὰ ΠΠΘΠ515 ΠΟοΐΘ 
ἱποϊιοαίαπι, ὈΥΪμη0 αἴθ ΡΓοχίμηϊ τη θη-- 
518. Ῥου[θοίαπι ἀϊοογθηΐ. ΑἹ ΤΊιογ- 
ἀἰάο5 νοῦθὰ τελευτῶντος τοῦ μη- 
νός ποὴ ἸΡΙ, ΠῚ ἀθ νθβρογᾶ 568 
τοπροτο πρώτου ὕπνου, 40 ΤΠ6- 
θαηὶ ΡΙαἰαθαβ ἱπίγαγαηΐ (11, 2, 1.), 

2 
“ἰ 
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νόμον χαϑεστῶτα τὸν ἐπιόντα πολέμιον ὕσιον 
εἶναι ἀμύνεσϑαι" καὶ νῦν οὐκ ἂν εἰκότως δι’ αὐ- 

τοὺς βλαπτοίμεϑα. εἰ γὰρ τῷ αὐτίκα χρησίμῳ 
ὑμῶν τε καὶ ἐκείνων πολεμίῳ τὸ δίχαιον λήψε-- 
σϑε, τοῦ μὲν ὀρϑοῦ φανεῖσϑε οὐχ ἀληϑεῖς χρι- 
ταὶ ὄντες, τὸ δὲ ξυμφέρον μᾶλλον ϑεραπεύοντες. 

ὕαρ. ὅ6. 8. 3. Ὑμῶν τε. Τέ οπι, Ο. Βα5. ατ. Ασ, Οσ, Παῃ. 
Βα. Οἵ. δάη. 

βοά δῖ]. 00] ἀθ ᾿πϑίαπι ἀϊποα!ο 
Ροβίογὶ ἀἴοὶ (1, 8, 4.) εἱ ἔιρα ΡΙα- 
ἰαϑϑηβίπι ἃσίίαγ, ροβι. Ργδθίθγθα 
τάθοοβ οἰν 5. αἴθ ἰπἰθπιπὶ ΠῸΠ ἃ 
τηθάϊα ποοῖθ οσοπιριία556, 564 ἃ 
5015 Θὐσᾶϑιι. ΡΟΓροπαὶ ἰπροῖ (18 - 
τὶ 55. ϑρθοῖπι. μἰβίογ. ρ. 8. θθηῖ 6 
Βαϊ πη Πι15 ἴῃ [πά. Ποιηοβίῃ. 
ΜΙᾺ. ἱερομηνίαν ἃ 5ἰπ}}}} νοσῦδ ἕορ- 
τή ἰϊὰ ταπίιπι αἰ Πδττα ἀοοοῖ, αὐ ξορ- 
τή ἵρβαπι 5011 6 ππ6 (εἷη Ε' 651). 
ἑερομηνία ἀϊαπι 50]}} 6 61}. 
ἀϊδῖ [6 51ππι|. (οἰποη δ δίας, 
Ἑοίοττα 5.) βἰσηίποοῖ. Ρ]ΌΓΑΪ6πι 
ἱερομηνίαις Ἰδσόπηις ο. θὅ., πειι- 
{{Π|Π| ἱερομήνια, 5ἱ ΔΟΟΘΏΝΙΝ Γθοίθ 
βἷο Ῥοβίϊιι5 δ, Υ, θὁ4. -- τ ὸν 
ΠΑ ΠΕ ΟἿ ον καθεστῶτα. Ὀ6 
φΟἸ]οσαιΐοπα οἵ. ἀάπ. 1, 90, 1. 
ὃ. 8. Εἰ τῷ αὐτίκα χρη- 

σίμῳ ...- τὸ δίκαιον λη- 
ψεσϑε, δὶ οἵ εχ ρυδθββῃηῖ: 
αἰ Π|ταἴὸ γοϑίγα οὐ 6χ ΒΟ. Π| 
ἍΠΠῚ0 τὰ πὶ ὁ 10 46 ΓΤ ὃ ΘΟ 5 Π0- 
506 115. τὰ παθο ἱπΠ|6}Πσϑηάδ, 5] γθοῖθ 
βουρία βιιπί. ϑδεἀ4 ἤᾶθγθαβ ΡΓΙΠΊΠΠῚ 
ἴπ ΠΟ] οσαιίοπο ρα οι θ τέ, {πδ6, 
ἘΠῚ ποῖ ροβὺ ργδθροβι!οπαβ ( υὐ 
1, 49.γ).. ἀγε Του πὶ, ῬΓΟΠΟΠΊΘη Γα-- 
Ἰαϊϊνιιπι ἰγαηβροϑβίία νἱάθίμ". Πηασὶ5 
4ιαπὶ οδἰ, ΡῈ ἈΠαΟΟΪ πο ῃ οἱ ἴὸ- 
ΟἾΓΟΟ ἰδ, αθὶ δπιποίαϊα ΡΟΙΪΠ5, 
4παπὶ ὉΡῚ βίησιΐα γοσάρυϊα ο0η- 
ἰπησοπάα βιπηΐ. ἰγαϊϊοὶ βοἱοὶ. ( οἵ. 
αἄῃ. 1, 18. βιιργα 90, 2. 40, 8. «1.). 
Οοιηρατατί ἴάπιθῃ Ροϑβαηΐ γΘΡΡὰ 
ἰώ το: ὥπλισεν ἀσπίσι τε φαύ- 
2ΕΙΣ καὶ οὐἱσυΐναις ταῖς πολ- 

λαῖς, ΤΥ, 115: οἱ δὲ ᾿᾿ϑηναῖοι 
ἠἡμύναντό τε ἐκ φαύλου τειχί- 
σματος καὶ ἀπ᾽ οἵκιῶν ἐπάλξεις 

ἐχουσῶν, 5ἰπι}}1. ΕἸ 5 π6 δᾶδο 
4υϊάσιι, ἱπ φυίριι5 ἀσπίσι εἰ ἡμύ- 
ναντοὸ 5 οοσίΓοίαγ., βα βίαοϊαηξ, 
τέ βθοιπάϊιπι ΠΟΠΉμ]105 ΠΠΌΓῸ5 6χ-- 
ῬαΠΡΟῚ ρΡοϑβϑβαῖ, πίδὶ ἰΐθγα οἷ πηδῖοῦ 
αἰ Που] 5 γοβίαγοι. Ναπι αἴθ ρΌ556 
λαμβάνειν τί τινι θὰ νἱ, 4ιὰ μὲε- 
τρεῖν; εἰκάζειν, τεχμαίρεσϑαί 
τί τινι, 5ἰμη!α. οἱ τὸ δίκαιον 
λαμβάνειν νΆ]ΕΓΘ ὁ 0 σ᾽ Π 0 5 6 Γ6. 
βἰαίπογο, ἀθοθ ΓΘ ΓΘ 46 ἴπΓ6, 
ΒἘΠΙΡ ΠῚ, ΠΟΙ ἀδπποπδίγαίϊππι οϑῖ, 
πρὸ ἴἴ5, 4πᾶ6 46 νϑῦθο λαμβάνειν 
δά 1, 42, 4. εὐ ΠΙ, 38, 4. δάπο- 
ἰαΐα 5ιιηΐ, 5815 ΡΓΟΡαϊαν, ΒΙοοπ,- 
βεϊάϊο οἱϊπι Βᾶδς ξογιμιία σαπὶ 
ΘΠΠΡαϑὶ ροβίία υἶδα δϑὶ δά βἰσηϊ- 
Ποδηάϊπι πὶ ἀϊ οἴ πα πὰ [δ οΘγ6 δἵ 
ἀδοτγοῖα πὶ 6Χ566418|1, ἜΧΟΙ Ρ τ πὴ 
ἰδ πη η [815 ΘΠΙρΡΠα5]5 ΠῸ]Π]Πππὶ δά- 
βο ρϑιδ. Κγαθσοῦ οοπίθοϊ πολε- 
μίως, ὁοπιραγὰπβ ΨΥ, 17: λάβετε 
αὐτοὺς μὴ πολεμίως οὐ αἱΐα, ἴῃ 
«αΐθι5 λαμβάνειν 5οπαῖ. ἀοοὶ- 
ΡΟΓΘ 'ῃ Ροπᾶπ δπΐ Π|Δ8] ἃ Πὶ 
Ρᾶτγίθπι (ἢ. 54. ΙΝ, 100.}), φιδο 
οοπίθοίαγα ρ] δου Ηδακῖο [μπισὰῦγ. 
Το. Ρ. 8... Μίηιϊι5. ἀρίθ ἰδπιθη 
48π|γ γα ΑἸ οὰ 15 1 ἢ τπηϊ6 6 
δθι ΒΟΒΌΠ ἃ πη 0 ἃ οοΐρ γα 
ν᾽ άθυιν ἀἴοὶ ἰπ 5 ΒΟ 5 111Π1 ἃ ἢ ΠῚ 0 
ΔΟΟΙΡΟΓΘ, 4πᾶγο δαβίιβ τὸ δί- 
καϊον ΠΟῚ σϑηθγαίπι ἰά, ιοά ἰπ-- 
5[ππ| 5'ξ, 56 φιαΐθπιιβ 14 πιά ῖοα-- 
ἄππι ΡΓΟροΟΠπαίιγ. ἃ Ρ]αἰαθθηβίριιβ, 
να} 6556. (Οδίογιπι ΒΙοοιη ΠΕ] αἰτι5 
πη 6. 2. οὐβὶ πῖ8}} πππΐαΐ ἴῃ γοῖ- 
Ἀὶ5, ἰἀπιθη λαμβάνειν ῃἰο ἱπτοτο 
ΡΓγθίασὶ οχρ]οαι, χαρά ἢοτὶ ὁ» 
οἃ, 4πᾶ6 δηΐθα 46 ἀαίϊγο αἰχίπιιι5, 
ΥΙΧ ροίοϑί. 
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καίτοι εἶ νῦν ὑμῖν ὐφέλιμιοι δοχοῦσιν εἶναι, πολὺ 4 
καὶ ἡμεῖς χαὶ οὗ ἄλλοι Ἕλληνες μᾶλλον τότε, 
ὅτε ἐν μείζονι κινδύνῳ ἦτε. γῦν μὲν γὰρ ἑτέροις 
ὑμεῖς ἐπέρ εσϑε δεινοί" ἐν ἐχείνω δὲ τῷ καιρῷ, 
ὅτε πᾶσι δουλείαν ἐπέφερεν ὃ βάρβαρος, οἵδε 
μετ᾽ αὐτοῦ ἤσαν. καὶ δίχαιον ἡμῶν τῆς νῦν ὦμαρ- ὕ 
τίας, εἰ ἄρα ἡ μώρτηται, ἐντιϑεῖναν τὴν τότε προ- 
ϑυμίαν" καὶ μείζω τὲ πρὸς ἐλάσσω εὑρήσετε καὶ 
ἐν χαιροῖς οἷς σπώνιον ἣν τῶν Ἑλλήνων τινὰ 
ἀρετὴν τῇ Ξέρξου δυνώμει ὠντιτάξασϑαι, ἐπῃ- 
γνοῦντό τε μᾶλλον οἱ μὴ τὸ ξύμφορα πρὸς τὴν 
ἔφοδον αὑτοῖς ἀσφαλείᾳ πρώσσοντες, ἐθέλοντες 
δὲ τολμᾶν μετὸὼ κινδύνων τὸ βέλτιστα. ὧν ἡμεῖς ὃ 
γενόμενον καὶ τιμηϑέντες ἐς τὰ πρῶτα νῦν ἐπὶ 
τοῖς αὐτοῖς δέδιμεν, μὴ διαφϑαρῶμεν ᾿Αϑηναίους 
ἑλόμενον δικαίως μᾶλλον ἢ ὑμᾶς κερδαλέως. χαί-- Ἱ 

δ. δ. Αὐὑτοῖς ΒΕ. ιυΐσο οἱ ἱπ ΠΠΡτὶ5 πι55. αὐτοῖς. ΟἿ δάῃ. 

οατγὶ αῦῖ5. ο8 58 ΘΧρ]οαηὶ. ΟἿ. 8. ὁ, Εἰ νῦν... εἶναι. 
Π, 44, ).ΑὉ πὶ ἀαϊίνὰ5. ἀσφα- Αἰξοπάθ ριόποιηοπ ἴῃ ΟΡΡοβί ΟΠ 

οπηίξβαπι. ΟἿ ΥἹ, 94, 3. --- τότε. 
(ἢ Ἶ, 80, Ω....--Φ ΘΌρρ!. ἦμεν. 

ὅτε... ἦτε] ἐπὶ τῶν ᾿Μηδι- 
κῶν. 8080). 

8: ΠΘ ΗΠ ἢ δὶ τι δ οὐπ οἷς 
,.ἀντιϑθεῖναι. ΟἿ. δάμη. ἢ], 

88, 2- -- μείξω :-. ἐλ ά σσ οἹ 
μείζω προϑυμίαν πρὸς ἐλάσσω 
ἁμαρτίαν. 5080]. -- σπάνιον 
ἦν. ΡΙΠυγίπηϊ δηΐπὶ ἀγαθοὶ ΧοΡχὶβ 
ἱπηροτῖο 56. δι θίθοογαηί, ΟἿν, Η ὁ - 
τοάοῦ. Υ̓ἹΙ, 132. 138. --- ἐπῃ- 
νοῦντο... πράσσοντες, 
απ ἀ ἃ "ἃ π ΠῚ 41 6 π]ἃ σ᾽ 15, 41 
ΠΟἢ, 4πᾶ6 ἱρ 515 ἈΓ1|18 65- 
5Β6η, οοη ταὶ προῦα πὶ (ἰ. 6. 
αὐ ἱπιροίιμιν ΒΑΡ ΒΑ ΌΤΙ ἃ 56 ἄν ογ- 
τοηάππ} πὶ ἔα το (νοὶ Ρ6. Οὐἱ- 
τ πὶ οὐ τγαη 4} }} 1} 161} [ἃ- 
οἰθΡθαηΐ (ἰ. 6. Ραγθαῦὶθ. 56. 51}-- 
τ {6 θὰ η1}. τὰ ᾶθὸ ἰπι6! Πσοπάα 
6556. ἀσουίπηι5. ἴῃ εα. μὰϊ. Τ ἃ 
ξύμφορα ... αὑτοῖς Ἰρίταν 
οἰΐαπὶ 5. φο]] σαν ροϊογαμῦ: τὰ 
αὐτοῖς πρὸς τὴν ἔφοδον ξύμ- 
φορα. ᾿Ασφαλείᾳ 411 58 6 56- 

λείῳ, απ ΟΠ ΓΑ Ιι5. 5} ὙΘΓΒῚ5 
μετὰ κινδύνων, ἰοουμοηϊ δ ἄ- 
σφαλείας 1, 17. νἱάοιιιν ΓΘβροη- 
ἄογο, 1. 6. ἴῃ ἴαἴο - «. Θαᾶρ νἱ5 
Ρίαπθ ὁοπστυ οἱ. ἥσιδο ἰποδὺ ἴῃ 
γουΡὶ5. ΠΗ, 82, ἀ: ἀσφαλείᾳ δὲ 
τὸ ἐπιβουλεύσασϑαι, οἱ ἰδὲ ἀα- 
ἔν απ ΡΓῸ ποπιϊηαίνο ἰοροτθ ᾿ἰοοῦ. 
ΑΒΝ, 

ὃ. 6. Ὧν ἡμεῖς γενόμε- 
νοι, δχ ΖΓ ἢ τ ΠῚ 6 ΤῸ 
τοῦ πὸ ἔπ αὶ πιτ5. Β]αϊαθθη- 
8565. ΘηΪπὶ αἰ ΠΠαΐοπι μοποβίαεὶ θ6}10 
Ῥογδῖοο δἄοο ροβίροβαθγθη!, αἱ 
ἘΠ 6 η δαδπὶ ῬΟΥ 515 φουνρυτομάαπη 
τοἸπαπογοην, Οἱ, δάμ. ΟἿ, Ὁ. 
τιμηϑέντες ἐς τὰ πρῶτα. 
ΟἿ ΤΙ, 71... 101 ἀἄῃ. οὐ ΜΠ πι 6 5 6}. 
ἀθ ΒΘΡ. Ρ]αίαθομβ. Ρ. 02. 544. 
Οιοά οἰΐαπι ὠριστεῖα 115 ἀαΐα 6556 
ΡΙανάτο Βα 5 Ατίβί. ο. 20, ἰοβιαίαγ, 
ἀφ ὁ ἀιθίϊαν αυϊάοπι ΔΕ 10. ΠΙρι, 
τ. ΤΠ. ρ. 901... 504 νἱχ ἰάοποὰ ἀθ 
ἐαπδα. θ6 νοι ἐς τὰ πρῶτα 
εἴ.59; Ὁ. 



πων 

ΕΤΟΣ Ε. ΘΕΡΟΣ. (ΤΠ, 57.) οὕ 

τοι χρὴ ταὐτὰ περὶ τῶν αὐτῶν ὁμοίως φαίνεσθαν 
γιγνώσκοντας καὶ τὸ ξυμφέρον μὴ ἄλλο τι νο- 

Τ30 “- “- ͵ Ἂ 

μίσαιν ἢ τῶν ξυμμώχων τοῖς ἀγαϑοῖς δτ᾽ ἂν ἀεὶ 
βέβαιον τὴν χώριν τῆς ἀρετῆς ἔχωσι, καὶ τὸ πα- 
ραυτίχα ποὺ ἡμῖν ὠφέλιμον χκαϑιοτῆται. δ΄. προ- 
σχέψασϑέ τε, ὅτε νῦν μὲν παράδειγμα τοῖς πολ- 
λοῖς τῶν Ἑλλήνων ἀνδραγαϑίας νομίζεσϑε" εἰ 
δὲ περὶ ἡμῶν γνώσεσϑε μὴ τὸὼ εἰκότα, (οὐ γὰρ 
ἀφανῆ χρινεῖτε τὴν δίχην τήνδε, ἐπαινούμενοι δὲ 

Υ - - « “ [4 ΠῚ 7 

περὶ οὐδ᾽ ἡμῶν μεμστιτῶν,) ὁρᾶτε, ὅπως μὴ οὐκ 

δ. 7. Ἡμῖν. Ἐχ Ῥ]ιτπηῖ8. οὐ Ορ π|15 ΠΡτῖ5 ὑμῖν τθοθρὶρ ΒΟ Έκοσ. 
ϑεα πἰδὶ ἴπ το! αι}5. νυ 5 Ἰηθπάππὶ ᾿π658}.. βοπίθηϊα ρΌΠΟΓΆΠ5. γι ἀθιιν 
6556. ΟἿ δὐη. 

Καϑιστῆται. Υεπ. ῬΑ]. αὐ. πιὰ}} ποππι}}} καϑίστηται, πιΐπιι5 
τοοίθ, Καϑίσταται εχ ἢ. εὐ Μοβαι. τϑοθρὶρ Ποίμι., αὶ ἀπίθα οομηπια 
Ῥοϑβὺ ὅτ᾽ ροϑβιιϊί. 564 ποὸ ὅτ᾽ ἄν ἀδίποθρβ ροβίία [τὰ βθραγαγὶ ροββιιηΐ, 
αὐ αὐ ἀΐνογβα δπιποίαία Γο[ουαηίαγ, πθὸ ὅτε, 14 αιοά Ἠοΐιμ. οχί βεϊπγαῦ, 
εδὲ φυδπἀοᾳαυϊδπι, ποὺ ἄν ρτὸ ἐάν Τμιογάϊάοιιπι, ΟἿ 54. 1Υ̓́, 
40, 3. Οδίεγαμπι νἱά. δάῃ. 

δ. 7. Ἢ τῶν ξυμμάχων 
: στή τισι. Προ; ἴπ 
αυΐθιβ δππηοίαίιπι καὶ τὸ παραυ- 
τίκα .. . καϑιστῆται ἀτριιπμθηϊα- 
τἰοπὶ ΡΙαἰδοθηβίιην ρΙαπο οοπίγα- 
τίσ ν᾽ ἀθίτν, 5᾽ γθοῖα βογρία βυηΐ, 
[15 ῬοΥΙΪ γογθ 5 δυηῦ γθάάθηάα: 
418 ΠῚ 411 πὶ 500 115,9 4πὶ βίτ6- 
Πι6 86 οβϑογυηΐ, 56 ΠΡΘΓ 
οογίαπι [ΟὟ ἰπι ἃ 1 ἢ Ϊ5 σὙῪ ἃ {ἃ πὶ 
τεροπάϊιηι 5. οὖ δίπλα} (πο- 
βίγαπι ἀ θ 6]. ἀᾷ π 6 Ρ 6 Π) ρτδθ- 
δαηϊία ποροίϊα Θχ 81 ΠΟ-ὶ 
βῖτο οσοπδὺϊαπηΐαν. Π 6 ἴογ- 
τὰ ῬΡογβοπὰ ἰἰὰ ροβίία., τ ΠΟΒΙῸ 
ΠῚ ἃ ἢ τοϑροπέραϊ, οἵ, Β απ. τ. 
ὃ. 129. 11. ΝΜ ατ}, ὃ. 2904. Π α]κ. 
δὰ ὙΠ, 09, Τταηβιθιιβ ἃ δοίινο 
δα Ραββίνιη ΠῸΠ ἰπ5Ο] ΠΟ δϑὲ 
4πᾶπι ἰῃ αἰοίο ῶ9, Θ: μὴ τοῖς 
μὲν ὀλίγοις ἡ αἰτία προςτεϑῇ, 
τὸν δὲ δῆμον ἀπολύσητε, οἱ 51- 
τη Ρθι5. Οἵ. ὙΠ], 29, 2. ἢτα- 
θη Ὁ. δὰ 1ἡν. ΙΝ, 2, 7. οἱ ὙΠ, 
94, 9. ὙΥ 411}. αα Τὰς. Απη. ΧΙ, 
7. 864 πεο πού δά οΧρτὶπιθπάτιπ 
1 αἰἸπαιπὶ 5 πιὰ 1 οϑὲ Ἰἀοπδιμι, οἱ 
Ὑ6] 5ῖο ἰοίαῃι ΔἸ θυι ἢ ΘΠ ΠΟΙ αἰ ΠῚ 
1Ὲ6 1118. αἰγδ!, ΝΙδὶ ἀιίδοίοῦ ο5βοὶ, 

ΡΙασογοί. πιαχίπια Ποργαοὶ οοηΐο- 
οἴατα, κἂν τὸ παραυτίκα που 
μὴ ὠφέλ. καϑιστῆται, οὐἱ ε8ἰ- 
Π1}Π15 ΟἸαββθηίδηα ἰπ Ιαοοθὶ ΟΡ βοῦν. 
αα Ταο. Ηἰδι. ματι. Π. Ρ. 32: κἂν 
τὸ παραυτ. που ἡμῖν ὠφέλ. ἀν- 
Διστῆται. [ἰΘῃΐοΓ οδὺ πιραϊοῖμα 
ἃ} ΠθΙπιᾶπ πο τορογία οὐ ὁοιηρ]α-- 
Τῖθιι5. ΒΟ ΪΠιθιι5 ἀοοἱ 5 ργοραΐα, φαΐ 
ἔχουσι 50Υ}0Ὶ1 γοϊηῦ, αὐ ργορτῖο 
Παθο ἀἰοαπίμν: 41 ἃ πὶ δὶ ἃ νοῦ 8 
(ἴῃ ρ]υτίπιῖβ. δπὶπι ἢ τὶς ὑμῖν, ΠΟῚ 
ἡμῖν, Ἰοσίτιν} ΓῚΓ πὶ ἃ πὶ σ᾿ Γ ἃ ἃ πὶ 
νἱγία 15 θῸ αἰ 5 500 115 Παρ θη - 
{}0ῈῸ5 οἰΐᾶπι ρτδοβοηίία 6Χ 
81 νοϑίγο ΟοΟἢ πὰ ὑπ, 
Βθηὐθηια. δι6 πὶ ἢ 60 51} : 418 πὶ 
ΒΪ ρτδϑβϑηῦῖὶα ἃ 6Χχ π81 
νοβϑίσο σοοῃδιϊθιαπῦαγ, τ 
βἴπη ἃ] ΒΟ ἢ 5 50 οἷ 5. στα ἃ πὶ 
Βα ἢ θα 15. δ βουίρίαγα Ηοΐπια- 
παπᾶ οἵ, 54, 
ἀρ. ὅ. ὃ. 1. Μὴ τὰ εἴ- 

κότα. Οἵ. Ηατι, 46 Ραγὶ, 11. ρ. 
479: 9.58. δι 1535. 4... ππ)}-- 
--οὐγὰρ... μεμπτῶν. ρος 
ἱπίθΡροϑίο ργορυῖο ροβῦ γοῦρα ὁρῷ- 
τε ὅπως οοἸοοαπάα ογαϊ : βεὰ ϊ- 
Π}11685 ἰη ου  Θουοηππὶ ἐγδῃ5ρ 5 0 Π65 

περὶ δὲ τοῦ 
ξυμφόρου λέ- 
ἕξοντες, ὅτε 
“Ἱακεδαιμό- 
νιοι σφῶν κα- 
ταψηφισάμε- 
νοι κακῶς ὡ- 
κούσονται, ἀ- 
ποφαίνουσιν" 
ἅμα δὲ καὶ 
τὸ μέγεϑος 

τηΞσφών ξυμ- 
φορᾶς ὀδύ- 

ρονται. 
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ὠποδέξωνταν ἀνδρῶν ἀγαθῶν πέρι αὐτοὺς εμεί-- 
νους ὄντας ἀπρεπές τι ἐπιγνῶναι, οὐδὲ πρὸς ἱε- 
θοῖς τοῖς χοινοῖς σχῦλα ἀπὸ ἡμῶν τῶν εὐεργετῶν 
τῆς Ἑλλάδος ἀνατεϑῆναι. δεινὸν δὲ δόξει εἶγαι 
Πλάταιαν “αχεδαιμονίους πορϑῆσαι, χαὶ τοὺς 

μὲν πατέρας ᾿ἐναγρώψαι ἐς τὸν τρίποδα τὸν ἐν 
Δελφοῖς δὲ ἀρετὴν τὴν πόλιν, ὑμᾶς δὲ χαὶ ἐκ 
παντὸς τοῦ Ἑλληνικοῦ πανοικησίᾳ διὰ Θηβαίους 
ἐξαλεῖψαι. ἐς τοῦτο γὰρ δὴ ξυμφορᾶς προχεχω- 
ρήχαμεν, οἵτινες ήδων τε χρατησώντων ἐπωλ- 
λύμεϑα, καὶ νῦν ἐν ὑμῖν τοῖς πρὶν φιλτάτοις 
Θηβαίων ἡσσώμεθα, καὶ δύο ἀγῶνας τοὺς με- 
γίστους ὑπέστημεν, τότε μέν, τὴν πόλιν εἰ μὴ 
παρέδομεν, λιμῷ διαφϑαρῆναι, νῦν δὲ ϑανάτου 

ὕαρ. ὅ7. δ. 2. Πανοικησίᾳ. ΟἹ. Ρα]. Βα5. Υἱπά. Νίοβχι. πηι. 
Ατ. ΟἸγ. πανοικεσίᾳ. Ἰάεπὶ ἀρυὰ Δ]105 48. βουρίογθϑ ἰθρὶ, 564 
ἀρ ΤΗῦο. Π, 10. πανοικησίᾳ 5ἴπ6. πιᾶσπα βογὶρίαγαθ γαγιοίαίθ ὃχ- 
οἴαγθ ἄοοοῖ θιυΐ. Αοοθάϊι ΠΙο (885. ΧΙΙ, 7. ΟΝ, ΠΡ. δὰ Ρμγγη. ρ. 5160. 

δ. ὃ. ᾿ἀπωλλύμεϑα (55. ΟἹ. Νύξαι. Βοος. οὐ οχ οοῦτ. Αὑρ, 
νυϊσο ἀπολλύμεϑα. ΟἿ, δάη. 

Θανάτου κρίνεσθαι Υγαϊ. Η, Βορσ. ΒεΙης. 
Οῇ αἀη. κρίν. 

νἱάο ΙΥ, 72. Υ, 17. ΥἹ, 104. ὙΠ], 
48. Οὐπὶ βεπίθηίία οἵ, 5.41]. Οαΐ. 
1. οὐ ἴθὴ1Ὶ Οουῖ. -- οὐδὲ (ἀπο- 
δέξωνται), Ι, 6. καὶ (ὁρᾶτε ὅ- 
πως μὴ) οὐκ ἀποὺ. --- πρὸς 
ἱεροῖς τοῖς κοινοῖς. [πη[6]-- 
Τρ ἰοπιρία ἴοιἱ (ἀγαθοῖδθ Θομηπηι-- 
ηἶα, 46 φυΐριι5. οἵ, ἀάη. Υ,, 18,2. 

δι 12. ἘΠ τρίποδα τὸν 
ἐν 4“ελφοῖ-ς] τὸν ἐκ τῶν Πη- 
δικῶν σκύλων. 5.801]. οΥἹά, Η 6-- 
γοάοι. ΙΧ, 80. ἘΠΠπ οἱ Τ15,2:» 
ὈυΚ. --- ἐξαλεῖψ αι. ῬιΠοῆγα 
τοϑροηάοι βιρονίοτὶ ἀναγράψαι, 
εὐ ἀθ Ποπηηῖθι5. ΠΟῚ ΠΙΪΠιι5 Τροία 
ἀϊοίμαγ ἀαδιῃ α΄, ἀ 6] 6τ 6. φυοὰ 
ῬΑΤΙΓΟΓ ΡΓΟΡΓΪΘ οϑὲ θοῦ ἀ δ. 6 'νὸ 
γ6] ἱπάϊοθ ]Ίχιιο, οἱ ἰρβϑιπὶ ΘΓ ἃ- 
ἄθτγο δρυὰ Το. οἱ ΡΙη. ἔχοπι- 
Ρία ἀγαθοὶ ψϑῦθὶ υἱπὶ ὑγαπβ]αἰδπὶ 
ΒΡ η 15. νἱάθ ἀρὰ ΒΙοοπι, ΟἹ, 
ΒΤ πιῇ. Αδβοῖ. ΤΠῸΡ. 6155. ν. 15. 

δ. 3. Οἴτινες ..-. ἀπωλ- 
λύμεθϑα, «ᾳαϊ οἵ, {ἀπ πὶ Μοάϊ 

γυσο ϑανάτου δίκῃ 

νι οΐβ 56 πη (ἀρια ΤΠΒΟΓΠΊΟΡΥΪα5, 
αὐΐ. 5ἱ πᾶπο υἱοϊογίαπι ΟΥΑΙ 
ΠΟΠΉΪΠΔΥΘ. ΠΟΙ Υἱβ. ΟΙΠΏΪΠΟ 411 Πὶ 
ΒΌΡΘΙΙΟΓΟΒ ἴδ 1} οβϑϑδπὺ Χογχὶβ 
ἰγγαρθοηθ οἵ ρυρπὶβ δὰ Ὑπογπο- 
ῬυΪα5. δὲ. Αὐ μηδ πὶ ΘΟΠΊΠῚ15515.}ν 
ΡΟΥΙΡαμ 5. ὕτθ5. δηὶπὶ ΘΟΓΌΠῚ 
ἃ Χοῦχθ θχογοίϊαπι ΡῈ Βοδοιίαπι 
ἴῃ Αἰοαπὶ ἀποθηΐθ ἱποθπμάϊο ἀ6- 
ἰοΐα οβί, αηΐθ οὐ δἀνθηίαπι ἰρ8ὶ 
οὐπὶ ΤΠ ΘΒΡ θη βῖθι5. ἴῃ ῬΘΙοροππο- 
51Π| ΘΠ στάση! Οἵ. ἤδτοο . 
ΝΠ]. δ0. 1ο ἃ. ΧΙ, 14. ΤἸυκ. 
Π, 12. Ππιρουΐθοιο 'π 60 ἴπ18 Β 6, 
αὖ ρΡοΥ τ δ ἢ, ΘΧρΥΪΠΙΪ ΒῈΒΡΙΟΔΙῸΓ 
ΒΙΟοπιἢ, ἴθ δά. 2. ἐν ὑ- 
μῖν, ἀρὰ νο5. Τὰ ἡσσᾶ- 
σϑαι νἱ [Ὀγθηβὶ ἀϊοίι πη οϑὲ. --- 
τότε μέν. οἸλοίογο δά {Ππ4 6πι- 
Ρι5. Β6ΠΠ Ροϊοροππηδβίδοὶ, Φαιπὶ 
ΡΙαΐαθοηβ65. ἀΓΡ ΘΠ βιιᾶπι ᾿αοοάδο- 
ΠΟ η115. ἀθάογοην ἱπορία οοαδοί!. ΟΥ̓, 
ο. ὅ2. 59.“ ΠΑΛΟΚ. - αν ἄ- 
του κρίνεσθαι. Ὅδ σοῃϊίνο 
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ι χρίνεσϑαι. καὶ περιεώσμεϑα ἐκ πάντων Πλα- 
ταιῆς, οἵ παρὰ δύναμιν. πρόϑυμιοι ἐς τοὺς ἝλΔλ- 
ληνας, ἐρῆμον καὶ ἐτιμώρητοι" χαὶ οὗτε τῶν 

τότε ξυμμάχων εὐφελεῖ. οὐδείς, ὑμεῖς τὲ ; οὖ 4α- 
πεδαιμόγιον, μόνη ἐλπίς, δέδιμεν, μὴ οὐ βέ- 
βαιοι τὲ. ὅδ, χαίτον ἀξιοῦμεν γὲ καὶ ϑεῶν 
ἕγεχκα τῶν ξυμμαχιχῶν ποτὲ γενομένων καὶ τῆς 
ἀρετῆς τῆς ἐς τοὺς Ἕλληνας χαμφϑῆναι ὑμᾶς χαὶ 
μεταγνῶναν, εἴ τε ὑπὸ Θηβαίων ἐπείσϑητε, τήν 
τε δωρεὸν ὠνταπαιτῆσαν αὐτοὺς μὴ κτείνειν οὃς 

οἵ. θα κα. ΜΙ αα 1. αἵ. ὃ. 570. ὃ. 
(φυδηαηᾶπι 1δὶ ἴῃ ΘΧΘμΊρ]0 ΤμποΥ- 
ἀϊάδο νυ!σοὸ αὐάϊιιπ δίκῃ βοῦνα- 
ἴαππ ο5ι,) Ἀοϑῦ. 8. 109. ἅ, ς. 

δ. 4. Καὶ περιεώσμεϑα 
νων ἀτιμώρητοι- .ΟΟπδρίοπα 
αϑῦ δηΐπιὶ ἀδσγία4ο οὐ ἀθβρ γα 0 
ἴῃ Πὶ5 γοῦ 5, ΠΡῚ ουϊάθηβ ἰγαη51α- 
το ἴῃ 110 περιεώσμεϑα [4ιοα ἃ 
Υἱ ἴῃ ΟΠ 6 ΠῚ ρᾶτίοπι ὑὉ- 
ἀ δὴ αἱ ἴῃ ποιίοηθηι Κἰϊοῖ θη αἱ 
ἐγαηϑίγο ἀοοοῦ ΒΙοοηι 7. ἐκ (6χ 
ΟΙπὶ βοοϊοίαϊα παπι8 8} 
ΟΡ ἐΐϊπιθ ῬΓῸ νυσαῦὶ ὑπό [ρ᾽Ὸ 4110 
ἰαιηρη οἰΐαμη 09, 1... 10] νι. αἄάη., 
Ἰοδσίταν] πδαγραίιμ, τηοθβῖ8 ροϑβὺσ 
Ροβίταμ ΤΠλαταιῆς. οὐ [αχῖτι5. δά- 
ποχᾶ. ἔρημοι καὶ ἀτιμ. [ρτγαθάϊ-- 
οαία ψουθὶ περιεώσμεϑα) σΟηβ5ἷ- 
Ἰΐο βουϊριουῖς ἀπίοθ 5:5 ΓΔοίπηΐ. « 
ΠΕΙΠΔΙ, --- παρὰ δύναμιν. 
Ετ ἀδ τὸ δὲ 46 ψεγθὶβ οἵ. δά, 9. 
'π- ἀτιμώρητοι) οὐδεμίαν 
βοήϑειαν ἔχοντες ὑπὸ τινος. 
010]. -- οὔτε τῶν τότε. 
ῆ τε. «ας ὑπὰ ὈΓΟΥΪ σΟΙΏΡ ΕΥΣΒ 
50Π6 ἀθβρθγαῖο οὖ 5ρ65 [πὶ ἂἃρίθ 
δα ΔΗΪΠΙῸ5. ΘΟΠΙΠΙΟΥ ΘΙ ἦ05. ποθ η- 
ἴὰγ. οἵ νοῦθα παΐϊο ἀπ πηοσιπι ᾿ὰ-- 
Βέιυ Ἰδπὶ ΘΟΠρτπΘηΤοῦ οἰθοία οὗ 
ΘΟΙ]οσαία βυηΐ, (ἰὰ αιοά, εἱ οὐ- 
δδίς οὰπι βυμηπιᾶ ἀοβρογαομθ ἴῃ 
Θχίτι. δαἀϊθοίαπι οὐ νοῦραὰ ἡ μόνη 
ἐλπίς τϑθπίοπι 5ο]] οἰ ἐαπιϊα δὲ. ἀη-- 
δΘπΕα ΓΑ ΠΒΡΟΒΙΙΘΓΙΒ,, 56}}165.} 
ὑηὰ Πᾶθο ΘΟΙΡΓ ΘΒ ηβῖο ἀπ ΘῸΠΙ 
ἀσουπηθηίιπι 5.0 Π|55ἰ πιὰ 8 γε 15 δχὶ-- 
5[Πππατὶ ροβδίνς ΠΕΙΔΙ, 

Ὅαρ. ὅ8. ὃ. 1. τῆς ἀῤε- 
ΤΒΘοΥ αἰ ἀἰ5. Υο]. Π. 56οι. 1. 

τῆς] τῆς ἡμετέρας. 5.01. ΟἿ 
πα ΘΟ ΣΕ καμφϑῆναι.- 

[511{ππ|8 ἢδο Υἱ ἰγᾶπβὶαἰα ἐπικλα- 
σϑῆναι, αὐ ο. ὅ9. εἰ 67. - τή; ν 
τεδωρεὼν... πρέπει. ,4ὐ- 
τούς ἱπὶ. Θηβαίους. Αἀ ἰπῇπῖ- 
{ἰναπι ἀυΐθπι ἀνταπαιτῆσαι 50}- 
Ἰδοίιιπ σα θαυ αϊοπάππι ὁδὶ ὑμᾶς οχ 
ΒῈΡΘΙΙΟΥΙθι5.. ΠΑΑΟΚ, ὥντα- 
παιτῆσαι, υὖ ΤπορΡαπὶ ἃ [μα- 
σΘἀδοι0}}15 σταῦαπη ΡοΟδίπ]ανθεὶπί 
(ἢ οἀρ. ὅ9. οχίν.). 11ὰ Πιαοοάδο- 
τηοπἰο5 ἃ ΤΒΘΡδηΪβ υἱοϊββῖπι ἀ6- 
Ῥδγθ οχίρογο βἰσπηιῆοαῖ, “ὠρεά 
δὲ σταῦϊα. Οἱ, Ιοοπιΐ, Τὴν 
δωρεὰν μὴ κτείνειν, ἴῃ 
4αΐθι5. Ἰη ΠΗ ντι5. ΡΘΓ Δρροβι οπθῖη 
ΔΡΡοβιΐαβ. απ οχ δάη, 1, 106. οχ- 
ΡΙΙοαπάτι5 δϑί. αἰσιπὶ να]θαπὶ σ ἃ -- 
εἴα πηι. Π6 οὐοἰἀαπί, δὴ στὰ- 
ἀϊ8π|, 6 ΟΟοΙἀδῖ5. 861 Π 6 
γῸ5 σοΟδΔοΟῦ 5115 ΠΘ ΟΘΙ 1ἢ - 
ΟΥΓΘ, ΠηΐπΠπ5 σογίπ πη Πυϊ 6 πὶ δϑῦ; 
564 αἰΐϑγαπι βθηϊθηϊίαθ οαπβὰ Πη8]0. 
4ιυοπίαμη ΤΠ ΟΡ αὶ ροϊαβίαίθι 1105 
οροἰἀοπαϊ ποὰ ΠΆΡΕ θαπί. Κτιθρογ 
4υϊ θη, 4] οἰ αὐτούς ἰοηϊα- 

γογαῖ, παᾶπὺ τοριάϊαΐα σοπίθοίαγα 
5ια ΠΒΌΠΟ ἸΘΟΙΙΠ 510 ἰῃθυργοίαϊη σ᾿ 
Βᾶπο ἃ νοθὶβ γι ϊδηι ΠῸ8 
ἴπγ6 ΠΟΒΙΓΟΥΘΡΟΒΟΘΙΘΡΟΒ56 
ΟΥ̓ ἀἸΠπ 18. 605 πὸ πιο Υἰπιᾶ -- 
15.0. 4108 ἃ νοβὶβ οοοἰάϊ 
ΠῸΠ Ρδἢ Θ5ἴ. 586 {απ ἱπῇπη!-- 
ἀϊν όσα} ἴῃ ὈΤΙΠῸ οὖ ἰθυιο πιθπ- 
ὈΓῸ 6Χχ γερο ἀξιοῦμεν ροπάθη- 
{11 καμφϑῆναι 7 μεταγνῶναι, 
κομίσασϑαι, ἀντιλαβεῖν 5υθίο-- 
οἴαπι κἷρ ὑμᾶς, ἱηΠηϊίγιη ἰπ 56- 

7 

ἔπειτα ἐπι- 
κλάσαι “απε- 
δαιμονίους 

σπουδάζουσι, 
καὶ ἐπισκή- 
πτουσιν αὖ- 
τοῖς, μάλιστα, 
ὅτι εὐεργέται 
αὐτῶν γεγέ- 
νηνται» μνη- 
μονεύοντες. 
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μὴ ὑμῖν πρέπει, σώφρογνά τε ἀντὶ αἰσχρᾶς κομί- 
σασϑαι χάριν, καὶ μή, ἡδονὴν δόντας ἄλλοις, 
κακίαν αὐτοὺς ἀντιλαβεῖν. βραχὺ γὰρ τὸ τὰ ἡμέ- 
τερὰ σώματα διαφϑεῖραιν, ἐπίπονον δὲ τὴν δύς-- 
χλειαν αὐτοῦ ἀφανίσαι. οὐχ ἐχϑροὺς γὰρ ἡμᾶς 
εἰχότως τιμωρήσεσϑε, ἐλλ' εὔνους, κατ᾿ ὠνάγκην 
πολεμήσαντας. ὥςτε καὶ τῶν σωμάτων ἄδειαν 
ποιοῦντες ὅσια ἂν δικάζοιτε, καὶ προνοοῦντες, 
ὅτι ἑχόντας τε ἐλώβετε χαὶ χεῖρας προϊσχομένους, 
(ὃ δὲ νόμος τοῖς Ἕλλησι μὴ κτείνειν τούτους,) 
ἔτε δὲ χαὶ εὐεργέτας γεγενημένους διὸ παντός. 
ἐποβλέψατε γὰρ ἐς πατέρων τῶν ὑμετέρων ϑή- 
κας, οὗς ἀποθανόντας ὑπὸ Μήδων καὶ ταφέντας 
ἐν τῇ ἡμετέρᾳ ἐτιμῶμεν κατὰ ἔτος ἕκαστον δη- 
μοσίᾳ ἐσθήμασί τε καὶ τοῖς ἄλλοις νομίμοις, ὅσα 

απο ποθ Ὸ οχ θοάθηι ἀξιοῦ- 
μεν 5115 0 5} 51ΠῸ 5ΠΠΊΠ]ὰ ΟΥδ-- 
1015. αὐ 6. οὐ δηιθσιηίαϊο δά 
ΦΠ᾿ππὶ ΤΘουνι, Ῥγαθβουθπι {πππ|ΠῈ Π6Ὸ 
θν ΘἀἸοαπιπὶ ἴῃ ΠΟΒΉ ΠΕΙ͂Ν Ὸ ῬΟΒΙ ΠῚ 
φαατίαπι, οὐ ἴῃ ΤΟΥ "0 πιθιηρτο ὑμᾶς 
πο ἰξογαίτπη δὶς, ΠΟ ΡΟΒ86 Ρεγ- 
5ΡΙ οι} Θβὲ. -- σώ φρονα..- 

κομίσασϑαι χάριν, αἰ Βο- 
ὮΘ 5 ἃ ἢ] Βταῦί τι ΤΘΡΟΥ [οὐ 18. 
᾿Αντὶ αἰσχρᾶς, Ι. 6. ἀντὶ τοῦ 

πομίσασϑαι αἰσχράν. “ἰσχρὰ χά- 
οὲς οβὺ ὙΠΟ ΠΟΥ ΠῚ ῬΓῸ ἱπ ον ἴθ οἱ 5 
ῬΙαϊαδθηβῖθι5. --- κακίαν... 
ἀντιλαβεῖν. Οἷ αἄη. 1, 82,2. 

ὃ. 2. Οὐκ ἐχϑροὺς γάρ. 
ἴδ. οοἸ]οοαϊίομθ. γάρ ρμανουϊαο οἵ, 
ΚΊοΙΖ. Αάποῖ. δα θδναγ, ρ. οί. 

δ:: Ἄδειαν ποιοῦντες, 
ΒΈΡΡ . ἡμῖν. ΟἹ. ὙΠ, 76. ὈΗου 
ἄδειαν ποιεῖσϑαι ΥἹ, ̓ 00.-- καὶ 
προνοοῦντες, οἵ πορὶβ 
ΡΙοβριοϊθπίο5, Καί οἱ, φυοά 
ρΡοβι ὥςτε Ραγιϊουαπιὶ Ροϑίναμ δῖ, 
Γοβροπάοι. -- χεῖρας, προΐῖ- 
σχομένου ς] Ἱκετεύσαντας. 
5080}. ΟἿ, 60, 2. --- ὁ δὲ νό- 
μοςτο ἴς Ἕλλησι. ἴῃ αὐἰΐοι]ο 
ἰηθϑὲ ποῖῖο Ιορὶβ γεοθρίδθ, 88 η- 
οἴδο, )6 τὸ οἵ, ,Ε οὐ ἢν ΠΙ. Αη- 

τἰχυῖς, Ἠοπιον, ο. 14, οἱ ἰηἴτα ο. θ6. 
601... ὈὔῦΚ. 

δι4, Πατέρων... ϑήπας. 
θὲ πῖ5 νἱά, Πού οάου ΙΧ, 85. οἱ 
Ραιβ. ΙΧ, 2, 4.. ἀθ νοὺθ ϑηήκη 
αάη. 1. 8. 1. ἐτιμῶμεν 
κατὰ ἔτος ἕκαστον. «Πυϊια 
ΔΠΠτΪ 580}} ἰοιαπι ΓΑΙ] ΟΠ πὶ ΠΝ} {15 
ἀδβοῦῖθ ΡΊαῖ. Αὐβα, ρ. 008. 
ἴο. 21... ροβίχιαπι αἰχὶν ΡΙ αἰ π865 
ῬΙΟΙἰβίδβο τοῖς πεσοῦσι καὶ κει- 
μένοις αὐτόϑι τῶν Ἑλλήνων 
ἐναγίξειν καϑ' ἕκαστον 
ἐνιαυτόν.) ὈΠΚ. ΑΡ 5 ἴη-τ 
[6.115 ἀπηΐν Οὐ ΒΓ 5 ἀἰβησπιθ πὰ βυηΐ 
ΕἸΘα οτῖα, {πιὰ 6 αιίπίο Φαοάιι6 ἃΠ-- 
π0 ΘΟἸΘ γα θαπίιν. Οἷς ργαθίον ΡΤ αὶ, 
1. ἃ. βαρταᾷ ἢ. 71, 2. ΑΥ̓͂ ἃ ὁ 51. 
Απίΐαι. αν. ἢ, Ὧ. Ρ- 120. 5 ὁἢ. ὁ 6 ἢϊ. 
Απεάαι. ἴαν. Ρ. ὅ84, --- ἐσϑ'ή- 
μασι. «Ἡ. Βιορθδηῖβ αϑποίαν!!, 
οἰδὶ ϑ ΠΟ αβίαθ ΟΡ ΟΠ 5. αὐ ΕἸ. 
νυ. 2710. [6 οαπὶ μἷ5 Ῥῃαν. Ρ. 910.} 
ἰγαύδηὶ ἔσϑημα ἵπ ΟΥ̓ ΟἢηΘ. 50-- 
Ταΐα ἱπιιδί [αϊπιπὶ ὁ556. ἰδ πη , 60 υἱῖ 
ῬοΠσοη. {Ππ|πι᾿ 6ὸ ῬοΠ ΠΧ ὙΠ], 
Δ, δ0. 51. δά., Απϊιοπίηιϊι5 ΠΡ υα], 
ο. 11. οὐ Απππποηΐιβ. ἱπ παρέχειν. 
[Πὰὶ ῖο (55. βϑοουπάμπι [πᾶ. 
Ἐοΐηι.. Διο αμτ5 οὐ ΕΠ] ἴῃ ϑίθρἢ. 
Τμ65.1 Εὰ ἀαῖριθ ἀρρᾷγοὺ ποὺ νὸ- 

--.- 
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τε ἡ γῆ ἡμῶν ὠνεδίδου ὁδραῖα, πάντων ἐπαρχὸς 
ἐπιφέροντες, εὖγον μὲν ἐχ φιλίας χώρας, ξύμμα- 
χοι δὲ ὁμαίχμοις ποτὲ γενομιένοις. ὧν “ὑμεῖς τοὐ- 
ναντίον ἂν δράσαιτε, μὴ ὀρϑῶς γνόντες. σχέ- 
ψασϑε δέ Παυσαγίας μὲν γὰρ ἔϑαπτεν αὐτοὺς 
γομίζων ἐν Ζῇ τε φιλίᾳ τιϑέναι καὶ παρ᾽ ἀνδροώσι 
τοιούτοις" ὑμεῖς δὲ εἰ χτενεῖτε ἡμᾶς, χαὶ χώραν 
τὴν Πλαταιίδα Θηβαΐδα ποιήσετε, τί ἄλλο ἢ [7 
πολεμίῳ τὸ χαὶ παρὰ τοῖς αὐϑένταις πατέρας 
τοὺς ὑμετέρους καὶ ξυγγενεῖς ἀτίμους γερῶν, ὧν 
νῦν ἴσχουσι, καταλείψετε ; ; πρὸς δὲ χαὶ γῆν, ἐν ἡ 
ἠλευϑερώϑησαν οἱ Ἕλληνες, δουλώσετε, ἱερώ τὲ 
ϑεῶν, οἷς εὐξάμενον Μήδων ἐχράτησαν, ἐρημοῦτε, 

ὰρ. ὅ8. δ. 4. ἘΕὖνοι. 
ΟΥ ἀοει!. ἀ6 Ασο. Ρ. 310. 

Ηοΐπι. Πῖς, ΤΥ, 87. 4]. πιαΐϊβ εὖνοι. 

δ. ὅ. ἼἼσχουσι. 1. ἔχουσι. Οτιοά 5Θοιη αι ΠΑΤῚΠῚ ΓΟΥ ΠΙΆΓΉ πὶ ΑΠΠ76- 
τη απ ἴῃ Βείί. (τ. πιαχ. [π4. γϑὺθ. δχρ οαΐϑπη ΘΧΒΡΘΟΙο8. ΟΥ̓ ἀαη. 1, 
110, 4. Νξδο βαι15 5πη1|6 ἢπῖο ΘΧΘΠΙΡ ΠῚ Υ, 50. τὰ ἑαυτῶν .. 
χαλεπώτερον ἴσχοντα εὐ 4πᾶδ᾽ ΘΟΠΙρΡΑΓΑΥΪΠΙΙΒ ἴῃ δᾶ. πιαῖ, 

σαθυ]ο0 ΠῸΠ 501085 ροθίαβ τ1505 ἴ-- 
588. 584 χιοὰ Ρ]αίαθθηβθβ αἀϊοπηΐ 
ἱπίθυ ἰπ θγα5, φια8 ἀπππα ΓΟ] σίομθ 
ΠΊΟΥΓΕἶ5 ἀαθαηΐιν. οἰϊαπι ν 6 51 6 5 
[πῖ556.. ΠῸΠ ῬΟΒΒΙΠΙ Δ]]ΟΓΕ 501}1-- 
Ρίοσι). [ΘΠ ΠΊΟΠ 5. ΘΟΠ ΠΡ ΠΙΑΓΘ.. ο. 
Νϑο ΡΙυαγοθι5 ἴῃ. Ατίβι. 1. ἃ. 
ὉΔῚ πη.}}15, Ζυδ] ὰ ἀππιὰ Παθο 58- 
οΓὰ [πΘγη!, ΘΧΒ αν, ἀ]Π}ὰπὶ νος 
5ΠπΠῚ ΠΙΘΠΙ ΟΠ 6 ἢ [αοὶξ, ἀο [απέιη 
στεφανώματα, νἱπιιπ), ἰὰς οἱ αϊα, 
4πῶ6 ἀταθοὶ ἐναγίσματα ἀϊοιηΐ, 
πηθπιογαι. “" ΠΓΠ. Ἀϊζιμ νοϑεπηθπία 
ΟΥΘΙΠΔΠΑΪ ἴῃ ἔπ. ππσ ΠΟ ρογ- 
ἀπογο ἀοοθηΐ Β]0 ὁ πὴ. οἱ 1. Υ1- 
ἀδυῖ ἰαπηθη γϑϑιϊθητοῦη ἰπ! Θτῖα5 
ῬΓΟΡΙΟΓ ϑαμάθμι ΒΡ ΟΓΒΕΠΠΟΠΘΠῚ ἰη-- 
5 ππἰὰ5. 6556. ΘΧ 4π8 ΟὩΓΪ5 Οἱ ὙἹηὶ 
Πραπιθηΐα οὐἵα θββθηΐ, π ΠΙΟΓ[ΗΪ 

118. τ Ρρὶ5. ΘάΓοΓΘη, 4015 1 Ἰσεδ-- 
56} γἱνϑηίοβ, ἀχρ!ϊοαὶ Ασα. ΕἾ οὰγ 
ΡΙυΆτομιι5 ἀδ νοβιίθιιβ ἰασοαῖ, οαπ-- 
58Π| ΠΆΠΟ 6558. 4ιθα ργορίθοι ρᾶι-- 
ΡΘγία 6 πὶ ΡΙδιΔδομβίμπι Ροβίθα ἢΐο 
ΠΙῸ5 ΠΕσΊ ΘΟ 5 δ᾽". οοη οὶ! Τ αἱ συν. 
Ηἴδι. αἵ. Π. Ρ. 305. -- ἐπιφέ- 

ροντες. Οἵ αἄη. Π, 34, 2. --- 
εὐνοι...γενομένοις. Ἦος 
ΡᾶγΠοἰρίππι ΠΟ 50 ππὶ οαπὶ ὁμαΐί- 
χμοις ἀαῖϊνο, 56 οἰϊαπι οἵμπὶ γοῖ-- 
"5. ἐκ φιλίας χώρας φοΠάοΓοτο 
ΟΧΙβυ δ τη} αϑῦ. 

δ. 5. ΟΥ Ιβοοῖ. Ραπορ, ὃ. 60, 
01. --- Τί ἄλλο ἤ. ΟΥ̓. 'ϑάῃ. 99, 
1, -- τοῖς αὐϑένταις] τοὶς 
φονεῦσιν. αὐϑένται κυρίως οἱ 
αὐτόχειρες. 5680]. ΟἿ 1,0}. δ 
Ρμγγη. Ρ. 120. --- ἀτέμους γε- 
ρῶν. Οἷ, Μαιιῃ. αν. ὃ. 359. 
Ἀοϑβι. 8. 108, 4... -- ξεῶν. 
εὐξάμενοι. πο ΡΓΔθοῖριιο Ῥοῖ- 
{ποῦ ΠΙθῸ . ΡΓΆΘ565 ἃρτὶ ΡΒ] αἰαθθη- 
55. Ὑἱ. Ηδτοάοι. ΙΧ, 01. εἱ ἀ8 
Βα ᾿πποθθ δ πὰ 6 5 Οἢ. ἀ6 ἤδΡ. 

᾿ Ρ]αίαθθηβ. Ρ. 40. -- ἐρημοῦτ ε. 
Ἐπαμαγπὶ 6586. ΠΟΠΏΙΠΙ βιβρίοαι! 
51η}7 {πᾷ 46 τ οἵ. δία εὑ ἢ. ἄν. 
ὃ. 181. Ὁ. ο. οὐ Βιεύτπι. αἰ. πιᾶχ. 
ὃ. 95, «(η. 106. ϑεὰ εοἰίδμι «ἰδὲ 
ῬΓΆΘΒΘἢ5. οὐ [αΐπγο ἱπησίιαν, ΟΣ, 
δύῃ, Π, 44, 1, 1, 10. Βἷ. οχιν.. 
πρός, ρταρίοτϑα. Οἵ, δε. 

ψᾺ} 
Ἵ 
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καὶ ϑυσίας τὰς πατρίους τῶν εἰσαμένων καὶ χτε- 
σώντων ἀφαιρήσεσϑε. 59. οὐ πρὸς τῆς ὑμετέρας 
δόξης, ὦ “ακεδαιμόνιοι, τόδε οὔτε ἐς τὸ κοινὰ τῶν 
Ἑλλήνων γόμεμα χαὶ ἐς τοὺς προγόνους ἑμαρ- 
τίνειν, οὔτε ἡμᾶς τοὺς εὐεργέτας ὠλλοτρίας ἕνεχα 
ἔχϑρας μὴ αὐτοὺς ἐδικηϑέντας διαφϑεῖραι, φεί- 
σασϑαν δὲ χαὶ ἐπικλασϑῆναι τῇ γνώμῃ οἴχτῳ 
σώφρονι λαβόντας » μὴ ὧν πεισόμεϑα μόνον δει- 

Ἑϊσαμένων ῬΔ].. πἰδὶ «ιοᾶ πρὶ γῖμιβ. Ἰθπὶς 101 Ἰοσίναγ, α55. ὅρη. 
Ὁ. ἑσαμένων, Ξοἀ (855. ἀθναᾶβα βϑοιπάα ΠἰΠοΓὰ. ΑἸΤΟ αι ίτιιπι ΡΓΟΡα τὴ 
ζυϊ556. εχ Βυΐίπι. αὐ. τηαχ. ὃ. 108. Π. απ. 7. Μαιῃ. αν. [πἀ. νοι, 
ΔΏοπι. ν. Ἕ). οἱ Ἀοβῦ. 014. γ. ἕζω ἀρρᾶγοῦ: {Ππ4 ον Ηδγοάοι! οἱ 
ῬΙΘΓΆΤΟΙΙ δπιοίου! αἴθοπι ργαθδίασγθ νἱβιμὴ οϑὲ. Ὑαϊσο οἱ Βεῖς. ἑσσαμέ- 
γῶν, λυρ. Ὑἱπᾶά, δίοβψι. οἱ οχ οουγ. πὶ. ἐσσαμένων. 1. Αγ. Οἢγ. 
Ὅκδπ. ἱδρυσαμένων, οχ ἱπίόγργ. Ὑιά. 5.801. ΠΊΡγαγ γν ] σγαμπημπιδιϊοὶ 
οαπῃ γοοαΡι} 15. οἰΐατι Ποχίοποβ ΠΟ θυΪοα5. τοοὶρίθ πα ἃ5. μἷο οἱ 59, ὦ, ρι- 
τανογιηῦ, ΠΟ ΡΟΓΡΘΠ δπΐοβ ἰᾷ Δ} ΔΠ1Π5 Ῥγοβαθ ΟΥΑΙ ΙΟἢἶ5. ΒΟΥ ΡΓΟΥΡῚΙ5., 
«υὶ Ἰἰἰβάθμι. γοοίβιιβ ἘΠῸΙΏ αι’ 5. ΠΟΙ [Γἀοἴμπι 6556. οἱ πεκμηῶτας πὸ ἀριά 
ἴρβιιπι 4 άθπι Ἠοπηθγιπη, «αὶ καμόντας ἀΐοοτο 5016, ᾶο βρη ΠοαοπΘ 
ἰπδίσποίιπι ἰορῚ. 

ατ. ὃ. 594. 1. .-- καὶ ϑυσίας 
αὐτκς ἀφαιρήσεσθε, ο᾽ ρα- 
γα Βδου 1018 115. 4111 6 ἃ 
ἔπη ἀαταπηΐ οὐ οοπαϊ ἀδγιτηῦ, 
αἀϊιποι15. Θυσίαι αἱ πάτριοι 
5ιηὖ δὰ βδουϊβοία, 46 χαίρειδ ὃ. 4. 
ἀϊοίτιπι οβὲ, οἱ εἰσάμενοι καὶ κτί- 
σαντες (τὸς ϑυσίας νεὶ τὰ ἱερά) 
ῬΙαϊαθοηβοβ. 6 ΘΟΠῚΡΟΒἰ ΠΟ Π6 γ61- 
θόταπι ἀφαιρεῖσϑαί τί τινος οἵ, 
Μαίυη. τ. ὃ. 418, 6. δάη. οἱ 
Ἀοπὶ. 8. 104, ααη. 9, Ῥογίπηι ἢαθο 
τη8]6 ἰπίουργοίαϊ πὶ 6556 ραῦγΙἃ 
ΒΔ ΟΥΙΓ1οἿὰ 1Π]οτα πὶ. 4π| 
ὑ6 ΠΡ 14 ἔπη ἀ. οὐ ὁοη ἀ.. [0]- 
6115 οἵ οχ ἄφαιρ. γ 00 φιοὰ ἀο- 
ΒοΡραν 6556 ἀναιρήσετε, εὐ δχ 'ρβᾶ 
ΒΘηίθημα, ἈρΡραγοῦ, Διὰ ἴῃ 
ἰδησιθαὶ Δα ἀἰαπιθηΐιπι τῶν εἰσα- 
μένων καὶ χτισαντὼν; Π8Π| Ρᾶ- 

ἐγία δου Ποῖα, ἃ αιϊνιιβοιηιιθ ΠῚ 
ἶρβα ἀπ [ΘπΊρ]α οοπάϊία ογαηῦ, 10}}1 
Ποία 5. ογαΐ, ἢιι0 ἁυΐοπι 5 Π}}}}8. 51- 
σηϊ οι οἶα νόθα εἷσ. καὶ κτισ. 
οὖ 1ἄθο πίοι 56. οοηϊιπμοία ν᾽ άθη-- 
ἴ0Γ δ556. Ζιοά αἰξογιιπι ΡΥ βουὴ 
Θδὲ οἵ θχρ!!οατοπθ Ροίογαὶ ἱπάΐσογο, 
οἱ αιοά μοῃάϊι5. βθη!θηϊίαθ ἴῃ 118 
ἰπθϑὲ, Θιατο ποῖο καὶ κτισάντων 

Ὁ ἱπίογρυθηθιβ. ἀάϊία οχἰβι πιάτο. 
Α ΒΙοομιβο! αἴο ἀπΐοπι ἴῃ δα. 2. 
ΠΟΙ Γθοῖα δἰ λουαπι γουθιπ δά ἱερά, 
ΔΙτοσαπὶ αὐ ϑυσίας τοίευυ! Ρουβρὶ- 
ὅπαπὶ οϑῖ, βθά Ὁ θὰ, {πᾶ Ἰάθιι 
ἀθ εἴσασϑαι αἰϊχὶξ, ἀπιῦθοὸ γϑῦρα 
δα ἱερά νἱάθηϊιν βρθοίασο 6 
Πεοχίοπα εἴσαμ. οἵ, 584. Οοίογιπι 
Ροβὲ ἀφαιρήσεσθε ΒοΙΠΚΟΥ ραπ- 
οἴππι Ροβια δ. Ῥοθι Βιρογίοτα δου- 
λώσετε εἰ ἐρημοῦτε δοπιπηαίᾶ. 
ΑἸΔοΥΙΟΥ ἰαπηθ δὲ βϑύπιο, δὶ, ἰά 
αιρα ναϊρο Πϊ, ροβὺ παθο βίπραϊα 
Ἰπ θυ σα ΟΠ 5 Βῖβ πο ἀἰδιϊπχονῖοι ςο- 
ΒάΘγοτα πὶ τί ἄλλο ἤ ἴουγπιϊα 
ΔΒ αἴα5, 

ὕαρ. 9. ὃ. 1. πρὸς τῆς 
ον δόξης. ΟΥ. Μαῦῦμ. ἀτ. ὃ. 
ἀ72. 2. ". οὐ ὃ. ὅ90. 6. τὰ 
κποινὰ.... νόμιμα. 6. Πἰξ 
οἵ. 560 6πι. Απιΐχι. ὑπ... 366. 
-- ἀλλοτρίας, '. 6. Τιορὰ-. 
ΠΟΙῚΙΠῚ ἰπ Ρ]αἰαθοη5685. φεί- 
σασϑαι δέ. Βιρρὶ. πρὸς τῆς 
ὑμετέρας δόξης ἐστί. --- οἴκτω 
σώφρονι λαβόντας. οἵἷ- 
μτὸν σώφρονα, πιϊ5ογϊ 01- 
ἀϊατη ρα τ πίθ, ἤπᾶθ εχ 
οΟηβοϊθηϊα παππᾶ ἱπἢνπιϊ αὐ! 5 
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γότητα κατανοοῦντας, ἐλλ᾿ οἷοί τε ἂν ὄντες πά- 
ϑοιμεν, καὶ ὡς ἀστάϑμητον τὸ τῆς ξυμφορῶς, 
ὧτενί ποτ᾽ ἂν χαὶ ἀναξίῳ ξυμπέσοι. ἡμεῖς τε, αἷς 
πρέπον ἡμῖν χαὶ αἷς ιἷ χρεία προάγει, αἰτούμεθα 
ὑμῶς ϑεοὺς τοὺς ὁμοβωμίους καὶ κοινοὺς τῶν 
Ἑλλήνων ἐπεβουύμεενοι σιεῖσαι τάδε, προφερόμενοι 
ὅρχους οὗς οἱ πατέρες ὑμῶν ὦμοσαν μὴ ἀμνημο-- 

ἂρ. ὅ9. δ. 1. Κατανοοῦντας. [π᾿ γ]οτίδαιια ΠΡΓΙ5. πιαῖο κατα- 
ψνοοῦντες. ἴῃ 5015. {ΠῚ} 115. ἰἰβζιο ΠῸΠ Ορ ἰπιῖδ λαβόντες. 

ἵῷετενι. δϑῃ. εἱ εχ οηθμᾷ. (ΟἹ. ὅ τένε, ποπ τπα]θ. 
αθποῖαϊ. 

δ. 2. Προφερόμενοι. ῬΆΘΠΘ ΟΠΊΠΘΒ 1|55. ΠΒαΡοηῦ προςφερ., 
568 συ !σαγὶβ βου ρίατα γ᾽ δι" γΟΓα 6556, οὖ δἰ πη} πρὶ ὙΠ, 609, ἀοίοη-- 
ἀϊιυν.ς ΒΙΌΟΝΕ. διῖο δοιίνυμιι 4ποχις 04, ὁ. Υ, 17, αἴψιιθ ραββίναηι 

ΟΥ ταπηρ 

Υ, 20. εὐ 101 τορογίθιμιβ. 

οὐαίαν, 6556 δάἀηοίαί Πεοϊπι, ΟἿ 
αάη. ὅ8, 1. Βαιῖνὶ δὶ οὰπὶ μαυιΐο. 
λα βόντας ἴπποοπαϊ βαηΐ, λαμβά- 
ψεὺν αὐὐ σὶρ 6 ΓΘ. ἐπίθγρτο- 
ὑατὶ (οἵ ΥἹ, 27. 59.), φυοά. 4υϊα 
τοὶ δοοιιβαινι5. σΟΡΊΑΤΙ ΠῸῚ ΡοἰΘοΐ, 
ΠΟη γἱάοίιν ΠΟΥ ΡΟ556, ἀὰΐξ πὶ [ἰ- 
ἄσι το οίροιο, 51 5 ΟΊ Ρ ΟΎ6, 
φιοά ὑπὸ λαμβ. υἱχ ΘΧρυϊ πη ΠΥ, 
γαϊθαΐ πθοθϑ58 δϑὲ. δεὰ ἀαινὶ ρθ- 
ἔϊὰ5. πὶ φείσασϑαι εἱ ἐπιπλα-- 
σθϑῆναι νοὶ ἱππροπαὶ (οἴ. ΜΕ}. 
αν. δι 897.) οὖ ἃ ματος. λαβ βόν- 
τὰς Βιυραϊα θη άππι νἀ οί αὐτὸν 
(τὸν οἶκτον). ΟΙ. Β0ΡΆΗ. ΕἸΘοῖν, 
γν. 47: ἄγγελλε ὅρκῳ προςτι- 
θείς, Τα. ΥἹ, 08: αἀδηήλώς τῇ 
ὕψει πλασάμενος. . ἐκέλευσεν, 
δὰ Χ δὴ. ἐν 19: 17. ὙΠ, 1, 40. 
ΜΝ αΎ}. δ. 128..2. ἃ οἱ: 5; 
ΠΡ 42; δ᾽ “Ἂἶ ἴαπιοη λαβεῖν ἴῃ 
Εἰ ἃ δὶ ΓΘΟΙΡΟΓΘ, 585 ΟΊ 06 Υ6, 
ἰπἰουργοίδηίαρ. τὸ τῆς ξυμ- 
φορῶς. Βιπηπίογ τὸ τῆς εύ- 
γῆς ΤΥ, 18. ὙΠ, 61. ΟΣ Βοϑ:. 
αν. ὃ. ὁ8, 8. ". β΄. 581 ἀπίθπι ἴῃ 
ΡΓΟΧΙΠιΪβ ᾧ τϑοίθ [Θσίτπιν (οἴ, 54. ) 
δῦ αἰτυαοίίο [Ὁ}15, μα! οπι ΓΘρΡοΥΊ-- 
ΤΏΠ51, 91. Ὡς, αὐ νὰ. άπ. πἰδὶ ψασα 
ἢϊο τοἰαναο, ΘπαποίαΠ πα οδι. θϑθὴθ 
Ῥοτίαβ : 4 πὰ πὶ 51 πο ΘΥ πΠ|ν 
ΟΠ πὶ Δ] αἰ 5 γ6] πὶ - 
ΠΟΓΘΗΝΙ δἰ οΥ θη αι ΓΆ. 

ὃ. 2. Πρέπον.  Ἦος ἀπππὶ 
Ρἰδπο δαϊδοίϊνα ἀϊοαῦαν, οἰϊαπι βίηθ 

Εἰ εβὶ 1,αἱ.Ψ ἘΝ ᾧ 

γΈΓΡῸ εἶναι ργῸ υϑῖρο Πηΐΐο ρο- 
πἶτατ, Τα] ὰ ΡαγΠοἱρία ργαθίο πο-- 
{ἰ5βϑπηπὶ χρεών δ5αηΐ ξυμφέρον 

ἀφ, 2., δέον οπιοβίῃ. ΟἸγπιμ. 
ΤΠ. ἘΠὴ ο. 1. Πΐδ ἅπσα οἱ οοῦ- 
τίσο ΜΙ αἰ. τ. ὃ. 900. 44. --- 
αἰτούμεϑα ὑμᾶς εοἴ. ἴῃ 15, 
ἅ4πᾶ6 5Θαιππηΐι. ἱροῦ δῦ 
ογαῖο. 56ἀ Ὑἱ θα αν τῖα γοτρὰ ἤ- 
πἰΐα αἰτούμεϑα, ἱπέται γιγνό- 
μεϑα οἱ ἐπικαλούμεϑα ἴηῦο ν᾽ 856 
ΘΟΠΆΘΓΟΓΘ, οὐ ἀπ|}0}9 ΡΤ ΙορΙὰ ἐπι- 
βοώμενοι εἱ προφερόμενοι οἵ 
ποῦ 586. δὖ οἰππ {Π|0 αὐ ἰτούμεϑα 
οὐριυαπάα 6558. -- τοὺς ὄμο- 
βωμίους οσοπίαρθεπα 8 
ἰογβιίαπ αἀἰχουῖβ ὁ ΟἿ. ἔρ. δὰ 
Αἰίς. ΧΗΙ, ώ8, Ιη|6Πστπιηΐαν 1, 
Ὑ αΙθ5. ΘΟπιπμ Πἰ [6 ἴῃ δαάοιη ἀτᾶ 
βᾶογα Πυηξ: Πδπὶ οἰαπι θ]αΥθτι5 
15 ππὰ ἅγὰ βαογαθαίαν, ΥἹᾺ. ἔπ ἢπ. 
44 Ρ0]]. ΥἹ, 155..,... Ουοά 605- 
ἄθιι ὁμωγέτας νοραῖο5 ἀἰοἱ Γαππι., 
ἃ οδὲ 6 Τιυο. ΤΥ, 97... 1}ὶ νἱά." 
0, ΟἿ. Ατ πα... 4ὰ ππασιο 4605 
(τοὺς δώδεκα) 5ἰσῃϊβουτί οχ βιὶ-- 
τη. --- ἐπιβοώμενοι, ἸθΓ. 
ἐπικαλούμενοι. Οἷ. ο. 67. οἱ 
ΒΙοοπιί. --- πεῖσαι τά δε. Ροτί. 
οἱ Ἀοίβικ.: αἱ (ἀ11} ν σθὶ5 ΑΥΡΝ 
διὰ ἀδαηῦ Βαθο. Αἱ Πδδοῖς. 
ΒΙοομί, τ αὐ (σον ὶ 5) πᾶθο γῶν: 
51 ἃ ἃ 6 ἃ Π11|5. ἘΝ «ὦμο - 
σαν. ΟΠ 71, 2..-- "μὴ ὡ- 
μὠνημονεῖν. δας ὑμᾶς, φιοὰ 
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νεῖν, ἱχέται γιγνόμεθα ὑμῶν τῶν πατρῴων τώ- 
φῶων, καὶ ἑπικαλούμεϑα τοὺς χεχμηκότας μὴ γϑ8- 
νέσϑαι ὑπὸ Θηβαίοις, μηδὲ τοῖς ἐχϑίστοις φίλ- 
τατοι ὄντες παραδοθῆναι" ἡμέρας τε ἀνωμεμνής- 
σχομὲν ἐκείνης, ἡ τὰ λαμπρότατα μετ᾿ αὐτῶν πρά- 
ξαντες νῦν ἐν 'τῇδε τοὶ δεινότατα χινδυνεύομεν 
παϑεῖν. ὅπερ δὲ ἀναγκαῖόν τε χαὶ χαλεπώτατον 
τοῖς ὧδε ἔχουσι, “λόγου τελευτῶν, διότι χαὶ τοῦ 
βίου ὃ κίνδυνος ἐγγὺς μετ᾽ αὐτοῦ, παυόμενοι λέ- 
γομεν ἤδη, ὅτι οὐ Θηβαίοις παρέδομεν τὴν πό- 
λιν, (εἱλόμεθα γὰρ ἂν πρό γε τούτου τῷ αἰοσχί- 
ὅτῳ ὀλέϑρῳ λιμῷ τελευτῆσαι.) ὑμῖν δὲ πιστεύ- 

Κεκχμηκότας Ῥαϊ]. Βα5. δ (δορά πὶ οχ οπποπά..} 1. Ἱλιρά, 5080]. ἴῃ 
οὰρ. Ῥο]Πχ ΠΙ, 100: 
τας ὁ αὐτὸς [Θουκυδὺ εἴρηκε." 

»,Ἱοὺς μέντοι κεκμηκότας τοὺς ἀποϑανόν- 
γα] οῸ οἱ Βεῖῆς. κεκμηῶτας. Αἱ 

νἱά. Βυΐίη. (ν. τπᾶχ. πὰ. νὰ}. ν, κάμνω, ἀ(θ αἱϊὶ5β βουριουθιιβ ἴῃ 
ἀϊοία ο᾽ 5... ἢ, 
Μετ αὐτῶν. 

ἁάῃ. 

ἴῃ Ορ πιῖ5 ΠΥ μεϑ᾽ αὐτῶν νε] μεϑ᾽ ἑαυτῶν, 
564 Ποο ργόπομηοι ᾿ἶσ ΓΟ ρΟ556. πο Ὑἱἀοίαν, 

ΘΟΠΟΙπηϊ α 15. σαῖιβᾷ ΟὉ 1 το να 
πεῖσαι τάδε οπιίδδιιηι οϑί, οἱ θχρεῖ- 
ἢ γΘΡΙ5 ἃ ἢ 6 ΟΡ νἱβοδπιἰ πὶ 
ΘΟΡῸ (ατ αι ἵπτὰπάοτι Π1}. 
-- ἱκέται... τάφων. »8Πᾶ00 
νὰ δοοίρίοπάα : τοὺς τάφους τῶν 
ὑμετέρων πατέρων ἱκετεύομεν 
καὶ ἐπιβοώμεϑα. Τηΐτὰ Θμΐπ ἀϊ- 
οἶμαι ἴο. 67. 1 πατέρων τάφους 
τῶν ὑμετέρων ἐπιβοώμενοι."“ 
ΑΙῸΩ ΡΟΒΆΤ. δια ἀϊοθηάὶ 56- 
ποῦα ϑιιηῦ κωλυτὴν οἱ μηνυτὴν 
γίγνεσϑαι. ΟἹ. άπ, 1..1325 5. 
20, ὦ. ἴὰ αἰ οἰ} τι5 ΒΌΡΡΙΕχ ἔα 
Οἷς. 1.50. 1, 29. --- τοὺς κε- 
κμηπότα ς. Να πᾶποὸ Βυῖι5 νουθὶ 
5] Ομ Ποα Ποηθιη ρΡγορίοι Ποιμοιὶ εἴς- 
δωλα καμόντων οἱ ἀδμμὶ ἱγαρί-- 
ΘΟΓΠῚ ροΟοἰΙοαπιὶ οχίβιίπιθβ. {00 ΘηΪπὶ 
ΟἸἶη0 πη οὐαὶ δά τοὶ αἰγοοῖ- 
ἴαΐο αιοάαμημιοο οὐου] αη ἠδπὶ 
58 6ρ6. ̓ ΘΠΙΟΥ 15. ΠΟΠΝΪΪθτι5. γο δῖ 
βοίθηξ, ἰὰ κεκμηκότας βθοάριῃ 
πιοάο ἀϊοίτηη 6556 ἃ ΡΙαἴοπο οἱ Αὐὶ-- 
βίοίο! ο ἀθιποπβίναγιιην τι ἢ σ᾽ ΘΥ τη. 
α ΡΟ]. ΠΙ. 100. οὐ Θ΄ Λ΄6 ἢ}. ἴῃ 
Τπὸ5. -- φέλετατοι. ὕιτιμι 
ὑμῖν κῃ αὐτοὶς (τοῖς κεκμηπό- 

σι) ὁ ἢοο απἰθροποηάϊιηι 6558 ἀο- 
οὐ βονθβίιι., «πὰ Ρ]αἰαθθηβο5 
ἴππο 4υϊάθι Προ ἀΔο πιο} 8 δ Πι]-- 
ΟἰΒΒΙ 05. 56. ἀἴσοῦθ ΠῸη Ροἰιουϊ ηΐ, 
Οιιοά 5ὶ γϑγιιηι οδὺ, σου πθὸ ὄν- 
τὲς Δριια ΡΥ ΘΒΘΠ5 ναοὶ 41 6 Γἃ - 
Ὧ} 1189. 8684 4] 51 π}1|8.,. (Ϊ. ὁ. 
4πὶ πὸ ΡΥΔΘΡ ΘΠ 5 οδ 6515 
1115 ἃ πΟἰ ΒΒ ̓  πη 05 ἢ ΓΘΤΙα 8 
οἰ ρεϊπα εἴ 5 οἴου δ ἃ ο.) οἱ οἱ 
ἔχϑιστοι ΠΟΙ Ὑ]ἀθη αι Ο558 ρΌ588 
οἱ ἔχϑιστοι τοῖς κεχμηριόσι, βορὰ 
ἡμῖν. Οἱ. ν ὃ. 61|͵71.---ὐμὲ- 
ρας ...- ἐκείνη ς. Αἰϊοπάο ἂν - 
τἰσα!αμι. ᾿πβο]οπ 5. οπιίβδαιῃ, Οἵ, 
αὐῃν ΒΕ ἀν νυ βε , οἷν 

ὃ. 3, -Ὅπερ δ ἐ οοἰ. Βοηιθηιία 
γοίαινἃ ΡΥ θμ ἶ5ϑα Θβὲ, {16 50 Ροιο- 
ναὶ ΘΟΙοσατῖς: παυόμενοι δέ, ὅπερ 
ἀναγκαῖον οοἱ, -- 1 6 γου τε- 
λευτῶν. )6 ἴοῖο ποὺ ἱποῖδο νἱά. 
ΔΜ αὐ}. αν, ὃ. 470. ἢ οκ51. ὃ. 101. 
9. οὡς ἀθ σοπιίνο., {ποθι [γαβίτα 
υἱμιροταν Β οσ ἢ ἢ. ϑγηῖ, μ᾿. 180., 
οἵ. Ν᾽ αἰ}, αν, ὃ. 890. 4, οἱ οὐ. 
πιαῖ.. ἴοι 104, ὃ, --- μετ᾽ αὖ- 
κοῦ Ἰουδὶ ἅμα τῷ λόγου τε- 
λευτᾶν. -- τῷ αἰσχίστῳ ὁ- 

3 
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σαντες προςήλθομεν. καὶ δίκαιον, εἰ μὴ πείϑομεν, 
ἐς τὸ αὐτὼ καταστήσαντας τὸν ξυντυχόντα κίνδυ- 
γον ἐᾶσαι ἡμᾶς ἀὐτοὺς ξλέοϑαι. ἐπισχήτιτομξέν τὲ 
ἅμα μὴ, Πλαταιῆς ὄντες οἱ προϑυμότατοι περὶ 
τοὺς Ἕλληνας γενόμενοι, Θηβαίοις τοῖς ἡμεῖν ἐχϑί- 
στοις ἐκ τῶν ὑμετέρων “χειρῶν χαὶ τῆς ὑμετέρας 
πίστεως, ἱκέται ὄντες, ὦ ὦ “αχεθαιμόνιοι, παφαδο- 

ϑῆναι » γενέσθαι δὲ σωτῆρας ἡμῶν καὶ μὴ, τοὺς 
ἄλλους Ἕλληνας ἐλευϑεροῦντας, ἡμῶς διολέσαι." 

00. Τοιαῦτα μὲν οἱ Πλαταιῆς εἶπον. οὗ δὲ 
Θηβαῖοι δείσαντες [,] πρὸς τὸν λόγον αὐτῶν μὴ 
οἱ αχεδαιμόνιοί τε ἐνδῶσι, παρελθόντες ἔφασαν 
καὶ αὐτοὶ βούλεσθαι εἰπεῖν, ἐπειδὴ καὶ ἐκείνοις 
παρὰ γνώμην τὴν αὐτῶν μαχρύότερος λόγος ἐδόϑη 
τῆς πρὸς τὸ ἐρώτημα ἀποκρίσεως. 

ἷς ΄ς 

σαν, ἔλεγον τοιέδε. 
ὡὑς δ᾽ ἐχέλευ-: 

δ, 3. Καταστήσαντας. ἴῃ ρ[ονίπχιιο ΠΡ καταστήσαντες , αιιακὶ 
δηϊοα δέκατον ἰορθγθίλη., αιιοκὶ [μηθὴι. μιιδα πιὰ βου ἐρέπιαι. ΘΧριαί. 

Οῳ. 6. 
«πὸ πομ Ορὶιϑ. 

Τὴν αὐτῶν. 
(Υ- άπ, 1, τς 

λέϑρῳ, λιμῷ! Ὅμηρος" Ἅι- 
μῷ δ᾽ οἴκτιστον ϑανέειν καὶ 
πότμον ἐπισπεῖν. (θα. μ΄. ν.942.) 
5080]. Οἵ, 5.41. Ετασῃι. Π. 11. 
απ θ. πιῖβ ΟΥΤἰἢ ἃ απ ἢ ἐπ μὰ 
μὴ οτῦθ. [ἱν. ΧΧΥΙ͂Ι, 44. ἔδμιο 
οὐ [τσ οΥΘ. 418 6 ΠλΪ5 ΘΥΥ ΠῚ ἃ 
μὰ οΥΐ5 σοποτὰ βδπ|}., οἱ ἰά, 

ΧΧΙ, 41. υἱτῖηοὸ Βα ρ Ρ Τε10 
ἢπι πὶ ἃ π ΟΎ “πἰ [ἃ τὰ 6. ΑἸϊὰ {0 0 
ἀρὰ ΒΙοομ, 

ὃ.4. ᾿Επισκήπτομὲν τε 
οοὗν ΟὐὐποΙβῖο οὐ αι! πὶδ ΔΟΘΥΡ 15 
Δἀπιομποηΐθι5. οὐμα]αία οἱ μοῦ- 
τπυ]ναία εδὶ, ἐπισκήπτομέν τε ἅμα 
μή; 1) Πλαταιῆς ὄντες οἵ προ- 
ϑυμότατοι περὶ τοὺς ἰὐλξήναβ 
γενόμενοι, 2) Θηβαίοις, 9) τοῖς 
ἡμῖν ἐχϑίστοις, δὲ ἐκ τῶν ὑμε- 
τέρων χειρῶν καὶ τὴς ὑμετέρας 
πίστεως, 5) ἱκέται ὄντες, ὦ .1α- 
κεδαιμόνιοι; παραδοϑῆναι,.... 
διολέσαι, δὶ ποι θη! ΘΟ] οοαιο-- 
Π6 νοραιν! ὦ “Παπκεδ.., ΟἸΙ55Ι0η 0 
ΔΟΟυΒΔΙνΙ ὑμὰς ἴῃ νυ. γενέσϑαι δὲ 
να, ἡμῶν, φαδπαχιᾶπι 5ιι0-- 

Β Κις, οομῦνα ΠργῸ5. πι55. τὴν αὐτῶν, 

ἰθοίυμη ἀἰνθύβιι, αι ρεοχίηιο ἃ -- 
τθοθα δ, ἴα]ὸ Δα ΠἸδμιθμἴππὶ ῬΟϑΠι- 
[α]ναΐ, , Θοιοϊπαιίς ἐκ τῶν ὑμετέρων 
ζξιθῶν καὶ τῆς ὑμετέρας πί- 
τεωςφ, ἈΠΡῸΣ οὐ ΘΟΠ5}Π| ἱπορῖὶὰ 
ποτε δχίηιῖο ἀθρί ποῖ", οὐ ἀμ ΠΝ, 
Ιερϑηίταμι ν ΟΡ ΟΠ 1551}}6 ΘΟΠμπῖΟ -- 
γεηίαν’ ΒΕῚΠΔΙ. Οὐ ἴῃ 15, 4πᾶὸ 
ἄδ ΟΠἶ550 ὑμῶς ΠΣ Ἶν, ἀΓρα αν: 

νἱάοιαν. οἵ ἁάπ. ὁΌ, 4. οἵ σορίία 
ὑμετέρας οἱ ὦ Δακεδ. ῬΓΟΧΙΠΙΟ 
ἀθ6556. θ6 ἐπεσκήπτειν νοῦθο οἴ, 
Δ6Π...11. (Ὁ ἃ, χα ὴ (ς-: 
διολέσαι, πόνος 41τπ|1 οοἴ- 
γ05 ἀταθοοβ 'π ΠΡ οτ αἴθ 
νἱπαάϊοαῦδ. Ιάοι 05 ἴππ- 
αἰ{τ|5 βον δ Ἶ18. Ρουὶ. ὃ τὸ 
οἵ. ΤΠ, 8, 4, εἱ 8]. 
(δ. δ0. Πρὸς τὸν 16- 

γον αὐτῶν. ἤαθο οἴπὶ τὸ 
ψογΡο, δείσαντες ἢ ἐνδώσι, ἰιη-- 
Βοηάὰ 51η|, ΠῸΠ 5815. ΘΟΥαπὶ Θ5ι: 
(ἡ οαΐπι πο δ θθυο ὈΥἸ ΠΊΠΠῚ ἴο-. 
Οἴπὶ ΟΟΟΙραγΘ οχ άη. 1, ΟΒ, 1, 
ἐπ᾽ 6 ΠΠσίαιν. ἔλεγο ΓΑ. ὁ 
ἀ6ἢς 1 «ΟΣ, θὲ 

Θηβαῖοι καὶ 
αὐτοὶ λόγον 
αἰτοῦνται. 



δημηγορία 
Θηβαίων; οἱ 
μετὰ μικρὸν 

(δ. αἢ) πρῶτον 
μὲν (α) περ 

τῶν διαφορᾶς 
τῆς πρὸς Πλα- 
ταιέας ἀπο- 
λογοῦνται, ἧς 
τήν τε ἀργὴν 
ἀποφαίνουσι, 

104 ΘΟΥΚΥΑΙΔἉΑΟΥ͂ ΞΥΓΓΡΑΦῊΣ Γ΄. ξα΄. 

61. ,,Τοὺς μὲν λόγους οὖχκ ἂν ἠτησώμεϑα εἶ: 1 
πεῖν, εἶ χαὶ αὐτοὶ βραχέως τὸ ἐρωτηϑὲν ἀπεχρί- 

προοίμιον γαγτο, Χαὶ μὴ ἐπὶ ἡμᾶς τοαπόμεγοιν, κατηγορίαν 
; ἐποιήσαντο καὶ περὶ αὐτῶν ἔξω τῶν προχειμένων 

εἴς ἀφρόν ἅμα οὐδὲ “ἠτιαμένων. πολλὴν τὴν ἀπολογίαν 
καὶ ἔπαινον ὧν οὐδεὶς ἐμέμψατο. γῦν δὲ πρὸς 
μὲν τὰ ἀντειπεῖν δεῖ, τῶν δὲ ἔλεγχον ποιήσα-- 
σϑαν, ἵνα μήτε ἢ ἡμετέρα αὐτοὺς κακία ὠφε-- 
λῇ μήτε ἢ τούτων δόξα, τὸ δ᾽ ἀληϑὲς περὶ 
ἀμφοτέρων ἀχούσαντες χρίνητε. ἡμεῖς δὲ αὐ- 
τοῖς 

“ 2 Ζ - 

διάφορον ἐγενόμεϑα πρῶτον ; ε! πον τινὶ ὃὁτν ἡμῶν 
κτισάντων Πλάταιαν ὕστερον τῆς ἄλλης Βοιωτίας 
χαὶ ἄλλα χωρία. μετ᾽ αὐτῆς, ἃ ξυμμίχτους ὧν- 

Ι  Α, », 2 2 ΄ 

ϑρώπους ἐξελάσαντες ἔσχομεν, οὐκ ἠξίουν οὗτοι, 
Οαρ. ΟἹ. 

Οαρ. 61. ,..Πσοο οταῖϊο χιδη- 
4ιαπι πιασηαπ) ἃγΐθ ἢ) ἀἰΘπιοηβίγαϊ, 
ἰδηιθη Θχίσιιαπη ἤάθια [ασῦ. .. 
Τοῖα ἀϊδραϊαῖο [αἰ ΐαχ δῖ, βεπίθη- 
[86 [αἰδαθ αὶ γΘΥὈ 5 ὀχ ρ φοιαῖδο, 
οἱ 46 Υἱχ 10 515 ἘΠΟΡαπὶς. ἰπιρο- 
ΒΈΘΤΙ 1.’ ΒΙΟΌΝΕ. 

ἢ. 1. Καὶ αὐτοί, ἵ. ὁ. οὖ- 
τοι καὶ αὐτοί, οἵ 1511. -α τὸ 
ἐρωτηϑὲν ἀπεκρίναντο. 
ΟΥ Μ δι}. ατγ. ὃ. 409. 6. - καὶ 
περὶ - ἀπολογίαν, οἵ 
(0151) δ 56 10.515 δχῖγα 
ῬΓΟΡοΒΙθαπι 5 11π1} 6 {18 ΠῚ 
ΘΟ. 4π188 πὸ δοσι 5α νᾶ 
411 ἃ 6 πὶ 511, πλα] ἃ ἀοἴοπ- 
Βἴοπμθ τι] δϑϑϑηῖ, Ραγίίοιϊαο 
καὶ ἅμα πορίτῖβ ἂὰὶ ὁ ἢ σὰ σ᾽] οἰ ἢ 
γοϑροηἀθηΐοβ ΘΟάοπ πηοο 82,1. 
οἱ ὟΥ, 9, 4. Ἰοσιιπίιν. Πὸ ροτίθοϊο 
ἀδροποηι5 αὐτεῶσδαι ραεθῖν ρο- 
δῖο νἱά. Βα τίπι.. ατ. 8. 113. Δ, 
ἀπ 7. ΜΒ οϑ ἢν. ἢν 13. ΠΝ. ἫΝ 
ΟΥ αἰτιαϑείς ΥΙ]., δ8. ὝὙΠ1: 68. 
-- πρὸς μὲν τά. Ὧδ οΟ]]οοα- 
ἴοπθ νουθογιμ. ..οἷ. ΠῚ, 82. ἐπὶ 
δὲ τῷ ἀγάλλονται οἱ ΥἹ, θ6θ. 
παρὰ δὲ τὸ κρημνοί.“ ΑἘΝ. 
Αἀὰ. Μαντι. αν. ὃ. 287. αἄη. 3. 
Βαχῖπι, (ν, πιοᾷ, δ. 120. ἀάπ. 9, 
Τὰ μέν βρθοίδῃι αὐ τὴν ἄἀπολο- 
γίαν οὐδὲ ἠτιαμένων, τὰ δὲ δὰ 
ἕπαινον ὧν οὐδεὶς ἐμέμψατο. -- 

8. 1. “ὑτῶν. ἴῃ Ροπί5. ΠΡΥΙ5 τπὰ]6 αὐτῶν. 

ἀντειπεῖν... «ἔλεγχον ποὶ- 
ἠσασϑιαι. ΠΙιὰ χηΐπιις στανθ 
6556. Θχρ]ἰοαὺ Ασπ. Οοηίγα ΒΙΟομΝ. 
ἴπ δα. 2. ἔλεγχον ποιήσ. ἰῃῖον- 
ΡΓοίαύιη" ΧΡ ΙΟΥ̓ΤΘ; 404 Πο5 
ΠΟῚ ῬΓΟΡΆΙΗΙ5. --- ἡ ἡμετέρα 
εν κακί [αἼ ταῦτα εἰρωνικῶς 
λέγει ὃ Θηβαϊῖὸς. 5080]. “Ροϊοοῦ 
Θἰΐαπι ἃροὶρὶ ἣν ἀεὶ προβάλλον- 
ται παὶ καυχῶνται, αὐ Ῥά.]0 ρόϑί 
[ο. 03.] 5010}... ΌΚ. ΟἿ, ΜΈ}. 
ατ. ὃ. 400. αἄῃ, ὃ. 

δ... Ἡμεὶς δέ. ΒιμΠπίον δέ 
Ροδὺ Ῥγοοθηλίαμι 1, ὁ7. 2), Ἰοσίματ, 
ἘΠῚ, τ ἨΪΟ, «δή Ιορόπάμιπι οοπ θοῦ 
Κνιιοο,, --- ἡμῶν κτισέώέντων 
Πλάταιαν εοϊ. Ὧδ τὸ νἱά. 
Ν απ5. ϑρατί. ΠΙ. 2. ρΡ.. 59. Ῥ] ἃ 55. 
ΠΙδι. ἄτγαθο. δηιίαιι55. ρὰσ, Ο14. 
Κα οἴ 2. 46 Εοοα. βΒοθοίῖ. Ρ. 14.534. 
Μὰ 6 ἢ 5 ἢ. ἀὸ ἤθν. Ρ]αἴδθθηβ. 
θ᾽ ΣΦ 56: ἄλλᾳ χὠ ρία. 
»ΕἈθρίοηθ5.. ἀπᾶθ ἰηγα (ΟἸΠἀΘΙῸ-- 
ΘΠ 5ἰἴαθ δα Βπτίραπι ὀχίοηάπῃ- 
τ. ΜΌΟΕΝΒΟΗΝ. 1..ὄ ἃ. Ῥ. 27. 86- 
οαπάππι ΕρΠον. ἀρπὰ Απημοη. ἀθ 
ὈΠ ον. νον}. ν. 70. ἴπ ν. Θηβα- 
γενεῖς. ---- ὥ αὰ ΡΙαϊαοαθ. 4486 
τοίοιτὶ ἄθροῦο τοοίθ ἀοπιοηβίγαι 
δῆ τι 6 ἢ 5 6 ἢ. Ι. 4. ν. 29. -- ξνω- 
μίκτους ἄν οώπιοῦ ς: Πος 
6588 Ηγδηΐοβ, ὙΠγασοβ. ΘΙ αΘΡῸ5 
οχ διγαῦ. ΙΧ 2. [ρ. 401.] ἀοοδῖ 



ΕΤΟΣ Ε. ΘΕΡΟΣ. ({|, 61. 62.) 

ὥςπερ ἐτάχϑη τὸ πρῶτον, ἡγεμονεύεσϑαι ὑφ᾽ 

10ῦ 

ἡμῶν, ἔξω δὲ τῶν ἄλλων Βοιωτῶν παραβαίνοντες 
τὰ πάτρια, ἐπειδὴ προφηγαγχάξοντο, προςεχώρη- 

» . ΄ ᾿ - ν «ε - σὰν πρὸς ᾿ϑηναίους, καὶ μετ᾽ αὐτῶν πολλὼ ἡμᾶς 
Ἷ τ ΄ 

ἔβλαπτον, ἀνθ᾽ ὧν χαὶ ὠντέπασχον. 62, ἐπειδὴ 
δὲ [χαὶ] ὃ βάρβαρος ἤλϑεν ἐπὶ τὴν Ἑλλάδα, φασὶ 

’ - 2 ΄ ᾿Ὶ ,. ͵ 

μόνον Μβοιωτῶν οὐ μηδίσαν, καὶ τούτῳ μάλιστα τ 

σαρ. 62. 8. 1. 
νἱάθιαν, 

4Ὲ καί. 

Αὐ΄ -- ἡγεμονεύεσθαι 
ὑφ᾽ ἡμῶν. Ῥαπδβίνιιπι ἤγεμον. 
ΒοΟ ππὺ ἰΙοθῸ ΓΘρΟΥ ΠῚ 51 Π}}Π|}01|5 
ἄρχεσϑαι οἱ βασιλεύεσϑαι αἱ. 
5α 15. ἀθίοπαϊμισ. Οἷν αάπ, 1, 142, 
7. ν᾿ Ἐχ δὲ. γυουθὶβ σοπῇοιμαν.... 
ΡΙαίδθπϑοβ ΠΟ ἴπ ργναίαμι ΤῊ6-- 
Ῥαποῦιπὶ αἰ ΠΟ ἢ 6 ΠῚ ρου υ  ηἶ556, 5θἃ 
ῬΥΪποίραύιπι 115. ἀθαῖββο..... γον- 
θὰπὶ οπίηι ἦγ ἐμονεύεσϑαι Ἔν 
ΠΪΒ]] αΠττιὰ Θδὲ πἰδὶ ΡΤ ἢ ΟἿ ἃ ὑπ τη 
ΑΙ π|5. 56 4π| [οὐ ἀϊδιϊηστιοη-- 
ἄσπι ἃν ἄρχεσϑαι. ΝΙά. Ατη. ῬιΙαῖο 
ταῖπθη Ῥμαοά. Ρᾶρ. 80... δουῖρ θη 5 
τὸ μὲν θεῖον οἷον ἄρχειν τε 
καὶ ἡγεμονεύειν πεφυχέναι; τὸ 
δὲ ϑνητὸν ἄρχεσϑαί τε καὶ δου- 
λεύειν, δουλεύειν 5ιβοιιαι ΡΓο 
Ραβδίγο. ἡγεμονεύεσϑαι]. Νραιθ 
ΤΠΘΡ πὶ ΡΥΪΠοΙραίτιπι πὶ ΒΡ [5 
[ξυντελεὶς, ξυμμόρους ΙΝ θΣ 
92.1, φαίρρθ ψιᾶθ ἱπιροτῖίο γοβο- 
γΘηςαγ, 566 ἴῃ ΠΡ γὰβ Βοθοίίαθ οἱ- 
νἱλαῖοβ, {πᾶ 5115 Ἰρβάγιπι ἰΘΟΊΡΙΙ5 
[6 Πουθηδατ, 510] σΟπερδίθγα οοπίθπ- 
ἀδρθαηι  ΜΌΕΝΘΟΗ. 1. ἀ. γ. 90. 
εὐ 92. ΟἿ ρ. 28. 544. ἀ55θπιτο 
ἴῃ Πᾶο τὸ ΕΡπονιβ 1. ἀ. οὐ Τπὰ- 
ογάϊά 65 νἱἀθπίιν., {ασπὶ ἢ ΤΠ6Ρα- 
πἶθ πΠοὴ Αἰ᾿πὰ Ε]αϊ ΔΘ ηϑίιπι 4118 Π| 
τοι πα Βοροίίαθ ἹπῈ ΡΟ  τμ {γῖ- 
Βυδι, 1116 605 τοὺς τοῖς ᾿4ϑη- 
ναίοις ὁμόρους προρςοικειοῦν- 
τας ἰδίᾳ προςαγα) 'ἔσϑιαι ἀϊοαι: 
Δ ΠῚ ἰρῖ. Θ11Π} Ὁ} γερὰ ἐνέμοντο 
δὲ τὴν ὑπὸ τὸν Κιϑαιρῶνα 
χώραν αᾷ Ρ]αἴαθα5. γοβρίοονο δχὶσ 
5 ππαπάτιπι 6556. Αὖ ἃ πορὶβ πὸ- 
Φασζιαμν ὁθεθαπι νἱἀοίιι;, ααυοά 
Τππογνάϊάο5. ξυμμίκτους 
ποὺς ἀμπίθα ΡΒ] αἰαοὶβ μα απο 6χ-- 

ἀνϑρώ- 

Καί οι. 1. Αγ. θη... εὐ ἀδϊοπάσπι 

Ρ 505, ἙρΒοσιι5 συμμίχτους πολ- 
λαχόϑεν τὴν ὑπὸ τὸν Κιϑαι- 
ρῶνα χώραν νεμομένους 510} 
ἱπιρουίη. ὙΤΠΘΡαπουιπι τϑάδοίοβ 
ἀϊοῖῖ. πάτο πππὸ ἀδ Ηγβὶ5 οἵ 
ΕἸΘΙΙΠ ΘΓ ΙΟαιι βαβρίοαπμτ. Νο- 
46. γϑγιι) δὲ 4ποα Ἰάδπι Δπιοπ- 
ΒΌΠῸΓ ρ. 90. ρΓΟρίου τ σα] πὴ ἀριιὰ 
Τῆο. ἀἀ νεῦρα ξυμμίκτους ἀν- 
ϑρώπους ποὸπ δάάϊπιπι ΟἸΠΠ65 
τὶ ΕΪαἰα θη βὶβ ἰπθο] 5 ἃ Βοθο- 
5. Ῥα ]505. 6556. Πορπά πηι ρμεἰαῦς 
ΠᾶΠῚ ΥΙΟ]0. 116 46 οο! ανὶθ Πο-- 
πηΐπτπ) ἱσποίουιῃ. ΓΘοΐθ τι] 0 
Ροτυ, ᾿ὐδίουαμι Ζααπι [Ὧ01}6 τὸ 
ἢ ἐμονεύεσϑαι οἱ τὸ ἄρχεσϑαι 
δἶνθ ξυντελεὶν ἰπ γϑΡι5 Βοθοῖο- 
Τα ΘΟΠ βιιη 51Ὁ 9. ἰπ46 ἀρραγοῖ, 
4ποὰ ..Δ4. Πᾶπο ἀοοιβαι πο ηι [50-- 
ΟΓαΟ5. ΓΟΒΡΙΟἴθη5 ἴῃ Ρ]αῦ, ὃ. 8. Πᾶδθο 
βουῖθι : ἔνεοι τολμῶσι λέγειν, ὡς 
δεὰ τοῦτο πρὸς ἡμᾶς οὕτω προς- 
ηνέχϑησαν , ὅτε συντελεῖν 
αὐτοῖς οὐκ ἠϑέλομεν. ( ΒΙΘΟΝΕ. 
-- ἔξω δὲ... τὰ πάτρια, 
ἔεδυ 
ἀϊβοοάἀθηοβ ἃ βοοϊοίαϊο 
σΟΠ πα Π5 ΟΟποῖἰ Βοοθο- 
τοῦτα πὶ (ἦν. ΧΠΗΠ. 43.). Οὗ, άπ. 
ΠΗ, 2. 4. εὐ ἰηἴτα θ0., 2... 46 σαιιδα 
τϑὶ δὐλομι 99, ἴ, -α- προ 9η- 
ναγκπκάζξοντο. Βιρρὶ. τούτοις 
(τοῖς πατρίοις), 1 '. 6. μὴ παρα- 
βαίνειν ταῦτα. Οἷ,ἁ αάη. 1, 100, 
1.--προφςεχώρησδαν πρὸς 
᾿Αϑηναίους. ΟΥὨ 585, 1. οἱ 
1θὶ αάη. 

ἀρ. 6. ὃ: 1. Φασὲ ...!. 
μη δίσαι. Νιά. 54, ὁ. οἵ ἀδ νυ. 
μόνοι Βοι. ἰθὶ ἀάη. 

καὶ περὶ τῆς 
αὐξήσεως αὐ- 

τῆς λέγοντες 

ὰ ἐς “: σφέ- 
τερον μηδι- 
σμὸν ἀπολο- 

γοῦνται. 

51 βϑηΐθη πὶ ΒρΘοϊμλιι8.. 



100 ΘΟΥΚΥΔΑΙΔΟΥ͂ ΞΥΓΓΡΑΦΗ͂Σ Γ. ξβ΄. 

αὐτοί τε ἀγόλλονται καὶ ἡμᾶς λοιδοροῦσιν. ἡμεῖς 2 
δὲ μηδίσαι μιὲν αὐτοὺς οὐ φαμέν, διότι οὐδ᾽ ᾿4ϑη- 
γναίους, τῇ μέντοι αὐτῇ ἰδέᾳ ὕστερον ἰόντων 4ϑη- 
ναίων ἐπὶ τοὺς Ἕλληνας, μόνους, αὖ οιωτῶν ἀτ- 
τικίσαι. χαίτον σχέψασϑε, ἐν οἵῳ εἴδει δχάτεροι ὃ 
ἡμῶν τοῦτο ἔπραξαν. ἡμῖν μὲν γὰρ ἡ πόλις τότε 
ἐτύγχανεν οὖτε κατ᾽ ὀλιγαρχίαν ἰσόνομον πολι- 
τεύουσα οὔτε χατὰ δημοχρατίαν" ὕπερ. δέ ἐστι 
γόμοις μὲν καὶ τῷ σωφρονεστάτῳ ἐναντιώτατον, 
ἐγγυτάτω δὲ τυράγγου, δυναστεία ὀλίγων ἀνδρῶν 
εἰχε τὸ πράγματα. χαὶ οὗτοι ἰδίας δυνάμεις ἐλ- 4 
πίσαντες ἔτε μᾶλλον σχήσειν, εἰ τὸ τοῦ Μήδου 
χρατήσειε, χατέχοντες Ἰοχύϊ τὸ πλῆϑος ἐπηγάγοντο 

}) [ 

αὐτο" 

δ. 2. “Διότι οὐδ᾽ ᾿4ϑη- 
ναίου ς. Ῥτορτίο οορσ!ἰαπάα νου} νὰ 
μηδίσαι φαμέν : ροῦα!! ἤαπιθὴ Ὁ Π6 
᾿Αϑηναῖοι 5ογ]0], οὐ νἱάθίιν θα άθιη 
6586 αἰίγαοο, 4πᾶ6 [ΓΘ ΘΗΝ ΟΥ δ᾽ 
'π ΘΟΠΙΡΆΓΆΠΟΠΙ ΕΙ8. ϑθηίθηιία γϑα 

04,1.-- τῇ... «αὐτῇ ἰδέᾳ. 1. 6. 
τῷ αὐτῷ τρόπῳ. ΟΥ̓ ἀά.1. 109, 
. Ἰ, δ[ »ἱ: »»Δμφότεροι δηλοιὶς 
ὅτι ἐπὶ τῇ τῶν Ἑλλήνων δου- 
λείᾳ.“ ΦΟΥΚΑ͂Σ. ἴυηροπάα ἱ ἰοὶ- 
ἴα Παθο 5πηΐ σπὶ ἐόντων νοῦθο. 

. ἃ. Ἐν οἴῳ εἴδει, 1. 6: 
τρύπῳ πολιτείας, ἴῃ 410 81 ἔπι. 
ΟἿ. Ὁ α]κ. αα ΥΠΠ, 89, 8..-- οὐ ἃ τ΄ 
ὀλιγαρχίαν ἐἰσόνομον. Ἐϑι 
ἀπὸ γέ ἕνους ὀλιγαρχία 561 ἄρι- 
στοπρατιπὴ ὀλιγαρχία, 4υαΐθηιιβ 
ἴπ Θὰ ΟΠΊΠΘΒ ΠΟΡΙ65 ὁμότιμοι 56ιι 
ὅμοιοι οταπί. ΟἿ᾽ Ποὺ πὶ. μια. 
αἵ. ὃ. 58. εἰ 180. (οΙΙθγιθαι Πἰ5 
ΟΡ] οιιοπίομι γοΓαϊανίμηιι5. ἴῃ. ο. 
τηᾶὶ. ΒῈΡΡ]. --- τῷ σωφρονε- 
στάτῳ] τουτέστι τοῖς σώφρο- 
σιν ἀνδράσιν. 5080]. ΑΙ κοσμιό- 
τητα, εὐκοσμίαν, ΥΘπΡᾺ}}1}-- 
οὰπι οΟμρίϊπιο σοηϑυύ ἐπ {ἃ μὰ 

6556. [Ὀγβι πὶ σΟΠΙ οἷ αηΐ. Οἵ, ὙΗΙ, 
58. θ4. --- ἐγγυτάτω δὲ τυ- 
ράννου. Ῥαποοτππι ἀ οπ}ἷ- 
παίίο τοσίαο ΠΡΙἀτηϊ ΡΓο- 
νἷον οβδὺ ἴαρ Αππη. ὟἹ, 42... ὑ- 
ραννος οδὺ ἴρβα ἐγγαηηῖδ, αὖ δῆ- 

᾿ ς ͵ λ το 2 ͵ καὶ ἡ ξύμπασα πόλις οὐκ αὐτοχρατωρ 

μος βᾶθρ6 θΟρ]αΓΘ ἱπιρθυ λα 51- 
δ ϊΠοαν ΒΙΘΟΜΝΕ, δυνα- 
στεία ὀλίγων ἀν δρ ὦ ν. 
Πολυκέφαλον τυραννίδα ἴατο γος 
ον Ρ]ομΐ5. ἢ αβίγαη5. ὁ Τα πι 6 π]. 
Ἀόβρα}]. αν. Ρ. 19. Ἰρβύα πομιθῃ 
δυναστεία ἀο πιῖὶπ ἃ [Ϊ 0 ἢ 6 πὴ, 
ἰ. 6. πηρθυίαμη. Ραποουιμι, 516 
ἰγν Δπμἰ αὶ, ἀορίσπαι, Πα ὀλιγαρ- 
χίας ἀριστοχρατικῆς παρατρο- 
πὴν καὶ ὑπέρχυσιν ΡΙυϊανοῖι8 
περὶ μοναρχ. καὶ δημοκρ. ἐ ΙΧ. 
Ρ. 987. ἀἰοὶ! δυναστείας, ὅταν ἐν- 
τέκῃ ὀλιγαρχία ὑπερφροσύνην. 
ΟἿ Ἤδται. μαι. αν. ὃ. 58, 12. 
Ὁ ΤΥ, 78. ΥἹ, 98. Ὀλιγαρχίαν 
ΒΙ ΠΗ ΡΠ ΙΓ ἸΠαπι ΤΟ θαγιιμι βία 1} 
ἀρ Ό] αν Ραι5. ΙΧ. ὃ, 1, ὀρρο- 
65 τῇ πατρίῳ πολιτείᾳ Τιος 
ΒΆΠΟΥΠΙ. .. 4πιὰ6 οϑὺ ΤΙνιογἀἰαἰς 
ὀλιγαρχί α ἰσόνομος. - ὁλί ἰγῶν 
ἀνδρῶ ὃν] ᾿“τταγίνου καὶ τῶν 
ἄλλων ἀνδρῶν (νεῖν Τημποσθῃϊ- 
ἀλ6) τῶν μηδισάντων ἀάλιστα, 
5080}. Οἷ. Ποτοάοι, ἸΝ, 1δ. οἱ 
86. 544ᾳ. --- τὰ πράγματα. 
ΟἿ δάη. 28, 1. 

ὃ. 4. Σχήσειν, γτοίθπες- 
γ05 6586. -- τὰ τοῦ Μή; 
δου. ΟἿ, Ἀοπ50. αν. ὃ. 98. ὃ. β΄. 
-““κατέχοντες (ΟοοΥΟΘη 08) 
.τὸπλῆϑος. δ τὸ οἵ. ΡΤ. 

Ἀπριὰ. ο. 18. δχίν. --- οὐκ αὖ- 
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οὖσα ἑαυτῆς τοῦτ᾽ ἔπραξεν, οὐδ᾽ ἄξιον αὐτῇ ὀνει- 
ϑίσαι ὧν μὴ μετὰ νόμων ἥμαρτεν. ἐπειδὴ γοῦν 
ὕ τὲ Μῆδος ὠπῆλϑε καὶ ποὺς γόμους ἔλαβε, σχέ- 
ψασϑαν χρή; ᾿᾿ϑηναίων ὕστερον ἐπιόντων, τήν τὲ 
ἄλλην Ἑλλάδα καὶ τὴν ἡμετέρων χώραν πειρω- 
μένων ὑφ᾽ αὑτοῖς ποιεῖσϑαι, καὶ κατὰ στάσιν ἤδη 
ἐχόντων αὐτῆς τὼ πολλώ, εἰ μαχόμενοι ἐν Κορω- 
γείᾳ χαὶ νικήσαντες αὐτοὺς ἠλευϑερώσαμεν τὴν 
Βοιωτίαν, καὶ τοὺς ἄλλους νῦν προϑύμως ξυνε- 
λευϑεροῦμεν ἵππους τὲ παρέχοντες χαὶ παρασχευήν, 
ὕσην οὐχ ἄλλοι τῶν ξυμμάχων. καὶ τὸ μὲν ἐς 

Ι τὸν μηδισμὸν τοσαῦτα ἀπολογούμεϑα. 69. ὡς 
δὲ ὑμεῖς μᾶλλόν τε ἠδικήκατε τοὺς “Ἕλληνας χαὶ 
ἀξιώτεροί ἐστε πάσης ζημίας, πειρασόμεθα ἀπο- 

4 φαίνειν. ἐγένεσϑε ἐπὶ τῇ ἡμετέρᾳ τιμωρίᾳ, αἷς 

τοκράτωρ ... οὐδ᾽ ἄξιον 
«ὀνειδίσαι. Οἵ, Ρἀπ5. Ἰ. ἃ. 

ἉΠΙΙΟΡ ΤΒΟΡαπονιπ μηδισμὸν οχ- 
ὀπβάγο βίπαθι ΡΤ αἰ. 46 Ἠρτοῦοι. 
πη] ση. Ρ. 491. 544. Οἵ. Κ͵͵π οἵ Ζ. 
ἄς Ἐοοά. Βοθροί. Ρ- 90. 544. 
ὧν, ἱ. 6. τούτων, ἅ. ΟἿ. Ν ἄτι}. 
ἄγ. ὃ. 908. Β οϑ51. δ. 109. 4... -- 
μὴ ὦ ετ ἃ νόμων, 1. 6. νόμοις 
οὐ χρωμένη. 

ὃ.ι5. Τοὐςνόμους ἔλαβε, 
58 5] 6 565 Γθοορῖ!.-- ἐχόν- 
των...τὰ πολλά. Ῥοβὺ ρὰυ- 
ΟἼΔ ΠῚ ἀρυὰ Οεπορ γιὰ ΡρΠαϊδ ΠῚ, 
γιὰ. 1,108, 2. --.ἅ μαχόμενοι 

»Βοεως ἐαν.  ΝΙά. Ι, 119. -- 
ἵππους παρέχοντεξ. Οἵ, 
1 .91.22} 

αρ. 603. ὃ. 1. ᾿ξιώτεροι 
«ζημίας. ϑοβοιϊαβία οἰβὶ δη- 

ἴρα μῶλλον δχρ]ίοαν!! μᾷλλον ἧ- 
μῶν, ἴαπιθα ππηὸ ΘΟΙΠΡΑ ΑΙ γ τ 
Ροβίνο γθάαϊ!. ΝΙπίνιιπι ΤΟ ΠῚ 
Ἁυσπι ξαργὰ 0 ὦ, ἄ. ἀδ βιὰ οἰνιίαῖθ 
Πὲ5 γΘΥ 5. τὶ 5, οὐδ᾽ ἄξιον 
αὐτῇ, "ὀνειδίσαι ὧν μὴ μετὰ νό- 
μῶν ἥμαρτεν, Πἷο 58 ἀἴσῃοβ ροθπᾶ 
οομΠίιοῦὶ ποη νἱ ἀθηΐαν Ροϑ56. ..8501- 
γ ΘΠ 8 116 οοπιραγαίνιβ πὶ μᾶλ- 
λον ἄξιοι, ὧὐ μᾶλλον ποη δά 
ἄξιοι ροτιποαῦ, βοὰ δά ἰοίΐμηι. 
ὈΙρπὶ οδϑὺϊβ Ροθπὰ ρΡΟΙΪ5, 

5011. πᾶ γνοπία ἀπ θΟποἤοϊο. 
ΒΑῦ. ΟΥἷ δάη, 11,.40,.1. 1Υ{Φ,. 61. 
ΠΗ Ϊοῦν ἰασιθ. πθο ΘΧοπιρ πηι 80 
4[Π|5.. Ζαϊα ΘΟΠΓγ ἢ ΠΟΙ ΒΓΊΠῚ 
μἰο τλΐπιι8 ἰδοθ β᾽ πη} Δι 
ΒΙοΟ ΘΙ [1614 115. ἴῃ δα. 2. Ἰηἴοῦ-- 
ΡΓοίαϊΓ Υ 05 ΡΟ ὑ1π|5 41 ἃ 1 ΠῸ 5 
ἀἰσπὶ 5015 ΡῸ 6Πᾶ. Οιἰά,. 5ὶ 
ἀξιώτατοι ΒΟΥ ΡΒ 5 γι 

ὃ. 2. Ἐπὶ τῇ ἡμετέρᾳ τι- 
μωρίᾳ. Ῥονί: αὖ πὸ 8 α161- 
Βοογθπίη. Αὖὐ ΒΙοοιμῇ: αἴ 
Δα ΧΙ α ΟΠ Π08 [Π|- 
ΡΟ οὐ 15. Δα ΡΙοοιμΠ 6 11 οχ-- 
ΡΟ ΟΠ 6] τπϑπάδπὶ Αγ. οοπιρᾶ- 
ταῦ 1. 09: αἵ ὑμέτεραι ἐλπίδες 
εἰ 1, 7: πὸ ἡμέτερον δέος: αἱ 
οἰβὶ οομβίαῦ ργΡοπο μπᾶ ροββοβϑινα 
᾿πίθυ ἀτπ ΡΓῸ ΘΠ ν 15. ΟΡ Θο! ροηὶ 
(οἴ. δαη.-:], 89, ὦ.}),. πο ἰἴθηι 60η- 
βίαι τιμωρίαν τιν ς υϑαιᾶπι 51- 
σηῃϊβοαντο αὐὐ χ ΠΠ πὶ Ομ ὑτ ἃ ἃ11- 
{ἀπ 6 ΓΘγ πάη, «υαπαιαιη, 
4απιηὶ ἐπικούρημα οἱ ἐπικούρη- 
σίς τινος ἴα Ἰοσὶ. οχ δΜί αὐὐῃ. τ. 
δ, 904. ποίιιμ εἷξ, ΒΙΟΘΟΙΙ ΘΙ 411 οχ-- 
ΡΙαπαιοηὶ Πἰδιουίαθ οὐ νογθὶβ. Ρ]α- 
ἰᾳθοηβίμμ ὅ0, 1. ΘΟὨσΤΙΘΠΠΟΥΙ ἴα -- 
ὙΘΠΉΕΒ... ΙΔ μι 'ρ86 ἀιιοῖοῦ ἱπ ο. 
2. τιμωρίαν νἱάοι! 6556 ἐκδίκη- 
σιν, Υἱπάϊσας ἢ 61. ἀἰδθῃβ 
πιρῖ8 νθὶ οοτγαχὶν Ὑ6ὶ ἔμ! ον, 

ἔπειτα (βρ5 
ἐλέγχουσι τὰ 
πάλαι Πλα- 
ταιεῦσι πε- 

πραγμένα,. λέ- 
γοντες, ὅτι 



᾿ τῷ “ » 
οὐκ ἐπὶ τῇ 
σφετέρῳ τι- 

᾿ 3 ΕΣ 

μωρία, αλλ 
ἐπὶ τῷ ξυνε- 

᾿ “Μ 

πιεναιάλλοις, 
᾿Αϑηναίων 

ξύμμαχοι ἐγέ- 
ψοντο, καὶ 

οὐκ ἴσην αὐ- 
τοῖς τὴν χά- 
ριν ἀνταπο- 
διδοασι, 
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φατέ, ᾿Αϑηναίων ξύμμαχον καὶ πολῖται. οὐχοῦν 
χοῆν τὰ πρὸς ἡμᾶς μόνον ὑμᾶς ἐπάγεσθαν αὐ-- 
τοὺς καὶ μὴ ξυνεπιέναν μετ᾽ αὐτῶν ἄλλοις, ὑπάρ- 
γχον γε ὑμῖν, εἴ τὸ χαὶ ἄκοντες προςήγεσϑε ὑπ' 
᾿ϑηναίων, τῆς τῶν Μαχεδαιμονίων τῶνδε ἤδη 
ἐπὶ τῷ Μήδῳ ξυμμαχίας γεγενημένης, ἣν αὐτοὶ 
μάλιστα προβώλλεσϑε: ἱκανή γε ἦν ἡμᾶς τε ὑμῶν 
ἀποτρέπειν, καὶ τὸ μέγιστον, ἀδεῶς παρέχειν βου- 
λεύεσϑαι. ἀλλ᾽ ἑκόντες καὶ οὐ βιαζόμεγοι ἔτι εἵ- 
λεσϑε μᾶλλον τὰ ᾿Αϑηναίων. καὶ λέγετε, αἷς αἷ- 
σχγρὸν ἦν προδοῦναι τοὺς εὐεργέτας" πολὺ δέ γε 
αἴσχιον καὶ ἀδικώτερον τοὺς πάντας Ἕλληνας χαΞ 
ταπροδοῦναι, οἷς ξυνωμόσατε, ἢ ̓ Αϑηναίους μό- 
γοὺυς, τοὺς μὲν καταδουλουμένους τὴν Ἑλλάδα, 
τοὺς δὲ ἐλευϑεροῦντας. καὶ οὐχ ἴσην αὐτοῖς τὴν 
χώριν ἀνταπέδοτε οὐδὲ αἰσχύνης ἀπηλλαγμένην. 
ὑμεῖς μὲν γὰρ ἀδικούμενοι αὐτούς, αἷς φατέ, ἐπη- 
γάγεσϑε, τοῖς δὲ ἀδικοῦσιν ἄλλους ξυνεργοὶ κατέ- 

(ἀρ. 63. 8. 2. Ἐπάγεσϑαι Ομν. εὐ Βεϊικ. . αἴσαθ οἹΐμν ΟἹ. 
γυ]ρὸ οἵ ἴῃ οοίθυῖβ ΠΡτῖβ πιαϊο ὑπάγεσθαι, ἀιπιπὶ ἀἰοθπάϊπι 51} ΔΓ -- 
ξς 6 5586 16, δάνοοατο. Οἱ 9. 4. δάη. 1, ὃ, 2. οὐ Ατι, δα ΥἹ, 4θ. 
ν ͵ Ὑπάρχον γε Τ. 1. Βεικῖς. ἰαοϊϊαβαιθ ἀρὰ μιπο πὶ, δα! σο βοϊοθθθ 
ὑπάρχον τε. 

Ἱκανή γε. ὅτ. ἱκανὴ γάρ, υρά γάρ ἱπ (855. ταῦ. πιᾶῃ. 51:- 
ΡοΙβοῦ, Ἐχβρθοίανογιν [ογβίταπ 5 ρίαμη., αὐ ἈοΙδΙς, . ἢ ἱκανή, γε. Αἱ 
ποι βἰπθ νἱ βουϊρίογ Βίο ἀπίο γέ, βίοαν αἰθὶ αηΐθ μέν γε, ἀσυνδέτως 
Ἰοουΐα5. δβί. 

πολῖται. Οἵ, αἄπ. 88, 3. -- 
ὑπάρχον. Οἵ. αἀη. 1, 124,1. 
Π. 62, 1. ΒαΡΡ]. διΐοπι μὴ ξυν- 
ἐπιίναι. --- εἴτι... προςή- 
γεσϑ'ε. τ Προφάγεσϑαι οἰϊαπὶ 
ἀο 115 ἀἸοῖπιν, 4} ΥἹ οἵ ἸΏν 11 Ο Ὁ ΠῚ -- 
ΡΘΙα πτα Γ δά Δ] 1414 Γαοϊοπάτμη. 
Τῆς. ΠῚ. 63. οἱ ὙἹ. 84.“ ὉῦΚ. 
αὐ Ὑ1Π, 1060. Ἀδ5. πο ἀν ρτοπο-- 
πη τί ὄὀχργοϑβα δϑῦ, αὐ, Φαυ ΠῚ 
μος ῥΡοια5. Δάἀνθυθ! τον ἀϊούσπι υἱ-- 
ἀοαίαν., τηρηΐο τοροϊθηάππι ξυνε- 
πιέναι.-- ἐπὶ τῷ Μήδῳ; οοπ- 
τὰ Μεάππι. ΟἿ. αἄη. 1, 40, 0. 
-- τὸ μέγιστον. Οἵ.  οδί. 
ὅν. ὃ. 98. «ἀπ. 7. -- παρέχειν 
βουλεύεσθαι. ϑαρρ!ὶ. ὑμᾶς. 

- οὐ βιαξόμενοι ἔτι. Ἀ6- 
βρίοἴτν δὰ νοῦρὰ ὅ0, 1. ὅτε... 
ἐβιάσαντο. --- εἴλεσϑε... τὰ 
᾿Αϑηναίων, ρνατίὸ5 ΑΙΒ6- 
πο π5ἴππ. Νοία [Ογπλλ]α, αἱ 51- 
μΉ|65 φρονεῖν τά τινος (οἵ. θ8, 8.), 
βούλεσϑαι τά τινος ΥἹ, ὅ0. οἱ 
Βιρτα 1, 7. 

8. 8. Καὶ λέγετε. ΟἿ 86, 
3.--- καταπροδοῦναι. Κα- 
τά αἀάϊιο ἰπτοπάοπαϊ φααθάδμι νἱβ 
Υἱἀοίυν οοπίπονὶ. --- οἷς ξυν- 
ὠμόσατε, ἰ. 6. πρὸς οὺς ξυμ- 
μαχίαν ἐποιήσασϑε. ΟΥ̓, ἀάῃ. 1, 
71, 6. -- τοὺς μὲν ... τοὺς 
δέ. ΟΥ, απ. 1, 68, 4. 

4 



ιν 

Ἐω 

᾿᾿- 

ΕΤΟΣ Ε. ΘΕΡΟΣ. (1. 64.) 109 

στητε. καΐτοι τὲς ὁμοίας χάριτας μὴ ὠντιδιδόναι οαἷ- 
σχρὸν μᾶλλον ἢ τὰς μετὰ δικαιοσύνης μὲν ὀφειλη- 
ϑείσας, ἐς ἀδικίαν δὲ ὠποδιδομένας. 604. δῆλόν τε 
ἐποιήσατε οὐδὲ τότε τῶν Ἑλλήνων ἕνεχα μόνοι οὐ 
μηδίσαντες, ἀλλ᾽ ὅτι οὐδ᾽ ᾿ϑηναῖοι, ὑμεῖς δὲ τοῖς 
μὲν ταὐτὼ βουλόμενοι ποιεῖν, τοῖς δὲ τἀναντία. 
χαὶ νῦν ἀξιοῦτε, ἀφ᾽ ὧν δὲ ἑτέρους ἐγένεσϑε ἀγα- 
ϑοί, ἀπὸ τούτων ὠφελεῖσθαι. ἀλλ᾿ οὐκ εἰχός ὥς- 
περ δὲ ᾿Αϑηναίους εἵλεσϑε, τούτοις ξυναγωνίζεσϑε. 
καὶ μὴ προφέρετε τὴν τότε γενομένην ξυνωμοσίαν, 

δ. Δ, Αἰσχρόν. Ὁ. οὐ- αἰσχρόν, εὐ ὙΆΠ1α πὶ ΐ πὶ 5. ἔα τΡ 6 65. 
Νδ ποσδίίοπθ οριβ δβϑοί, Ἀγιθ σοῦ καίτοι τί Ἰθσθηάπιπὶ 6556 5850 Οα 15 
οδὶ. ϑδοὰ οἵ, δέῃ, 

8.4. Καίτοι τὰς... ἀπο- νοιθὶ δηλοῦν ἁἀάϊπιπι οϑἷ. ϑιῖς 
διδομένας. Εἰ απο δος 
ρΡοΥ 5 ΠΥ͂Ρ 65 ΡΆΓΟ5 σΓᾶ- 
Εἰ 5 ΠΟ η το ἴον, {πᾶ πὶ (μοπ 
Γοίουτ) οᾶ 5, 4Π8 6 611 Δ {1|- 
δ. 1ἃ ΄Ταϊά πὶ οοπίτα οί 
δι πηξ. Βοἀ Πατοἀάπηΐαγ, αὖ 
11 π|501{1ὰ 1 ἀ 6 ΟΥ̓ Δ ῸΥ (1. 6.᾽ 
504 5ῖπ6 ἰπἰατία ΡΟΥβοΪνὶ 
ποάφασπη 1). ΑἰΠ5 νουθὶβ : Υο5 
ἴπγρθ 6556. ἀϊο 5. στα πὶ ΠΟῚ Γ6- 
ἴογγο ᾿ἴβ. ἃ φιθιβ θαποῆίοία δο- 
σΘροΓγ 5. 564. ἴὰγσρο 4υίάθη οβὺ 
ῬΆΓΘΠΙ σγαῖα Πη ΠῸῚ ΓΟΙΌΓΓΘ: ΠΘΠΠ6 
ΤἈΠΊΘἢ ΓΟΡΓΘΠ ΘΠ ροίθϑ, δὶ οἱ. «αὶ 
Βοποίϊοῖα τη τ σοητα  γῖ Πὰς, αὖ 'ρ56 
ἀπ} Π8 πὶ Τὰ θῖτιγ, σγαῖιδ 6556 Π0- 
᾿ἴ5.. πρὶ ἃ ἤοεὶ ποῖ ροβδὶ!. πἰδὶ 
ἰρ56 Ἰηΐπισία5. 5ἰ5.. ὠὰ ΟἿ ΟΘΤῸ 46 
ΟΕ 1.15. Νοη το ἀάθυο θη 6- 
Ἔτ οἵ απ (μὴ ἀντιδιδόναι χάριν) 
γσο Ροπο ποη ᾿Ϊσοΐ (αἰσχρόν), 
᾿ποάο τὰ Τ}4οογὰ Ροβϑιῦ 51Π86 
ἱπίαι τα {τὰς ὁμοίας χάριτας). 
5684 51 1 τὰ πίσπι οαπὶ ἰπἰασία τά αἱ 
Ροίοβὺ (ἐς ἀδικίαν ἀποδιδομέ- 

: νας); ποη τούάογο 4 (μὴ ὥντι- 
διδόναι) Ὑἶγο θόπο σοὶ (οὐκ 
αἰσχρὸν). ΑᾺΝ. 10 ἱπιο!]θοία 
Βαθὺ β8πᾶ βιιηΐ. γοσρα ἐς ἀδικίαν 
βῖ. ἀἰοία βυυηῖς; αὐ ἐς. χάριν 37, 2., 
ἘΡῚ υἱά. - δίῃ. : 

(ἀρ. 64. ὃ. 1. 4ῆλόν τε 
ἐποιήσατε... οὐ μη δί- 
σαντες. Ὀϊσοπαϊ σοηθιὶ δῆλον 
ἐποιήσατε ματιοϊρίμπι δὰ πχοάιιπ 

Ἢ ΡΓὰ 59, 2. πιράϊιηι ἸΘσίταν. 
τὸ νἱά. 

φανερὸν ἐποίησαν οὐκ ἐδία πο- 
λεμοῦντες ΤΥ. ο. Ιμϑοογ. ὁ. 12. 
ΟΥ, Μαιι. ατγ. ὃ. 849. 8. ἰπῖτα 
ΟΥΤ. 0. οὐ βιιργὰ δά ὃ. 40. οχίν. --- 
᾿ϑηναῖοι. Βαρρ!. ἐμήδισαν. 
-- ὑμεῖς δέ. Πδρο, ἴπ φαΐθη5 
Πα 5 δὴ οοπίϊοϊαί, ΟΡ ἱπίογροϑβῖ- 
πηι ᾿ϑηναῖοι δἀάϊα 5ιηϊ, εὐ αἀ 
δὰ ἄδπιιο βιιθαιιαϊιπίιν γουΡα δῆ- 
λον ἐποιήσατε οὐ μηδίσαντες. 
Ταπι ρατιϊοίρίο βουλόμενοι 5ἰσηῖ- 
Ποαίαγ 4πππὶν 61} 6115. --- τοῖς 
ὃ ἐ] τοῖς Ἕλλησι. 5.801. ΟΥ, αάη. 
Ι, 68, 4. 

δ. 2, ᾿4φ᾽ ὧν... ἀπὸ τού- 
των. Ῥτορτίο απ ἀπὸ τούτων 
ΟἸπ θη ἃ. ἀπρ θΓῸ 115. ἀφ᾽ ὧν 
βοίαπι. ὦ βου θοηάμιπι [εἰ556. νἱάθα- 
ἴυγ. δεά οἵ. οἜχϑθρία ἰῃ δά. πηδὶ. 
αὐἀποτίρία οἱ πα δ ἢ. ἄγ, ὃ. 787. 
δάη. 1. ΒΙππη. αὐ ἴγο. ς. Θοογ. 
ὁ. 92. Βα ΡΡ. 84. Χρῆ. ἀθ Υϑοιῖ. 
4,18. --- τούτοις ξυναγῶ - 
νίξεσϑ'ε. ἴῃ ῬγδΘβοπ 5 ἱπιρογα- 
{ἰνο ἰπθϑὲ βᾶθὸ ποῖϊο: ρεγσίὶτθ 
ΘΟΓῸΠῚ 6586 500], ΡΘΥΠΙἃ- 
ποῖθ ἱπ ΠΟΥ πὶ ρᾶγΕ θ5. 
Οἱ. Ἀοβι, αν. ὃ, 124. 2. εἰ δάῃ.-: 
Ι, 120; κῖς 

δ.3. Μὴ προφέρετε. ϑ8υ- 
6 

᾿Ἰδιά,τιδὲ 98, 1. οἱ 4]. --- 
τότε. ΟΝ ἄάποι. Ι, 101..2. --.- 
ξυνωμοσίαν. Βὶς ᾿ΐδῦιμ ἐδ 
βοοϊοίαϊο Υ, 83. Οἵ, δάμη. 1, 71. θ. 

καὶ ὅτι οἱ 
Πλαταιῆς 

πάντα, ἃ χρη- 
στοὶ ἐγένον- 
το, δι ἀττικι- 
σμὸν ἔπρα- 

ξαν. 

..»-- 

»-------- 



110 ΘΟΥΚΥΔΊΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ Γ. ξδ΄. 

εἷς χϑὴ ἀπ᾽ αὐτῆς νῦν σώζεσθαι. ὠπελίπετε γῶὼρ 
αὐτήν, καὶ παραβάντες ξυγχκατεδουλοῦσϑε μᾶλλον 
Αἰγινήτας καὶ ἄλλους τινεὶς τῶν ξυνομοσώντων ἢ 
δ ιεχιυλύετε, καὶ ταῦτα οὔτε ἄχοντες, ἔχοντές τε τοὺς 
γόμους, οὕςπερ, μέχρι τοῦ δεῦρο . καὶ οὐδενὸς ὑμᾶς 
βιασαμένου, ὥςπερ ἡμᾶς" τὴν τελευταίαν τξ. πρὶν 
περιτειχίξεσϑαι, πρόκλησιν ἐς ἡσυχίαν ὑμῶν, ὥςτε 
μηδ᾽ ἑτέροις ἐμύνειν, οὐχ ἐδέχεσϑε. τίνες ἂν [οὖν] 4 
ὑμῶν δικαιότερον πᾶσι τοῖς Ἕλλησι μισοῖντο, οἵ- 
τινες ἐπὶ τῷ ἐχείνων χαχῷ ἀνδραγαθίαν προὖῦϑε- 
σϑε; καὶ ἃ μέν ποτε χοηστοὶ ἐγένεσϑε, εἷς φατέ, 
οὐ προφήχοντα νῦν ἐπεδείξατε" ἃ δὲ ιἷ φύσις ἀεὶ 

ὕαρ. 64. δ. 8. “Ὑμῶν. (885. Απρ. αι. Η. Βδρ. Ὁ. 1. Ε΄ Πὰν. 
τη. Πδη. ἡμῶν, αὐ 51 σϑη γτιβ Βα θίθοῦνθ, αποά ἀἰοαπί, ποι ΟΡ ον 
ἱπι6 Προ πάιι ᾿Σ 

Μηδ᾽ ἑτέροις 55. Ῥα]. Τ. αν, Οδ δαη. ΠῚ ΘΑ] ΤΥ ΟΝΙ; 
88. ΥἹΠ, 2. Κτιορ. δα Ὀίοη. Ρ. 108. γερο οἱ Βείκϊ. ̓ μηδέτέροις. 

δ. ΄. 

Βεῖαῖκ. 
οοηῃκίαϊ., 568 οἵ. οἴαπι 54. 1, 101. 

ΘΕ1|, 74, 8. --- Αἰγινήτας. Υἱά. 
1, 105. εἰ 108. --- ἄλλους. 
ξυνομοσάντων. θὲ Ἔχρϑάϊ!: 
ὁπ6 ΤΗθββα σα Αἰποπίθηβίππι 1, 111. 
οὐ ρῆρπα Οοτοποπϑὶ 1, 110... {αῖθειβ 
ῬΙαἰ ΘΠ 565 Ἰη ου εῖ556 α6η- 
ΒΟΠ  Υ 46 Βρρ. ΡΙαίαθοπβ. Ρ. 81. 
ΠΟῚ ΠΙΑΪὸ βιιβρίοαίαν, οορί[αγὶ ᾿ά60 
ποι! Ροϊοβί, αἶα ποὸ ΤΠ 6558}} πθὸ 
Βοφδοίογιη. Θχϑιι]θ5. 500] πη] 
που ΡΙαϊαθοπβίαηι. Νοο ἂρίθ 
δ ὁ, 4πὰ6 ἀὸ Ροσθηβίθιιβ οἱ 
Ἰιοονῖβ Οριιημ5. 1, 108, 8. παγγαία 
5ηΐ, τοβρίοἰαθασ: πᾶπὶ Πΐ «αι 
ἀρὰ ῬΙαίαθαβ σοῦ ἴῃ χοροί 
Ῥουβίοο ἀϊπιϊοανθγιηῖ. ὙΥἱά. Η 6- 
γτοάοι. ΙΧ. 91. Θιάγο Ργαθοῖριιθ 
ἔπ θοθὰ Ἰποοίαο γἱΦομίαγ. ἰημ6}}1-- 
δ ηαΐ ς μὲ Θηΐπὶ οὐ ἴῃ Θχθγοῖμαι Ραι- 
απίαθ, Γπόυηΐ βοοσηάπμι ΠΥ ἁ. 
ΙΧ. 28... οἱ αὐ 605 βιι σοπᾶοθ ἃ 
Ῥϑιίοίο υἱοῖποβ ΒΡ] αἰδθθηβθβ ἃγτοθδ- 
5105 6586, οἰδὶ στρατιᾷ ᾿4ϑηναί- 
ὧν 605 ἀάδογίιιβ 6586. ἀϊοίμαγ Ἱν 
114... νουὶϑίπηο οδῦ : [ουα556. ΘΕ 8} 
Ναχὶϊ (οἵ Γ,.98.), χαΐ, 4αδη αι 
ἃ0 Πογοάοιο 1. ἃ. ποὴ ποπιηδιὶ, 

Οὖν οχι. 55. Απρ. (ΟἹ. γι. Γι. Ὑαι. 
Αδσγθ ἰάπιοπ ᾿ἶο 60 Πρ παν οὐ μορὺ ἄν βᾶθρθ ὀχοϊἴ556 

Ἰ. Ἀδοσ. ΑΥ. ἢ δῃ. 

οὐ ἰρδὶ ἀρὰ ΡῬ]αΐαθαβ ἃ (ὐαθοῖβ 
νἱἀθηίαν διοιῖββο. Ὑἱά. Τα τ νν. 
Ηΐδι. ἄταθο. ο. ΧΥ]. ρ. 940. Μίμπιβ 
46 ΤΠαρῖίθ. δδη 5. ΒΥ Ζαηυ 5. οὐ 
Ἰοπρὶ παν θι5. πθὸ 9611 Ρουβίοὶ 
τοιροῦο Ρ] αἰαθθηβίμμη 500 15 οὐεὸν 
ἰαηάτπι. --- τοὺς νόμους. 
δεῦρο. Εχ [ῖ8 Ρ] ἴα 6 Π588 ἴδια 
[Θπιρογθ ΡΠ Αοοίποῦοὶ ρορυ αν 
οἰνιμα!5 δύαθιι. τι505 ο56. οο Πἰοὶ 
Μὰ 68 οι. 1. ἃ. ρ. 78. 54ᾳ. Οονῖθ 
ῬΟΥ οπηηθι ΠΠἀπὶ ἀοία πὶ 605 ΒΒ -- 
ἀ4πδηὶ ἃ δυναστείᾳ νε] ὑγγαπηϊθ 
ΟΡΡΥΘΘΒῸ5 6880 μῖπο ἀἰβοίπιιβ. --- 
ὦ ὁπὲρ ἡ μ ἃ ς. Υἱά. 02, Ὁ. 4. --- 
τὴν τελευταίαν... πρό- 
μκλησιν. Υιά. 1, 72. --- ἀϑιές 
χεσϑ ε. Ἱπυρεγίδοίαπι Ροβίψαμι νἱ-- 
ἀοιυν, φυοπίαμι βαθρίμβ ἰδραν ἃ]- 
{τὸ οἰϊνοχιιο τηϊβϑὶ δαηΐ, 

.ἅ, Οἵἴτινες ...προῦ- 
ϑεσϑε, «αὶ ποτα ἢ Ρ 6 Υ- 
πίοϊθπι νἱγίατ αι ΘΧΕ θὰ 1- 
τν (5ρθοϊαπ απ}. Οἷ, δάῃ. 

ΛΔ Ως Ὑ-- χρηστοὶ «ι- ὡς 
" ατι ἑ. Βοβρί οἶμαι δὰ ὁ4, 
οὐ προρήπ ν. ἐλάαν μο τ μα: 



, Ὑ 
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ἐβούλετο, ἐξηλέγχϑη ἐς τὸ ἀληϑές" μετὰ γὰρ 
᾿ϑηναίων ἄδικον ὁδὸν ἰόντων ἐχωρήσατε. τὸ 
μὲν οὖν ἐς τὸν ἡμέτερόν τὲ ἀχούσιον μηδισμὸν 
καὶ τὸν ὑμέτερον ἑχούσιον ἐττικισμὸν τοιωῦτα 
ἀποφαίνομεν. θὅ. ἃ δὲ τελευταῖώ φατε ἀδικη- 
ϑῆναι, (παρανόμως γὰρ ἐλϑεῖν ἡμᾶς ἐν σπονδαῖς 
χαὶ ἱερομηνίαις ἐπὶ τὴν ὑμετέραν πόλιν.) οὐ νο- 
μίζομεν οὐδ᾽ ἐν τούτοις ὑμῶν μῶλλον ἑμαρτεῖν. 
εἰ μὲν γὰρ ἡμεῖς αὐτοὶ πρός τὸ τὴν πόλιν ἐλϑόν-- 
τες ἐμαχόμεϑα, καὶ τὴν γῆν ἐδηοῦμεν εἷς πολέμιοι, 
ἀδικοῦμεν" εἰ δὲ ἄνδρες ὑμῶν οἱ πρῶτοι καὶ χρή- 
μασιε χαὶ γένει, βουλόμενον τῆς μὲν ἔξω ξυμμαχίας 
ὑμᾶς παῦσαι, ἐς δὲ τὰ χοινὰ τῶν πάντων “βοιωτῶν 
πότρια καταστῆσαι, ἐπεκαλέσαντο ἑκόντες, τί ἐδε- 

χοῦμεν ; οἱ γὰρ ἄγοντες παραγομοῦσι μᾶλλον τῶν 
ἑπομένων. ἀλλ᾽ οὐτ᾽ ἐχεῖνοι, ας ἡμεῖς κρίνομεν, 
οὔϑ'᾽ ἡμεῖς" πολῖται δὲ ὄντες. ὥςπερ ὑμεῖς, καὶ πιλείω 
παραβαλλόμενον, τὸ ἑδαυτῶν τεῖχος ἀνοίξαντες, 

ΜαΓ}}. ἄγ. ὃ. 468. 4. --- ἐδε- δΔάνοβ ποη ρου ΠΥ ΠπιπΠ 6 
κοῦμεν. Ούμπ βιρογίοτα δὶ ἀοπιοπ ϑ γα β.15.-- ἐξηλέγχϑη 

ἐς τὸ ἀληϑές, ..1. 6. ἴα οοπι- 
Ροτία βιιηΐ, πὖ γθγὰ γ απ αι 5 νο-- 
δἴγαθ σαῖο ΔρΡράγογοι. " ΒΑΌ, (οπι- 
Ραγαηάα [ογιηι!α Το πα πὶ ἔα] - 
5 ὉΠῈ ἈΠ ΘΌΤΘ Θ᾽ 51Π||165. 16 
αάῃη. 1. 10, Ὁ. --- ἄδικον ὁδὸν 
ἐόντων. (ἴ. ΜΝ αὐ}. αν. ὃ. 409. 
ἃ. Βοϑ1. ὃ. 104. 8. 4. Ὁδόν ποῃ 
ΤΆΡΟ 46 ἄσϑηάὶ ταϊϊοπθ ἰορὶ οοπ- 
δαί. ΟΓ. ΒΙοοΩ . 

020. «Οὐ. ΦΟΣΝ ψυ  ν Ἐἰκο νους 
ἀδικηϑῆναι. Υἱά. 86. 1. 2. 
-- ἱερομηνίαις. ΟἿ. ἀάη. 56, 
ὦ. ἘΞ βὲαγα !! ἔογπμα, ΡΓῸ {τᾶ βιιργᾶ 
Β'Πσι]αγῖ5. ἰΘ στ. 50] ὁ πηΐα., 4ι||-- 
θι5 ΤΠΟΡαμὶ ἱπίγανυθυϊηῦ., σΟΠΊρ π- 
Τἶπιπὶ ἀἸθγα πὶ [556 ΘΟ] Πρ Ατη. 
Αἵ ἀοο!!οῦ ῥ᾽ αγα] βαποιαΐοπι αἰεὶ 
5 Θ. ΠΑΡ ΓΙ γαίαν. αὖ 15.561} Ρ]1ι-- 
τα 5. ᾿Ξ 400 Θχρ]οαῦ Ἀο 51. ἅτ. 
δ. 97, 8... ββ. Βιπραυίάγοπι γος 
οἰρὶ τ γ 888. 

δη2:, 4 ὃ ἘΟΌ ΘΥΡΕΙ, 1 οἱ 
ποδβδίγα βροπίθ. ΟἿἷι θ αἱκ. οἱ 

ΡΟΡΠ ἃ 55ΘΠ,5 οὐ ναβίαβϑοθπτ 

Τὶ 5 “γαϊθαπί, ΘΧΒΡ ΘΟ ΓΙ ἠδικοῦ υ- 

μεν ἄν. Ἑδάδπη ἰᾶπιθη βυηἰαχὶ τπ{1-- 
ἴπν ΑὙΑ 5114. Πρ. ὃ. 604... εἰ ροτ- 
[δοἴαπι, οὐἶτ5. πὶ Παρ ὲ Ῥγαββθηβ 
ἀδικεῖν (οἵ, ἀάη. 1, 98, 4.), ρμοβὲ 
εἰ ραν Που!ὰη 6. τ ποῖ ἴδοι ρο- 
βία. ἰοσῖνῦ ΔΘ 5 ἢ. Ασαιη. ν. 
808. εἐ πτ. ΗοΙ. ν. 1105... παπά 
ἀτιὈ16 “ πιαϊου δ ἰοῦ αι}5 οαιιδὰ. 
ΑΠτὰ Τὰ8 δδϑὺ ἴῃ ΔἸΐουΟ ΠἸΘΠΙΌΓΟ, 
δὶ ἀ6 τὸ [ἀοία ἀρίταν, οἱ εἰ ἐπε- 
καλέσαντο δΒοπᾶην 5ἷ ἃγοθβϑβϑδὶπ- 
ψογπηΐ. --- εἰ δὲ ἄνδρες σοί. 

ΟΕῚΙ, 2. -- ἐς δὲ τὰ... κα- 
ταστῆσαι, ἴ. 6. τοβιμιοτο ἴῃ 
ΘΟΠΊΠ.Π6 ΒΟΘΟΙΟΓΙΙΠῚ ΘΟΠΟΙ ἐπ η. 
(Οὗ, Πιν. ΧΧΧΙ͂Ν, 41.) Κοινά 
ΟὨΜ ρούϊ. ΟἿ. ἀάη. Ι, 2: 1Π| 

θ6. --- οἱ γὰρ ἄγ σνθθᾳ 
. ἑπομένων. Ἀαβρίοιμιν δὰ 

γ θα ὁ. 90. 6Θχίγ. 

ὃ. 8, Πλείω παραβαλλό- 
μενοι, ΡΙατὰ ροτίσα 5 0} - 

ἕπεται Ὁ) 
ἀπολο) α ὑ- 
πὲρ ὧν τὰ τε- 
λευταῖα Πλα- 
ταιῆς φασὶν 
ἀδικηϑῆναι. 



(δ ἀντικα- 
τηγορία τῶν 
Πλαταιεῦσι 
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καὶ ἐς τὴν αὑτῶν , πόλιν φιλίως, οὐ πολεμίως, χο--. 
μίσαντες. ἐβούλοντο τούς τὲ ὑμῶν. χείρους μὴ- 
χέτε μᾶλλον γενέσϑαι, τούς τὲ μείνους τὰ ἄξια 
ἔχειν, σωφρονισταὶ ὄντες τῆς γνώμης, χαὶ τῶν 
σωμάτων τὴν πόλιν οὐχ. ὠλλοτριοῦντες, ἀλλ᾽ ἐς 
τὴν ξυγγένειαν οἰχειοῦντες, ἐχϑροὺς οὐδενὶ καϑε- 
στώντες. ἅπασι δ᾽ ὁμοίως ἐνοπόνδους. 66. τεχμή- 
ριον δὲ, ὡς οὐ πολεμίως ἐπράσσομεν" οὗτε γὰρ 
ἠδικήσαμεν οὐδένα, προείπομέν τε τὸν βουλόμε-- 
γον χατὰ τὰ πάντων οιωτῶν πάτρια πολιτεύειν 
ἰέναι πρὸς ἡμᾶς. καὶ ὑμεῖς ἄσμενοι χωρήσαντες 
καὶ ξύμβασιν ποιησόμενοι τὸ μὲν πρῶτον ἡσυ- 

νεωστὶ δεδρα- χάζετε, ὕστερον δὲ χαταγοήσαντες ἡμᾶς ὀλίγους 
μένων. 

ὄντας. εἶ ἄρα καὶ ἐδοχοῦμέν ἴδω ἀνεπιξικέστερον 

ὙΠ οὐ μετὰ τοῦ πλήϑους ὑμῶν ἐρςελϑόντες, 

Ρ. 6ὅ. δ. 8. Αὐτῶν. (55. ΟἹ. γεπ. Ῥα]. ἤβρ. 411} αὐτῶν. 
ΟΥ Ἢ δ ΟΠ 66 ἷπ᾿ ΒΙΡΘΡΙΟΓΘ ΠΙΘΠΙΡΓῸ ἑαυτῶν. αἱ Ηἰο ἰη Η, 

Ὅαρ. 66. δ. 2. “Ὑμῶν. 455. Αὔτρ, ΟἹ. Υεη. Ῥαϊ. ψαι. Η. ἤοσ. 
ατ. ἡμῶν. Οὐἶτι5. βου ρίμιγαθ Πᾶθ0 δδὲ υἱδ: ΠῸΠ ΟἿ ΠῚ ΠΟΤ ραγΐδ 

1Ἰοϊ ὁ πί 68. ΟἿ, δάη, Π, 44, 8. -- 
τοὺς ὑμῶν χείρους, 4υἱ 

ἰρα τ πα {5} βαροιίον γνώμης). 
οὐκ ἀλλοτριοῦντες. ἘΠΡΩ: - 

οχ νοθὶβ ἀθίθγίογ 5 οὐδηΐ. 
-- μᾶλλον γενέσϑαι]) χεί- 
ρους δηλονότι. 5.071. Μᾶλλον 
ἰσίθαν. ΟἴπῚ ΘΟΠΊρΑΓΑΙΪγΟ ἢ ΠΟἴ ΠῚ 
εβδῖ. Οἵ. Μαυυ. ἀν. ὃ. 458. Ιῃ 
410 ᾿ΐο 60 τηΐητιβ Οὐ ἀἴπλι5, φαΐ, 

. Φασῃλ ἰρ56. ΘΟΙΠρΓαιν 5. ΠῸΠ 51} 
᾿ϊουαίιδ, Θχ 60 [ἀο}6 βοβι νι γθπ 
ΡΟΣ ροίθβί, (δε ἅτ δα θοι νι πη 
᾿τογ πὰ. ἀπ μᾶλλον ἀὐάϊ ποὸ- 
Ο6586 ἴυϊ!. -- τὰ ἄξεα ἔχειν, 
4186 τη ΘΥΘ ΒΔ π Τα Γ᾽ ΟΡΥΪΠ Θ ΓΘ. 
-σοφρονισταὶ ὄντεςτῆς 
γνώμης, ἀπ γοδγὶ ((. 6. 
ΒΘΠΒ.111} ΠΟ ἀγα οσ 65. Βο- 
Βρ οἱ ρυμαπῦ ἰμξογργοίοβ δα 5ορηγο- 
ῃϊδία5 ΑΙ  θηβίαμ, οαβίο 65. ριι6- 
τοῦ. αἰδο θ᾽ μα 6 ρα] 1 6 σομβεειι- 
ἴοβ, ἐδ. αιυίθιβ νυἱά. ΥΥ̓ ἃ ὁ ἢ 5 π|. 
Αδηχι. ατ. 1. 1. ». 264. ἃ]. Ποχιπὶ 
ἀπι6 ὴ ΒΟΡΒΡΟΠ ἰδ Γι πᾶσ δίγαίι5 
το οηιίοῦ. νἱάθίυν 6588 5080 6- 
ΙΔ Π Π 0 Απίΐψα. [ὰν. Ρ. 897.. (6- 
ἴοσπὶ οἴ, ὟἹ, 87. Υ1Ι,. 48. 
τῶν σωμάτων («υοὰ νορᾶνὰ- 
ἴὰ μὰ ἃ} ἰμἰο Ιορί αν, αυοὰ ὁθπ- 

οἷν τα 6 πὶ ΟἾνὶ Βα 5 (ργορ, δὰ -- 
ΓΟ ΡΥ ΒΟ π 6 π. ἐδ 1 ρὶ 5418. 
πο οτρδηνδβ. Ὀίχοιβ οἰἰαπαὶ 
Δθ ἀγθ8 οἶνθ5 Ποἢ ἃἈ4]}16- 
Π ἃ ἢ [6 85 ΒΘΟΙΠΑΠΙΠῚ (ΔΘ Π]θριιμ, 4υὶ 
θ6η6 ΘΟὨθ 1, 40. καὶ ἄλλου 
ἑαυτὸν οὐκ ἀποστερῶν, πρὶ ρὰ- 
ΤἾΡΟΥ ΘΧΘΡΘΟΙΆΓΘΙΜΙΙ5 καὶ ἄλλον 
ἑαυτοῦ οὐκ ἀποστερῶν. Αἰφιι 
ἀλλοτρίωσιν Β0Π0]. ἱπιογργοίαίαν 
στέρησιν. ΑΡτγΘΟμίπ5. ἀρίθ οοπι- 
Ραγανῖν 88. δίγδοι, 11, 85. ἀπαλ- 
λοτριώσαι σε τῶν ἐδϊαν, ΟΠ 
4υΐϊθιι5 νου 5 οἵ, Τὴ δοάοτοῖ, ἴῃ 
Βίορη. Τηθ5. ν. ἀλλοτριύω. -- 
ἐς τὴν ξυγγένειαν (τὴν 
τῶν Βοιωτῶν 6801) οἶκει- 
οὔντες. δ᾽ δμρῃαβὶβ ἃ Ρογίο 
ΟΧρύΘσϑα ΨΘΥΡΒ π᾿ ΡΤὶδ5 {1 ἃ ΠῚ 
ΟἿ ΠῚ ΠΘΟΘΒ ΒΆΓΙΪΡ στὰαὶ ἃ πὲ 
εἰ τε τνν ἣν 

ἀρ. 66. ὃ. 1. 
Ὁ  Οδὸ ἡμᾶς. ὙΠ τὰ 

δι Καὶ ὑμεῖς ἕΟΙ. να 
Π, ὃ, --χῶρ ἤσαντες. ϑρρ]. 
πρὸς ἡμᾶς. --- τε, ἄν α. .}... 

Οὔτε γὰρ 

ν-- 

2 
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τὼ μὲν ὅμοια οὐκ ἀνταπέδοτε ἡμῖν, μήτε νεω- 
τερίσαι ἔργῳ, λόγοις τε πείσειν, ὥςτε ἐξελϑεῖν" 
ἐπιϑέμενον δὲ παρὰ τὴν ξύμβασιν οὃς μὲν ἐν 
χεροὶν ἀπεχτείνατε οὐὖχ ὁμοίως ἀλγοῦμεν, (χατὰ 
νόμον γεὲρ δὴ τινὰ ἔπασχον»,) οὃς δὲ χεῖρας προ- 
Ἰσχομένους καὶ ζωγρήσαντες ὑποσχόμενοί τὲ ἡμῖν 
ὕστερον μὴ χτεγεῖν παρανόμως διεφϑείρατε, πῶς 
οὐ δεινὰ εἴργασϑε; καὶ ταῦτα τρεῖς ἀδικίας ἐν 

ὀλίγῳ πράξαντες. τήν τε λυϑεῖσαν ὁμολογίαν, καὶ 
τῶν ἀνδρῶν τὸν ὕστερον ϑάνατον, καὶ τὴν περὶ 
αὐτῶν ἡμῖν μὴ χτείνειν ψευσϑεῖσαν ὑπόσχεσιν, ἢν 

ποκίτα (ποβίτὶ οχογοῖίι 5). ΟἿ, Π΄.. 8. Βαϊθγο δυΐοπι ἰγοπίδ τα 
ΟΥΙΘΒ ΠΟΙ 5815. ἃρία υἱάθιιγ στανίίαι! οὐ ἰη αἰ στ αι! τοὶ. 46. αι οοπ-- 
ἀαθγαπίιν ΤΠΘΡαηΪ. Υιϊσαία σοτίθ πιασὶβ ρ] ουίβαιιο μ᾽ αοιΐϊ. Οἱ. άπ. 

Πείσειν. ἱἵκλιρά. πεῖσαι. Οἵ, άπ. ᾿ 
Ὑπόσχεσιν. (55. Ατρ. 10. γαϊ. ἃ. Βεϊῖς. ὑπόϑεσιν. Αἱ τὸ- 

πρίοἴτισ δα βιιρογῖις ὑποσχόμενοι οὐ δά δᾶ, 48 1, ὅ. παιταΐα βιηΐ. 

πρᾶξαι, οὐϊαπιδὶ Γογί 1η1- 
4πἴπ5 αἰ 4αϊὰ οσίββονίάε- 
Ῥαπιιτ. -- οὐ μετὰ τοῦ 
πλήϑους ὑμῶν, φτδρῦοΥ 
πὰ} υ1{π41π15 νοϑίγαθ γο- 
Ια πίαΐθπι. (Οἵ. θ᾽ ας. δα ΥἹΠ, 
73. εὐ πίς ἄστη, 4] δά σγευρα 
οᾶρ. 5ιρουῖοΥ, εἰ δὲ ἄνδρες ὑμῶν 
οἱ πρῶτοι... τοίογγι ἀἰοῖδ, ΥἹά. 
[ΔΠΊΘη οἰΐαπὶ 54. --- μήτε νξῶ - 
τερίσαι. θε ᾿πῇπινο νἱά. ΔΙ ΑἼ 1. 
αν. ὃ. 592. ἢ. Ὑεγραπὶ ἀδ Πᾶς ΓΘ 
ἴα Πι 4, 1. --- πείσειν. Ἐπ- 
ἴατιπὶ Ἠδδοϊκῖο ἴῃ δ. 1. ἴάδο υἱ- 
511ΠῚ Θϑ [ΕΥΤῚ ΡΌ556. (υΐα 46 ο0- 
παίπ [Δ Πἴ ΠῚ ΡΟ θη ϊ ἀσογ ΙΓ. 
ΒΙΠΉΠΠ|ὸν Η τ πὶ. 'π Πίμτι. [{|6Γ, 
ἴεη. ἃ. 1810. Ρ. 96. Αὐῃοὶάο πιι-- 
ἴαιϊο ΘΠ ΡΟΥΙΙ ΠΥ 51Π|1}15. οἱ υἱάθιπιν, 
4ι88. ο. ἀθ. τοροτία 5ἰξ ; πᾶιῃ δουῖ-- 
5ἰο νεωτερίσαι γϑπη, 4πᾶ6 5[αι πη 
εἴ 56Π|6] σογοπάα ἔμπθεὶβ. [ὨπΓῸ 
πείσειν ΑἸ ἃ, «ιοά ροβίθγίϑ 
6558 οἱ ἀϊαι 5 ρΘΥΠΠ ΠΟΤ 6 Ορογίιο-- 
τς, ἀθδίσπαγι. Αἱ ο. 40. ρυϊαῃάϊ 
γοΥΡυπ δηίθοραϊ. ροβὶ «πα! α 
ἈΓΓΕΠΊ1Θ ἔοΠΊρΡιι5 ροηΐ σοπϑίαϊ, φιοά 
Ὧο ἀπο ϑ ΓΆΓΙ τηΐπιιβ ροίοϑί. 86- 
ΠΌΘΓΟΠΊΙΓ Ἰσί ταῦ ο04. [πιρά.. πἰδὶ 
ΡΆΓΙΙΠῚ ὙΘΥΙΒΙ 1 ]6 οϑϑθῦ, δὶ 00 
ΥθῦΡα ἷπ δογίδίο ἃ Τῆι. οο]]οσαία 

ΤΗπογ αἰ ἀϊς. ΝΟ. Π. 56ει. Τ. 

δδβθηΐ, οἰΐαπὶ νεωτερίσαι πυης δχ 
ΠΠΡΥῚ5. τϑϑιαΐπὰ νισὸ ἴῃ νεωτε- 
ρίσειν ρΡοίι856 ἀοργανατὶ. -- ἐπιε- 
Δέμενοι ΠσΟΠμδογοὶ οὰπὶ ὙΈΓΡΙς 
οὺς μὲν ἀπεκτείνατε εἰ οὖς δὲ 
διεφϑείρατε, οἱ αηίθροβίξιπι οβὲ 
ἰά6θο. «ιοά οἱ δὰ ἅπι|ῦο πιϑιηῦτγα 
τοϊαινα ροτγποὶ. δι ΒΕ ρθγιοτίθιις 
τὰ μὲν ὕμοια οὐκ ἀνταπέδοτε 
ἡμῖν σοπίγαγίιπι οϑ. --- οὐχ 
ὁμοίως. Οἷ. ἀἀπ. 1,2. 6. -- 
χεῖρας προϊσχομένους. 
Ὁ θ᾽ πε γο τὰ. 1 7.... 
ὑποσχόμενοί τε εεἰ. ΥἱἹἱά. ", 
ὃ, ὅ. 544. 

δ, ὃ. Καὶ ταῦτα. 81 τηϊπι5 
ΡΙΘμαπὶ ἱπίθυρι ποι πθι ππηῸ ροϑὲ 
ἀδικῶμεν γρυθιπὶ ροβίίαπι 5 ῦγαᾶ-- 
ΠΉΙ5. Πᾶθ6 οἵ ῥτοχίπια νἱάθηίωγ 
ΡΓΟΡΙΙΘ βίο ἱπίουργείαηα ἀπ ἃ 
ἀκ ᾿ἢγ αἰ οῖβ, πᾶμε ἢ ἀτοὶ 
ΒεΙοιἀΙσαπ σα ἰπ ᾿κα ΓΖΟΥ 
Δεῖν, σοῦμαπ παρ. Νᾷπι ὃχ 
πᾶ ἱπιθυρ απο θη. ποὺ ἀρία Πυΐς 
Ιοοο δϑὺ [ουιηία καὶ ταῦτα, ἀδ 
{πὰ νἱά. ΜΙ αὐ}. ἀν, ὃ. 470. 6. --- 
τήν τελυϑεῖσαν ὁμολο- 
γίαν, 1. 6. τό τε λυϑῆναι τὴν 
ὁμολ. διπλοῦ. ράαι]ο ροβὶ. ΟΝ 
δάη. 30, 2. ---ὀ τὴν περὲ ... 
ὑπόσχεσιν. Βδδςο σταπιπιαίϊος 

ὃ 



(ε7 τοῦ προ- 
τρεπτικοῦ μέ- 
ρους τοῦ τῶν 
Πλαταιῶν λό- 
γου ἀνασχευή. 

τύ ΘΟΥΚΥΜΤΟΙΥΞΞΕΕΡΑΦΗΝΣ ἊΣ Ἐξ΄ 

ν ᾿ - ᾿ - -,Δἷ αι ν - ον 
τὰ ἐν τοῖς ἀγροῖς ὑμῖν μὴ ἀὁδιχῶμεν, ὅμως φατὲ 
ἡμᾶς παρανομῆσαι, καὶ αὐτοὶ ἀξιοῦτε μὴ ἐντι- 
δοῦναι δίκην. οὔκ. ἦν γε οὗτοι τὰ ὀρϑὰ γιγνώ- 4 
σχωσι: πάντων δὲ αὐτῶν ἕνεκα κολασϑήσεσϑε. 
ΟΥ. χαὶ ταῦτα, ὦ Μακεδαιμόνιοι, τούτου ἕνεχα 
ΡῚ -ι δ «ε « - ᾿ «ς - [ «ὦ ς - ἐπεξήλϑομεν χαὶ ὑπὲρ ὑμῶν χαὶ ἡμῶν, ἕνα ὑμεῖς 
μὲν εἰδῆτε δικαίως αὐτῶν καταγνωσόμενοι, ἡμεῖς 
δὲ ἔτε ὁσιώτερον τετεμωρημένοι. καὶ μὴ παλαιὸς 2 
ὠρετές, εἴ τις ἄρα χαὶ ἐγένετο, ἀκούοντες ἐπικλα- 
σϑῆτε, ἃς χρὴ τοῖς μὲν ἀδικουμένοις ἐπικούρους 
Ὁ - Ν, 3) Ι δ ν κυ 7 - εἶναι, τοῖς δὲ αἰσχρόν τε δρῶσι διπλασίας ἕη- 
μίας, ὅτι οὐκ ἐκ προςηχόντων ἑἐμαρτώνουσι, μηδὲ 
ὀλοφυρμῷ καὶ οἴχτω ὠφελείσϑωσαν, πατέρων τε 
τώφους τῶν ὑμετέρων ἐπιβοώμενοι χαὶ τὴν σφϑ- 
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Νοχιθ ἱπίαγίαθ ἀροιϑανὶ ροϑβθηΐ Ρ]αἰδθθηβο5, 51 ΟΡ πίοπ πὶ ἈΠ αι πὶ 
(ᾳυά ΘηΪπὶ αἰϊπ δβϑϑοῖ Πϊὸ ὑπόϑεσις Ὧ ΤὨΘΡαποῦηπι ἔθ Ὁ} Π|556ηΐ. 1)6- 
πἶψιο ἀϊσομάϊ σοηοτὶβ ψευσθῆναι ὑπόσχεσιν, Δ }Πὶ ΡΓῸ Πι 18 511 Πὶ, 
ΘΧΘΙΉΡΙὰ αἰ[α}}}} ΒΙοοπιῇ. Βΐο οἱ δὰ Υ, 88. ἂὖ ψυιῖβ βου ρϑοτὶν ψευσϑῆ- 
ναι ὑπόϑεσιν, ΟΠ. ΠΙΘΙΠΪΠἰΠλ115.,. ΟΡ Ῥυιξαπλι5. ἀρ ἰπ5. ἀἰοὶ ὑποϑέσεως, 
αὐ γνώμης, δόξης, ἐλπίδος. Τθοπίαιια ἰρδπι ποιιθη ὑπόϑεσις πι85- 
4ιιαπι Αἰ} ὶ ἀριὰ Το, Ἰοσίμαν, 

8. ἅ, Οὔκ 668. ΟἹ. Τ. Μοβαι. οὐ ἃ τϑθο. πιᾶη. Ραὶ. ψυϊσο οὐκ. 
ΟΙἿν βάῃ. 

5ὶς ἐχροάϊομάα : τὴν περὶ αὐτῶν, 
(ἤγουν ὑμᾶς) μὴ κτείνειν (αὐ- 
τοὺς), ἡμῖν ψευσϑεῖσαν ὑπό- 
σχέσιν, ἱ. 6. τὸ ψε ευσϑῆναι ἡμῖν 
τὴν ὑπόσχεσιν, ὅτι οὐ κτε- 
νεῖτε αὐτούς. Οροίδεαπι οἴ. 54. 
εἰ ἀθ νυ. τὴν ὑπόσχεσιν μὴ 
κτείνειν. βιιργὰ ὅ8, 1: “τὴν᾿ δὼ- 
ρεὰν μὴ κτείνειν. 

ὃ. 4, Οὔκ, ἦν, γε. οοἵ. .. 8. 
ΒΓΑ πἀΠοοσιπὶ Ργαθοθρία 5θ61- 
ΠΙΠΤ .. ῬΟΙΪτ5. Βου θο πάσῃ θδὲ οὔκ 
[φαμὶ οὐκ]. ὈΌΚ., «αὶ 1ναἰϊπὸ 
ΠΟΠ ἴΐὰ ἀϊοὶ ροβ86. δάαῖι. Οἵ 46 
Ἰοὺ ἀδι 5015 οὔκ ἘτὶῦΖο ἢ. 
δα [κιοὶ, ῥ. ὁ0 2. ΡΈ ΙΝ σ]ς. δά Ετγ. 
ες. ν. 399. πο Β]0 ο πὶ, οἱ ἰη-- 
[τὰ Υ, 101. 

ἀρ. 67. ὃ. 1. Ἵνα ὑμεῖς 
-«τετιμωρημένοι, αὐ νὸ8 

ἀαϊάθπι βοΐαιβ ΠῸ5 ἃ νΟὈ ἢ 8 
ἰυϑῖ8 ἀαπιπαΐυμη τὶ. ΠΟΒ 

Υ6ΥῸ (5 8 πΠ|115} οὐΐᾶπὶ Τ6- 
᾿ἰσιοβίαβ αἰ θ]ὶοπεῖι Π05 ἃ 
1185 ρμούϊν 556. (δοοιβαηῆο οἱ, 
αὐ ΘΟΠἀδιμπϑηΐαγ., οἰποϊθη 0). 

δ. 2ὥ. Καὶ μή. Αηΐα δᾶδο 
νεϊσο οἱ ἀρὰ Βεκῖς. νἱγσα!α ς0]-- 
Ἰοοδθι, 5 πος, υὖ φαοϊς., ΡΙοπα 
ἀϊπιϊηχίπηαδ; μὴ ἐπιιλασϑητὲ ΘΠΪΠῚ 
σαὶ ἅ]16γὰ Δαἀβονίαϊίοπο μηδὲ ὡ- 
φελείσϑωσαν ρῥτοχίπιθ ΘΟ γθηΐ, 
ΠΟ ΟἸΙΠῚ 5.0 ΘΙ ΟΥΙΡΙΙ5. -- δὲπλα- 
σίας ξη μίας. ϑιπραϊαγοπι πὰ- 
ΠΊΘΓῚΠῚ γ᾽ υὶ το χαίγὶ δάποίαι Ατη. 
Μμορίθιγ ἰδ σοῦ 1, 80, 1... φυοὸ 
ἸΙοθο βϑηϊθηιία {Ππβίγαϊαγ. ἔθ στι τί 
μοι ξημία βοπᾶηΐϊ ἃ} 14 πὶ ἃ πα δὶ 
ΡοΘη ἃ 651. οὐχ ἐκπρος- 
ηκόντων, ὁοπ Γᾶ 4πᾶ1ῃ ἰΪ85 

οοηνθοηὶϊ,. Οὗ. Μαιυ. τ. ὃ. 
ὅ74. ρ. 1984. Βογημ. βγη. ρ. 461. 
--- ὠφελείσϑωσαν. θὲ Παχὶ- 
ὁπ6 εἴ, Μαῖι. ατ. ὃ. 203. 4. -- 
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3 τέραν ἐρημίων. χαὶ γὼρ ἡμεῖς ὠνταποφαίνομιεν 
πολλῷ δεινότερα παϑοῦσαν τὴν ὑπὸ τούτων ἡλι- 
χίαν ἡμῶν διεφϑαρμένην, ὧν πατέρες οἱ μὲν 
πρὸς ὑμᾶς τὴν Βοιωτίαν ἄγοντες ἀπέϑανον ἐν 
Κορωνείᾳ, οἱ δὲ πρεσβῦται λελειμμένοι καὶ οἶ-ι 
χίανι ἔρημοι πολλῷ δικαιοτέραν ὑμῶν ἱχετείαν 
ποιοῦνται τούςδε τιμωρήσασϑαι. οἴχτου τὸ εἰξιω- 
τερον τυγχώνειν οἱ ἀπρεπές τε πάσχοντες τῶν 
ἀνθρώπων" οἱ δὲ δικαίως, ὥςπερ οἵδε, τὸ ἐναν- 
τία ἐπίχαρτοι εἶναι. χαὶ τὴν νῦν ἐρημίαν δὲ ξαυ- 
τοὺς ἔχουσι" τοὺς γὰρ ἀμείνους ξυμμάχους ἕἑκόν-- 
τες ὠπεώσαντο. παρηνόμησών τε οὐ προπαϑόντες 
ὑφ᾽ ἡμῶν, μίσει δὲ πλέον ἢ δίχῃ χρίψαντες, καὶ 
οὐχ ἐἀνταποδόντες νῦν τὴν ἴσην τιμωρίαν ἔννομα 

ὕαρ. 67. 8. 5. Παρηνόμησαν. τ. παρενόμησαν, ουἶι5. υηΐτι3 
ἰδπὶ οχίρσιια δϑὺ δυοίουαβ.. τὖ ΠΙπάοΥἤιιβ. ἰῃ 5ίοθρη. ΤΠ 65. ν. παραμε- 
λέω ἃριὰ ΤΠπογάϊάθπι απο Ποχίοποπι ἰ460.. 4αΐα 4111 {0γὶ ἸΘοῚ Ππιὰπὶ 
ργαθρδαηῖ, ναϊάθ ἱποθυΐαμι 6556. ρᾷγιη τοί ἠϊχοῦ, (δίθγιμπι. υἱά. 
Βατιπι. θγ. πιᾶχ. ὃ, 80. «4η. 0. εἰ Μ αἰιἢ. ὃ. 170. Ρογίδοίαπι 4πο-- 
416. 4ιοά 5Θμρον ἰοριμπιθ ἤθοῖι Βα πιὰ πι5. 1. ἃ. βιβρίοαί8. οϑί, πα- 
ρηνόμηκα 5οτθίμαν. ἀρᾷ Πιοά. ΧΥΙ, 61. θίοη. α55. ΧΧΧΙΧ, 59. 
ῥοΙ.. ΥΠΠΙ., 78. Ιπβοῦ. Βόθοκῃ. 1. Ρ. ᾽1θ69. ΤΠΙΟαρηνόμουν αὐΐοια. δὲ 
παρηνόμησαν ἂριια Πίοπ. (855. ἴἅπὶ 5ᾶ6ρ6 ᾿θΘσιιηΐι., αὖ οἱ ΠΙπηονῆϊ 
δι δοίαπι ἴπΓ6 ΠΙΠΓΘΓΙ5 ἀὦδο ἀρὰ ἤὰπὺ δογρίογθπι. οἷ ΦΙΔΙΠΟΥΣ 
ἜΧοπρία ἰρ56. αἰαῖ, αι θ5 ΠῸ5 ἴῃ δα. πιαΐ. ἄἀϊιο [ἴα οὐ {Ππ4 ΡΟΥΘ οΙ, 
δαάϊάϊπιια., Πᾶκ Πεχίοπαβ ἀδιημπᾶγο αἰιβὶ. οὖ ΠυΐπΠ5. ἰρβῖι8 ἱπηϊαίουῖβ οὐ 
ΠΙσηγϑὶῖ Ηα]. πὶ. Χ. 95. ΧΙ, 2. ἀδῖὶ ΤΙμογαϊάθιιδ ποι Ἰουΐμον οοηῇτ- 
το ι΄. ΟΟπηράγθίιγ ἰογοίϊαπ εἴϊαπι παρημέλουν 1, 29, 8... υδὶ οἵ, ἀάπ., 
πἰδὶ Βος εχ παρώ οἱ ἀμελεῖν οτίπιπι δχβι ποία, 

πατέρων... ἐρημίαν. Υἱά. τεροι), ἀϊρσηΐϊονοδ, 4 018 πὶ 
59, 2. πὶ ἃ 115. ΟΠ Π 65. 85.81|ἀ 6 ΔΓ. 
δ. 3. Ἡλικίαν, ἰανοπία- 

[6 πὶ. ΡῥΓῸ οοπογοίο, υἱ νεότης Τ|, 
8, Οἵ. κοϑι. αν, . 97. Ὁ 75. β΄. 
--- διεφθαρμένην. ΡΙαἰαεῖϑ. 
-- αὐ μδψι: «Κορωνείᾳ. ΟΥ,1, 
113. οὐ βυργὰ θ2, Ὁ. -- ὑμῶν. 
Οδπιίνιι5 δριὰ ἱκετείας ΠΟΠΊΘΠ 
ἴϊα Ἰερίτασ, αὐ ἀριᾷ ἱκέτου νορᾶ- 
θυϊαπὶ 59. 2. 

ὅ. 4. Οἱ δὲ δικαίως. 810- 
δυά. πάσχοντές τι. -- τὰ ἐναν- 
τία δανοτθία! ον. . Οἵ, Βϑτ πη ἢ. 
δυπί, ρ. 190. ἤοβι. ὅτ. ὃ. 104. 
10. ΡΎΕΙυ σὶκ. δὰ Επυτ. Ηε]. ν. 310. 
-- ἐπίχαρτοι εἶναι (ἀξιώ- 

ὡ  ρηΐ πὰ ἐπίχαρτος, ΠΟ ΠῚ 58- 
ἴοπιο τον: ΧΙ, 3., ἀσεβῶν ὁπώ.- 
λεια." ΚΒΠΘΟΝΕ, 

δ..5. Παρηνόμησαν. γιά. 
56, -- ἀνταποδόντες. Οοπ- 
τοῖς ἀνταποδώσαντες γοὶ δὲν 
ἀνταποδόντες ῬΙΟρίε δὰ. 486 
56 αυιη τ, Μασ α ΠῚ ΒΙοοιη. ἐν 
οα. 2. ρδὺ πιο ραυύοηθπι ἀϊοία 
Ρείαι. Παχιθ αὐροῦο 4πὶπὸοπ 
Γοροπάθυϊπε δ θ4ιᾶπὶ Ρο6- 
πᾶπιὶ (4ὰππ αρΡί οἷο αἴ- 
ἔθου ἔα οσ᾽ η τ). ὕπιι5 Ατη. δο-- 
Γἰβύπμηπι ῬΓῸ ῬΓαΘβ ΠΕ ἀπ [απιγο τάρο 
Ροβίμαπη ραία!, αι ΤΠΘΡαπὶ ἰππὶ 

δ. 



δεήσεις καὶ 
ἑπίλογοι. 
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γὰρ πείσονται, χαὶ οὐχὶ ἐκ μάχης χεῖρας προϊ- 
σχόμενοι, ὥςπερ φασίν, ἀλλ᾽ ἀπὸ ξυμβάσεως ἐς 
δίκην σφᾶς αὐτοὺς παραδόντες. 
“αχεδαιμόνιοι, καὶ τῷ τῶν Ἑλλήνων νόμῳ ὑπὸ 

«τῶνδε παραβαϑέντι, καὶ ἡμῖν ἄνομα παϑοῦσιν 

ἀμύνατε οὖν, οὖ 

ὠνταπόδοτε χάριν δικαίαν ὧν πρόϑυμοι γεγεγή--: 
μεϑα, καὶ μὴ τοῖς τῶνδε λόγοις περιωσϑῶ μεν 
ἐν ὑμῖν, ποιήσατε δὲ τοῖς Ἕλλησι παράδειγμα οὐ 
λόγων τοὺς ἀγῶνας προϑήσοντες, ελλ᾽ ἔργων, ὡν 
ἀγαϑῶν μὲν ὄντων βραχεῖα ἡ ἀπαγγελία ἀρχεῖ, 
εἑμαρτανομένγων δὲ λόγοι ἔπεσι χοσμηϑέντες προ-- 
καλύμματα γίγνονται. ἀλλ᾽ ἣν οἱ ἡγεμόνες, ὥςπερ 

510] 58 Π5 ΓΔ οἴ ΠῈ 6556 ἰπ 4] θηΐ, {πὰ 
ΡΙαίαθ 568. ἱπαϊοδιπι ἀΟΟΘρΘΓΙΠΙ. 
Ἐχρίαπαΐ ἰσίταγ βῖο : πὶ αἴ ᾽πὶ πὶ 
ἀοοΙρίοπάο ποὸπ δδήπαᾶ 58 - 
υἰ5 αἴ 0Πη 6. ΠΟΡΙ5 ΟΡ] αἰᾶ. 
564 14 τὰ ἀἸ οἴ πα πὶ ἃ οἰ ρθη 40 
βαϊνα Ρουβρ σα αῖο ΠΟ ΡοΟΙΘΓαηῦ 

ΟΠ, οὐ τιμωρίαν ἀντιδιδόναι 
ΠΟῸΠ οδὲ οἴξουγ βαιἰβἴαοιϊο- 
Π6ΠῚ, 8064 ΡοΟΘΠπᾶπι ΓΘρΡ6Π- 
{6 γ6, 4106 σαιδα ἀϊσοπάα Ποτὶ 
Υχ τοί ραΐθιιγ. Τοίαπὶ ἀπίθηὶ 
μος δαπποίαί πηι οἵη παρηνόμη- 
σαν ἃρί6 ἰμησὶ ρΌ556 ἱπἢιαἴι5 
(0611. πο ΡΟΓρΟΠαΪγ τ βροηογο 
ποβινῖ5 οὔπὸ ἀα[ν ΡΖ 8} ΠῚ 
τὰ ΒΒ 6 ἢ νοὶ δχ δἰίογα βου ρίιγα 
οἶπο ἀαΓ[5 516 ἀαΓ[ἰ ἢ 6: 4}- 
Ιδἢ ννεγάρη. --- ἔννομα... 
πείσονται. αρο ἀρυὰ ΒεΙες. 
δϑὲ Ἱπίθγροβῖθο, 4ιαθ ἱπιογριποιϊο 
ΠΟὈΐ5 ἰάθο ἱππργορθαπάα νἱάοίαν, 
υΐα ποη ἰπη|6}}Π]Ἰσ πιι5.. ἀυοπ 0 
ΡΙαΐαθθπβθβ 60, 404 56 ἀδαϊάἀονίηϊ, 
γ6] ροβίψιαπι 586 ἀδάϊἀογηῦ, ἱπίτιβίθ 
ερίδ5θ. ἀϊοαμπαιν, ἰά φυοά ἢὲ γον 5 
παρηνόμησαν παραδόντες σφᾶς 
αὐτούς. Ἰ)υνπδιπιαπι ἀϊβιϊ ποι ΟΠ πὶ 
εὐ δχρ!!οαιοηθπὶ Θχοοσί αν 06]. 
5018 ἔννομα γάρ ἰη!ουϊθοία 6858 
ἈΓΡΙΓαίι8. -- ὥςπερ φασίν. 
γιά. ὅ8, 3. --- ἀπὸ ξυμβά- 
σεως... - παραδόντες. Υἱά. 
ἐμὰ 2, θεῃὶ 

8,0. μύνατε... καί. Βῖς 
μποϊρίοῃ Το γ αἰ 465 βιορεῖο γοΡὰ 
ἀνταπόδοτε.... γεγενήμεϑα δἀ- 

αἰτατιι5. ποη ογαΐ, ΟἿ, 46 τέ δάῃ. 
Ι, 10. εὐ νϑυβογαπι ἀρ καὶ... 
καί πᾶπο ΟΡ οαιιβαμπ ἰγαϊ ΘΟ ΟΥΠῚ 
ὀχϑιηρία ΤΊ. " Ιν, 105. Κ 10501-. 
88. ΥἹ, 69. ἘΞ ΤΠ Ὁ- 
ΠΡ ΑΝ ᾿ἀμβῶσε ϑενξα γιά. 
θ- ὧν πρόϑυμοι, ἷ. ὁ. 
τούτων, ἃ πρόϑυμοι, υἱὐ τὸ 
προςταλαιπωρεῖν πρόϑυμος ἦν 
Ἰορίπιι ΠῚ, Ὁ: Βδορίιι5 πρόϑυμος 
ἔς τι ἀϊοίϊαν. -- μὴ τοῖς. 
ὑμῖν, πὸ ΡΓΟΡΊΘΥ ἰδίοτα πὶ 
οΥὐαίτοποπὶ ἃρτ ανο8 ΓΘ ΡῈ]}- 
58πὶ| δγαιηῖ 5. Ροτ. ΟΥ̓ δάπ. 
57, ἅ. -- ποιήσατε... πα- 
ράδειγμα, 1. 6. δείξατε. Ουατα 
Ραγιοἰρίπι βθχαΐμιν. ΟἿ, ἀάη. θ4, 
1.-- λόγων τοὺς ἀγῶνας. 
«οἴοσιαγ δα Τὰ σδπιιβ γῃθίοτί δ" 
Τα ΘΧΘΓΟΙ αἰ οηππὶ. 4π0 4 ἰὰπο 
[ἀρὰ ΑἸπδηΐθηβοβ. πιάχῖηθ} να]6-- 
μαῖ. Οἵ. ὁ. 97., 588:.. ΒΙΘΟΝΕΣ 
ἹῬητόρων ἀγῶνα νοσεῖ ΠοιποϑιΒ. 
ὧδ ὕοτ. 8. 220. Αὐθοι] νἱβ παθα 
δῦ: ἃ θυ δ πᾶ. {πᾶ 6 ρΡΓῸ- 
Ροποιυΐϊβι ΠΟ γοΓΡ ΌΤΙ, 564 
Γὰ οὐ ΟὟ Ι Πὶ (οοτεαπιἱπ 4) Ρτο- 
ΡοΟπουί5. -- προϑήσοντες. 
δι ΠΥ προκεῖσθαι ἀγῶνα ἀἶχο- 
ταπι ΠΙοά. οὐ αἰϊ, --- ἀμαρτα- 
νομένων ὃ ἐ. 6 νουρὶβ ἔργα 
ἁμαρτάνεται εἴ αὐπς 11.651 1}- 
--λοὐγοιἔπεσι κοσμηϑέν- 
τες, οταιϊίοπθ5 νοὶ 6χ- 
οὐπαῖδθ, νογθοΥα πὶ οὐπᾶῖα 
ὀχομ]ταο. ΟἿὈἹο "Ὁ. δα 8ορὶι. Αἱ. 
ν, 1090. δὲ. οὐ δοηρη α 8 ἃ]. 
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γῦν ὑμεῖς, χεφαλαιώσαντες πρὸς τοὺς ξύμπαντας 
διαγνώμας ποιήσησϑε, ὐώ τις ἐπ’ ἀδίχοις ἔρ-- 
γοις λόγους χαλοὺς ζητήσει." 

08. Τοιαῦτα δὲ οἱ Θηβαῖοι εἶπον. οἱ δὲ Μα- 
χεδαιμόνιον δικασταὶ νομίζοντες τὸ ἐπερώτημα. 

΄ γ 9 ἘΞ Δ 5 ς }Ὶ 2 -" 2έ Γαδ) γ σφίσιν ὀρϑῶς ἕξειν, εἰ τε ἐν τῷ πολέμῳ ὑπ᾽ αὐ- 
- γ Α [ἐ [ ως Ι “,“ [4 

τῶν ἀγαθὸν πεπόνϑασι, διότι τόν τε ἄλλον χρύ- 
νον ἠξίουν δῆϑεν αὐτοὺς κατὰ τὲς παλαιὸς Παυ- 

ἴπσ. 80. 5] ΠΠογ. ποππα}}} 11, ἀ1, 
ἁ. ἔπη ἰῃιο!Πριηΐ, Ὁ] ἰαηιθὴ οἵ, 
ϑαάποί. 

δ. 7. Κεφαλαιώσαντες, 
γΟΡὰ 5 51Π σα} 15. ἢ ὉΠ ἃ ΠῚ 
5 Ὁ ΠῚ ΠῚ ἃ Π ΟΠ ΙΓ ἃ Οὗ 5. ΟΠ ἢ ἰἃ 

5 Ὁ ΠῚ ΠῚ ἃ {1 πὶ ἃ {1 σ θη 65. ὈΓ6- 
Υἱοῦ σοπιρί οχὶ. Θιμπίπο (ὁ 
Ὀγονὶ ἀροπαΐ οὐ ὁοσποϑοθηαὶ τα- 
ΔΙΟΠῸ Δοοῖρὶ ρο556. δάποιαι Ηθιϊμ., 
οἵ ραηθ ΓΘ πᾶπη ΠΟΙΙΟΠΘΙῚ οἱ γοῦθῸ 
ἀἰπηχι 061}. Θάσπι ἰάθη Αἰ 0] 
ΒΘΠΡΟΙ ἀδ 5ΒΘΥΠΊΟΠ6 60] νἱ ἀθάςαγ, 
ΠΥ, 91. ΝΠ], δ9... πο Ζιοαιο 
πιαχίπηθ δά θγονθιι ἢ πὶ ἰπίουτο-- 
σαιϊοποπι ὅ2, 4. γϑϑρίομαν. Νὰπι 
Βοο ΡΥ ΠΟΙ ρἴππι 5. λ΄ ρά.]0. Ροϑὶ 
ποι! ἴσησϑε, ΠῸΠ [ἈΠῚ οἴπὶ σΘπο- 
τα]! 1ΠῸ ἡγεμόνες, 4181 ΟἿΙΠῚ 
ὑμεῖς ῬΥΟΠΟΠΙΪΠΟ, 6556. ΘΟΠΡΤΊΙΘΠΒ 
τϑοῖθ νἱάϊ Αση. ---- διαγνώμας. 
ΟἿ δάη. 1, 87. 0. --- ποιή ση- 
σ ὃ ε. ΝοΥθΙ Ρογβοπᾶ δἀ ΓῸΠῚ Θ0Π1-- 
Ῥαγαίδηι ἀοοοιμιηοάαία 65ι, (ΟἿ, ἀάη, 
ΠΘΟΥΗ: 
Οαρ. 68. ὃ. 1. Τοιαῦτα 

δε: ΤΕ ἀπ 1 19: Ἔχις “- 0 
δὲ Πακεδαιμόνιοι δικα- 
στοαί. Νοῦρα Πηϊμα Πουιπι ΠΟΙ}]-- 
ΠαΙγΟΓΙ ὅπη} ἀπέχτειναν οἱ 
ἐποιήσαντο. -- τὸ ἐπερώτη- 
ΤΣ ΜΙ ὅν 4: ἕξειν, Να- 
ἴαπιι5. ἔχειν. ΟΥ̓ ἐπόνα ΒΡ ΟΥΙΒ 
ὀρϑως ΒΙοοπΙ. πλα]6 ἜΧρ] ον τι 1-- 
ΤΠ Ὸ ΟΥ, ἄυππὶ ὁ550 ΓΘ ΟῚ 6, ἴπ|5 16, 
οχ πε δὲ ̓ ἰαιθαί. διότι 
ΤΟ τες .ἡσυχάξειν. γεγ- 
θὶ5 διότι τε ἡξίουν ΓΟΒΡοπθηξ 
Ροβίοα καὶ... ἡγούμενοι; οτα- 
τἰομΐδ πναϊαῦϊο δηΐπὶ ΡΙαπο δ άθιη 
Θδί, {δπν ΓΘΡΕΓΙΠλι5. 1, 1. ἴῃ γοῦπ 
Ρὶ5 ὅτε ἀκμάξοντές τε ἤσαν. 

ΠΥ οὐδοῦ τύ, ΟΥ̓ ΤΡΙ δάπ. οἱ ΥἹΙ, 
15. 1- τὸν ἄλλον χρό- 
νον ΘΒ. τροίθ Θχρ]ϊοαί (τὸν) 
πρὸ τοῦ πολέμου τούτου. Ἐα- 
ἄδπὶ ἀπΐθιι ᾿πποία οαπὶ γοοαθ 15 
ἠξίουν ἡσυχάζειν Ῥογίι5 οὐ Πδδοὶς. 
510 Ἰπιουργοί ταῦ : ΚΓ ΘῚ 1 4π|0 {6 πι- 
ΡΟΥΘ 6005 Τοσανογδηΐ, αἱ 
4] 5 οοτοηῦ. Αἱ ρῥυίπηιπι ἀαμ-- 
νιι5.. ΠΟ ΔΟΘΙΒαΓν 5. ΓΘΙΏρΟΥΙ5. δά 

Ἰά ἀδθοϊαγαπάσ πη. ρΟποπάιι5 ογαΐς 
ἀοἰπάθ Ποθἀδ οι 11 5110 ΘΓ ΙΟ 6 ἴθ πι- 
ΡΟ ἃ 86 Ρ]αίαθθηβοβ ᾿Δ4Θη 46 πὶ 
τοσαῖοϑ 6556, πΠ6. Β6ΠΠ5 ᾿ρβόσαπι οἵ 
ΑἸΠ ΘΗ Θηδτπὶ 56. ᾿πη Π]δύθγθηῦ, πΠῸ 
ἤηπσοτο φυίάοπι (δ᾽ εν} οογάπι 1]-- 
115. ἰροῖβ ν θῖν Ροἰτ556 ; σογίδ 
ΤΠ, 72, 1. αοιϊσίο προὐκαλεσάμε- 
ἅλα ΥὙΘ ΠῚ 56Π|6] αοίδηι Πα τὶ ΡᾺΓ 
ἐδ. ΜΙ απ 5 ΟΠ 6 ἀθ Ἀν. ΡΙὰ- 
ἴά 665. Ρ. 81. 15 Ρ] αἴα θθηβθβ δηΐο 
θΠ πὶ ΡΟΪοροπποβίαοιμη. οἵιπὶ [,ἃ-- 
ἙΘἀΔΘΙΠΟΠΙΪ5. ΠΟΠ ΘΟΠΡΊΘ5505. 6556 
55} Π Αγ ἀϊθθ ἢ 5. Ὑἱπὶ ΒΙΠΡΊΉΠΟΓΙΙΠΙ 
ὙΘΓΡΟΥΙΠῚ ΠῸΠ ἀροῦ. Νὸβ Ποὺ 
ἀϊούιμη ᾿π ΤΠ] Πτιη} δ᾽. ΘΟΠΥ ΘΓ ΠΠΊΙΙ5 : 
40 ἃ ΡΘΥΤΘΙ {απ πὶ ἴ 6 ΠΡ τι 8 
ΥΟΙοθαπι 605 αἰ ΒΟ ΘΓ; 
'. 6. ΟὉ Ὑ85 ρ6ι {Ππ|π᾿| ᾿Λθπηριι5 σοβίαβ 
Π]ἶπ]6. ἔπ θατὶ. Ἀδρίαν ΘΠΪΠῚ 
δ 4 ρμαοίτπμ νοὶ ΡΓΟΙΙΙ5ΒΕ1ΠῚ Ῥαιβα- 
ῃἶὰο στρατεῦσαι μηδένα ποτὲ 
ἀδίκως ἐπ᾽ ΕτΟΙς ΠῚ Πα 
ΡΤ Ἀπ Ὁ. ΦἹΡ πιάσηϊποδη- 
{{ι5 δ γογθ]5 τς ἾΝῚ Πλα- 
ταιεῖς ἀσύλους καὶ ἱεροὺς ἀφεῖ- 
σθαι. ΟἿ᾽ 101 ἀάη. “17 3εν αὐΐομη 
δὐἀάϊτιπι δ5᾽. αν Τιογ ἀϊά 65. βἰσηῖ- 
ἤ 6. 56. οχἰβιϊπιαγ 14, φιοά ἀϊχο- 
τἶη!, ἃ [μΔοραδοπΊ ἢ 5. δ᾽ Π.} ΠῚ 
0556. ΤῸ νοῦ δι{6Π|Ὶ 605 Θἰΐαπὶ γ6- 

γπ|}} ἃ ΡΙαἰαθοπβίθιις. απίθα.. νοις 

“Μακεδαιμό- 
νιοι δίκην 
παρὰ τῶν 
Πλαταιῶν 

λαμβάνουσιν 
ὠμοτάτην, 
χαρισάμενοι 
Θηβαίοις. 
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σανίου μεεὰ τὸν Μῆδον σπονδὲς 

ΘΟΥΚΥΜΔΙΜΟΥ͂ ΞΥΓΓΡΑΆΦΗΣ Τ. 

« Αν βιεὶ ᾿ 
ἡσυχάζειν, 

- ἘΣ « - ΄- 

χαὶ ὅτε ὕστερον, ἃ πρὸ τοῦ περιτειχίζξεσϑαι προ- 
εἴχοντο αὐτοῖς, κοινοὺς εἶναι κατ᾽ ἐχεῖνα., αἷς οὐχ 
ἐδέξαντο, 
ἔχσπονδοι ἤδη 

θ611ο Αδσίμοϑιϊοο οὐ βἰ πη! ]ι15. ἴθ πησ 
ΡοΥθιι8, “Βοβιαγαε ΡΟΘπὰϑ τορθίθγο 
γο] 556. -- μετὰ τὸν Μῆ- 
δον, ἱ. 6. μοὶ οἰ άοπι δ οἀϊ, 
ἀενίοῖο εάο. αροκὶτο- 
πῃ οηδη Το. ΗϊΞβι. ΤΉ, 49.. μοὶ 
γἱπὰ ον. (πη, 1, 18:.Ὁ.. ΟΣ 
1ὰ. Π|. 21. 19. εἰ Βυρεοτγῖ. δά 
Τδς. 1. ἀ. οἱ αδἀμοῖ. Υ͂, 2, 1. -- 
καὶ ὅτε ὕστερον οεἰ. ὕοη- 
56 0.10 γοΡουαπὶ αὐ πᾶθο οϑὺ: καὶ 
ἡγούμενοι ΠῚ πεπονθέναι, ὡς 
οὐκ ἐδέξαντο, ὅτε ὕστερον ΤᾺΝ 
δὰ σογίο μᾶθο: καὶ ἡγούμενοι. 
πεπονϑέναι, ὅτε ὕστερον ΜΝ 
564 ΘΠΙΠΟΙΆΠΟ ἔθ ΠῈΡῚ15 5᾽ σΠΙ ΠΟΔΉ8, 
4υῖα ὁοῃΙΓανῖα οϑὶ δι ρου ΟΣ ριις τόν 
τε ἄλλον γρύνον, Ῥιδθιιοπάα 
εγαϊ. Ῥοῖπάθ 4αππὶ ὅτε γοῦρὸ ἢ- 
πἰΐο σαῦθαϊ., αὐ προείχοντο αὖ- 
τοῖς 5 οορίαπάα, ἀαὶ δα ὅτε 
Ὁ βιρουιοτίριις ἡ ξίουν τορϑίθπάτη 
γἱβιιη Θϑί. Βοῤνγδθιιϑ τἀπιθη ἀπ: ἅ 
ααΐ ῬΓΟχίπλιπὶ οἷς, οὐ Ποὺ [πΡ6η-- 
ἰπι5, ἀδ θυ να]. Αὐμπο]άτι5 ἴῃ οὐ, 
2. αὰἱ καὶ ὅτι ἄοϊοιο {10 ὡς ἰορὶ, 
δυΐϊ οἷς 5οῦναίο ὅτε δχρῃπηρὶ ἰπ|)6ὶ. 
Ουϊάς 51 ροβὺ ᾿μπίογροβι πη θπ} πὸ- 
το ΠΠῸ5. ὅτε νοὶ ὅτε 5[π}}}} ρὰγ- 
τἰοι!α ὡς ἰΐα ἰτογαία 5}, αἰ αἰΐαιο- 

1165 Β Ἰπ οι θοίαβ. βθη θη 5. οἷς 

οὐ ὅτε ἰπῖθν 56 σοπιπηίαηίιν Ὁ ΟἿ. 
«ἃ Χ 6η. γι. Υ, 8, 30. Κα 6 η. 
δ. δι 771. 9. ΜΕ ΟῚ δ ΠΥ θΣ 
άπ, 1. Οἰΐθιι5. ΘΧΘΠΙρ}15. πο αὐ 
ἈΠ} 5 51πὶ ΤΟροπάογοι, δ] ὅτε ἴῃ 
δίπλῖθ ὅτε πηαγοῖγ : Πᾶπὶ [6 Π1- 

ΡΟΥΙΒ. 5] σὩΠΠ σα 0. γ] δἷο ΟΡαγιϊο! 
ὕστερον πευη ταν -- ἃ  .αὖὐ- 

φοῖο. ἐκ 7 ΝΜ Πὰ 

Ρἰπγα]ὸ ΡτῸ ἰρτνι οὐ 5ος πὖ ἴῃ- 
Πηϊινο ὀχρ!σθιιν, Ἰοσίμαν οὐδ ΕΥ̓, 
1 τ; οι, α΄. 8.-10]. 3, σ. 
Μ αι}, ὃ. 472. 5. οἱ ὃ. 476. -- 
προείχο ΤΡ Ἐρηεη ληοῖ το. 
50 Π 0], («ΟΡ ΟΊ. εἷναι} 

ἡγούμενοι, τῇ ἑαυτῶν δικαίᾳ βουλήσει 
ὑπ᾿ αὐτῶν χαχῶς πεπονϑέναι, αὖ- 

τουτέστιν ᾿Αϑηναίων καὶ Λαπε- 
δαιμονίων. 5080]. Οὗ άη. ΠΕΣ 
2. --- ἐκεῖνα] τὰ τοῦ ΠΙαυ- 
σανίου. 5010]. 1)6 πϑοαίτο οἵ. ἢ 5 ἵ. 
αν. ὃ. 100. «ἀπ. 9. --- ἡγού - 
μενοι... πεπονϑέναι, 
Ταν 856 ΡῬΡτορίθγ 8πᾶ8ᾶ πᾶ 
ρΡοβιυϊαῖα (40 1{ΠΠ15 πεορσὶο- 
οἵδ) ἴα αὖ οοάθΥ15 6χ- 
Ροτῖεβ ἃ" 1115 νἱοϊαῦοϑβ, 
Ῥοτῦ. (πἰδὶ φαοά ἢ ο 51 5 τπαἰὸ αἀ- 
ἀϊάϊ). [τὰ Ππαθο υἱάθηλιν ἴπ16}}}-- 
σεπάα. 5ἱ τθοίβ βογίρία βιιηῖ, δ θγθα 
40 1115 π6 σ]6 οἵ ἃ οὶ ἃ ΤΠιιο. 
Ιάθο Ροἰαθνιη, φιοά αηἰθοθάπηϊ 
Βαθο: ὡς οὐκ ἐδέξαντο. Ἔ κ- 
σπον δοι πο Θχρ]!ὐαπάππηι 4 1 ἃ 
ἔκσπονδοι 5'η!ϊ. 804 56. 4] 
(5. ἀππι) Βα]1ἃ βΒοοϊοῖαϊα 
αἀδίτιουῦ! βίηῦ, 4πὰ αἀ ρᾶτ- 
σοπάππι {ΠΠ15 ρου ΠΟΥ ΘΓ Θἢ- 
{πτ. Εγαηῦ ἀαΐθι ἔκσπονδοι, 4ιἴὰ 
ΡΙαιαθθηβθ5. ΘΟΠ ΠΟ 65. ἃ} Ασομὶ- 
ἄκπιο Ομ]αίας βργονογαμί. ΕἸ φαυῃ 
Θϑβρηΐ ἔχσπονδοι, (ταθοογιμη ἰπ-- 
ἀϊοίο βἰπθ θυ 5. ἸΘσῖριι5 (910 [5 
πὶ δΒίαπάο ἀον Ναῦαγ}) οῃν 
8. νἱνθραηΐ: Φαᾶγθ ἰμ}] ργο θ6- 
Ἰναῖ, 4υἷπ ΒΡ ΙοΙο 605 αἰποογθηΐῦ... 
5! αππ ἰσίίαγ, φαοὰ ϑρανγιαίαθ οοη-- 
5ἰἀογαθαπι, ογαΐ, πιιπὶ 1Π|0 ΓΟΘάοΓο, 
αυοά Ῥαικαπίαθ, οὐπὶ ΡΙαἰαοδηβὶ- 
Ῥ115 Γδοίββοι, βοϊα!οβ 58 ππἀϊοαγθην 
ΔᾺΝ. Ἐαϊθαβ. δ᾽ ογαπη πο αι! η 685 
νἰάς ἴῃ δά. πιαϊ. (ΟὈπιπιθηΐ. οἱ 
ΒαρρΙθαι. Αοοράαι ΒΙοομ  ᾽ ἀϊα μὰ 
ΡῬΓΑΘίοΓ ΘΆΠῚ. Ὄμαι Ρά]ο ἃη16 ρΓῸ- 
Ῥανίπι5, ἰὴ ε.2 «Ρτοροκίία: ὁ εἰ- 
πὰ πὶ Θοπ δἰ ἴππὶ ΒΒ ΘΗ 68 
νυ} ΡΟ Υ͂ΘΟΥΥ 05} ᾿π θη- 
ιἰο 5 οἵ {1 οἷν οὐ Π}). 4πᾶπι 
ΠΟ ΪΟπΘ ἢ 5011 ἀαιῖνο ποι 50} 16- 
οἴαπὶ 6556 ἀρρᾶτγοι. ἴπιαπι οχθπι- 
ΡΠ ἀοιμοηβίγαυο ΠΟΙ. ῬΟΒΒΙΠΊΉΙΒ. 
βούλησιν ΡῸ 51} 110 Π 6 ΠῚ 5611 
οΟὈΤαιαπι σοπάίιϊοη θα 50- 
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ϑις τὸ αὐτὸ ἕνα ἕχαστον παραγαγόντες καὶ ἐρω-- 
τῶντες. εἴ τὸ “ακεδαιμονίους καὶ τοὺς ξυμμάχους 
ἀγαθὸν ἐν τῷ πολέμῳ δεδραχότες εἰσίν, ὅπότε 
ἐὺ φαῖεν, ἐπάγοντες ἀπέχτεινον, καὶ ἐξαίρετον 

2 ἐποιήσαντο οὐδένα. διέφϑειραν δὲ Πλαταιῶν μὲν 
αὐτῶν οὐκ ἐλάσσους διακοσίων, ᾿Αϑηναίων δὲ πέντε 
καὶ εἴχοσιν, οὗ ξυνεπολιορχοῦντο" γυναῖχας δὲ ἡν- 

3 δραπόδισαν. τὴν δὲ πόλιν ἐνιαυτὸν μέν τινα Θη- 
βαῖον Μεγαρέων ἀνδράσι χατὰ στάσιν ἐχπεπτω- 
χόσι καὶ ὅσοι τὸ σφέτερα φρονοῦντες Πλαταιῶν 
περιῆσαν ἔδοσαν ἐνοικεῖν" ὕστερον δὲ χαϑελόντες 
αὐτὴν ἐς ἔδαφος πᾶσαν ἐκ τῶν ϑεμελίων ὠχοδό- 
μησὰν πρὸς τῷ Ἡραίῳ χαταγώγιον διαχοσίων 
ποδῶν πανταχῆ, κύκλῳ οἰχήματα ἔχον χάτωϑεν 
καὶ ἄνωϑεν, καὶ ὀροφαῖς καὶ ϑυρώμασι τοῖς τῶν 

ΠΆΓΘ, Αγπο]άο ἰρίτιγ ἰπ οά, 2. 
νεῦρα τῇ ἑαυτῶν βουλήσει ποπ 
ΒΟ ΪΠΠῚ ΡΓΟΡΙΘΙ πονᾶπι οἱ Αἰ οὶβ 
ῬΓΟΓΒῚ5. ἱβῃοίδι Ὑἱμι νοοῖ βού- 
λησις, 586 οἰἴὰπι ΡΓΟΡΙΘΥ ππἰ ν ἜΥβαμι 
ἴογπιᾶιὴ. δ᾽ ΘΟΠΙρΟΚἰοπθπιὶ., ἀάθο 
αἰ5ϑ᾽ ΠΏ} 1ἃ 5θγιηοηΐ ἀγάθοοῦ ἀοίαι5 
ἘΒιιογ ἀϊάθαθ νι θηθαν., αν δὰ δαὶ 
ἀδργαναία δὰ οχ ΒΌΠΟ]ΪΟ ογία 6558 
οθηβθαῖ. -- τὸ αὐτὸ ἕνα ἕ- 
παστον παραγαγόντες καὶ 
ἐρωτῶντες. Ἐρβι σχῆμα διὰ 
μέσου, ἀε 41Ὸ νἱά. Β δσ ἢ ἢ. 
ϑγπῖ. Ρ. 901. 0}. δά ϑορῇ. Αἱ. 
ν. 471. ΥΥ απ ἃ. ἴῃ ὕεξη5. Αἰ. 0}. 
ν. 191. 544. ἃ]. ἴη δά. μιαϊ. ο. 
Παράγειν εϑ ἀπ ργδοίοτ ἀα- 
ΟΘΓΘ.7. δυῖ, υἱ Υ, 45. 40. ὙΠ], 
59.. ρτοάποοτγο (ἴῃ πη ϑάαϊαηι). 
-- ὁπότε μὴ φαῖεν. Οἵ 4η. 
ΤΠ, 15,1. --- ἀπέκτεινον. ΟἿ. 
ἢ) ἐπι. ο. Νρδαθνὺ. ὃ. 103. οἱ ἀδ τὰγ- 
Ρἰ ἀπο ταὶ [5 9 οσ. Ρ]αὶ. ὃ. 62. 

δ. 2. Οὗὐπὶ Πιμπηθγῖβ Βυίτ5 ραγᾶ-- 
Φταρἢὶ οἵ. Π, 78. ΠῚ, 24. οἱ ἢΐο 
θυ}. 

ὃ. 8, Ἐνιαυτόν τινα, 
ΟἸΓΟΙΓΟΥ ΠΏ πὶ. υἷὉἩ ΠΕΠΊΟΓΑΪΙ-- 
θιι5 ΔΙ ̓χιιοιϊο5 τὶς αὐἀάϊμιν. Οἵ. ἀάῃ. 
111,4. -- Μεγαρέων... ἐκ- 
πεπτωπόσι. Οἵ ΙΝ, 66. -- 
τὰ σφέτερα φρονοῦντες. 

διπη εν ΥἹ, δ1: τὰ τῶν Συρα- 
κοσίων φρονοῦντες οἷ «1. ΟἿ 
δάη. 03, 2. οἱ 46 σϑ 11, 2, 2. -- 
ἐς ἔδαφος... ἐκ τῶν 8ε- 
μελίων. ΑἸἰτογαῖγα [οσπια!α Ρο-- 
ὑπ} ἀΡρ6ϑεθ. ϑδεὰ εἴ, ΒΒ οβὲ. ἄγ. 
ὃ. 140. 2. Ες ἔδαφος ἴΐεγαπι ΙΥ͂, 
109. εἰ ἀριιὰ σομιρ]γο5, βίους ΔἸ 10 
ἐκ ϑεμελίων (εἴ. τ᾽ Ρῃ. ΤΗ65.); 
μον ἀ ἀθαπὶ Του πηι απιὶ ἱπηϊ αἴιι5 Θϑὲ 
ῬγοοΟρίμ5 γθγρὶβ καϑεῖλε μὲν αὖ- 
τὸ ἐς τὸ ἔδαφος ἐκ τῶν ϑεμε- 
λίων. ἀε Αδαϊ ρ. 12. Ὁ. --- πρὸς 
τῷ Ἡραίω. ἴ)8 Βοος ἴθηρῖο νἱά. 
Βοτγοάοῖ, ΙΧ. 82. 'Ῥαπ5. ΙΧ, 2, 
ὁ. ΡΙα΄. Ατὐἱδί. 18. σαι 5. Ηδ]]. 
Π. 1. Ρ. 595. ἴδ ακ. ἄταθο. βορῖ. 
ΙΠ. ». 904. ---ὀ καταγώγεον. 
ὕν᾽ νιἀδιαν, δὰ Ποπιΐηθ5. ρἷο5., ααὶ 
ΘΠ ΡΙαπὶ ΤΠ Ϊ5. ἰδ αγθηΐ, ΓΘοῖ-- 
Ρίθημάοβ. [)6 ἷβ ἀθυθυύβου β υἱά, 
ΒοΙκ κα, ΟΠΒαρῖο]. 1. Ρ. 136. 54. --- 
πανταχῆ; 4ποαποΥ 585 
(ἰ. 6. ἴῃ φυδάταϊι!). Οἱ 
ἩΤ τ. ἅΠπ|61}.. 41 πο ἀνενθίαπι 
γθο 5. δα βιιρογίογα {πᾶπὶ δὰ δᾶ, 
486 5Θαιπηίαν, τοίου ἀοοοί, οἰξὶ 
πανταχῆ κύκλῳ τϑοῖθ οοηϊμηρὶ 
ὙἹἀθρίπη5. ΥἹ., 79. -- οἰκή- 
ματα, σαί οα] 8. ΟἿ, Β] ο ο πὶ. 
εἰ 514 11}. δὰ ΡΙαὶ. Ῥῃαθά. ς, θῦ. 
-- ἄνωϑεν καὶ κάτωθεν. 



΄ 

120 ΘΟΥΚΥΖΙΖΦΟΥΞΥΓΓΡΑΗΘΉΓΣ Ψ. ξη. 

Πλαταιῶν ἐχρήσαντο, χαὶ τοῖς ἄλλοις, ἃ ἦν ἐν 
τῷ τείχει ἔπιπλα, χαλχὸς χαὶ σίδηρος. κλίνας 
κατασχευέσαντες ἐνέϑεσαν τῇ Ἥρᾳ, χαὶ νεῶν ἕκα- 
τόμποδον λίϑινον ὠχοδόμησαν αὐτῇ. τὴν δὲ γῆν 
δημοσιώσαντες ἐπεμίσϑωσαν ἐπὶ δέκα ἔτη, καὶ 
ἐνέμοντο Θηβαῖοι. σχεδὸν δέ τε χαὶ τὸ ξύμπαν 
περὶ Πλαταιῶν οἱ Μακεδαιμόνιοι οὕτως ἀποτε- 

τραμμένοι ἐγένοντο Θηβαίων ἕνεκα, νομίζοντες 
ἐς τὸν πόλεμον αὐτοὺς 
ὠφελίμους εἰναι. 

'. 6. ἄνω καὶ κάτω. (ΟἿ. ἀάη. 1], 
{02.. 2..--- τοῖς ἄλλοις: δι 
18. ἀαίίνιβ., ΡΓῸ 4π|0 οἰΐαπι σϑηϊ]- 
νῈ5 πηαίογίαθ Ἰοσίίαγ. Οἵ, Μ Δ ΤΊ. 
ατ. ὃ. 574. Ρ. άπ. Ἀοϑ᾽. ὃ. 108. 
απ. 20. -- ἐν τῷ τείχει. 
σίδηρος. ἴπ [5 51] ἐν τῷ τεί- 
χει Βοπαηΐ ἢ ΤΠ ΠῈΠΓ9. χαλκὸς καὶ 
σίδηρος οροτίοϊ οἰηΐ τοιϊπαουα 
ἴοσγθα. 486 Ορὰβ ἰαρίἄθιιπη. ἷπ 
Β.ΠῚΠΙΟ ΠΉΙΓΟ ἢτιηαν υῖηῦ (ΟΠ. 1, 99.) 
51 Π|}}6 5416 ΓῈ5 6 ηθᾶθ, [[ἃ Βίοοπι, 
ΘΧρ] οαῖ. 56 ἃ ρυίμηπμι, εἰδὶ σίδηρος 
ἴῃ ΠῚΠΡ5 ΘΧϑίΓ 6 Π 615. ΔΙ ΤΟ 65. (πὶ 
Ῥγδοῖογ 1. ἃ. 1Ν΄. 09. ΥἹ, 88.) οοπι- 
ΠΙΒΠΊΟΓΑΙΕΙΓ, ΔΘΓῚΒ [Π 15 ΠΥΘΠΠΟΠΘΙῚ 
Βαγὶ πὸπ πηϑιηἰηΐπηι5. Ποῖπάο ἐπί- 
πλῶν ποπιθηῃ 5106] }] ΘΟ. 1} 6 πὶ ΤΠΔΡῚ5 
4 πὶ πιᾶίθυϊα πὶ 5᾽ σα Π5. 5815 
τοῖο ἀθ 115 τυ πδοι} 15 οὐ 110 6 Γ6 
ΥἹχ ἀϊοαιαγ. θ᾽ η τι6. Φαπιπὶ δηΐθα 
ὀροφαὶ καὶ ϑυρώματα ἀοιμιπιπι 
Ρ]αϊαοθηβίιμι [πουῖηι, τὰ ἄλλα ἃ 
ἦν ἐν τῷ τείχει ἔπιπλα ἀεὶ Ἰρβῖτπ5 
ΠΊΕ ῬΑ Πθιι5. 4 154 Ὧπὶ ΧΡ] οατὶ 
ρΡοθ56. ποῃ ΘΧΙΒ πη Πλ1ι5. ΟἸᾶΓ 
ἨεΙπι. ἐν τῷ τείχει τϑοίο ἱπίγα 
πιοοπΐα, ἷ. 6. ἴθ ἀτΡο. νἱάδ- 
τὰ Ἰπἰογργοία 5. 6556. οἵ Ι, 68. 
εχὶγ. ἐς τὸ τεῖχος κατέφυγεν. --- 
κλίνας. Αἰϊοπάδ πιαϊουίομ [νᾶ-- 
τη κλινῶν. )6 κλίναις ἀταθοο-- 
ΓᾺΠῚ ππίγογϑὶς νἱά. Β ὁ ε Ἰς. ΟΠασίο!. 
1. ρ. 115. 56ᾳ. Ηΐο βδυην ἸΘο] δὸ- 
γι Ὑ6] {γἰοΠ πὰ ἀϑγαΐα ΠΕ] ΠΟΥΊΠ. 
ΥἹά. ᾿πίογρτ. 1ἦν. ΧΧΧΙΧ, 6,7. ((Ηϊ 
ἀυΐοπὶ Ἰδοῦ ἀὰΐ πιδι ΠΟΒΡ ΠῚ. 1} 
5805. ΒΟ ΘΠ ΠΙ θῈ15 ογαπὶ 65 {Π81]. 
απ, 14 φυοά ΒΙοΟπΙΐ, οχ δι πιαῖ. ΠῸῚ 

ΡῚ ΄ 

ἄρτι τότε 

καὶ ταὶ μὲν 

χαϑιστάώμενον 
κατὸὼ 

ἴῃ. [6 Π10}}, 5οὰ ἴῃ ἀδυθυβου Ἰ511ΠῚ 
ἴδοι, τ, π1 δά ον αίππι ὙΘΠΙ556ηῖ, 
ἴῃ 115. οαραγθηι. ΑΆΝ, ἴῃ δα. 2, 
ϑαδπι. ΒΘ ΘΗ ΠῚ ῬΠαίΡιι5 τὰ 6 αΓ 
ΒΙοοηιῇ. ἴπ εἀ, 2. -- νεών. απο 
ΔΘ Ιου ]απι εἷ, 4ιὰθ ἴα ἴῃ Ἡραίῳ, 
56 5ΔΟΓῸ ἰουγουο (ἱερῷ) Ιαπο- 
τὶς [αἰδδοῦ, ἀἀάϊϊαπι ὁ556 ἃ ΤΠ6- 
θδηῖ5, αἱ ἄοος ΡΙαίαθθηβος Ρτορῖ- 
ἐϊαγθηΐ,, βυβρίοσαιγ. Αση. --- ἐν ἐ- 
ὐϑηο δ ὍΝ θη. 1 10] 
2.4]: 

8.4: Σχεδὸν δέ τι παὶ 
τὸ ξύμπαν, Ῥ»τορθπιοάαπι 
ἀπ πι. αἰ 46 ἀἄάδ ὸ ΟΠ ΪΠ0. 
Ὁ θιοοπάϊ σϑηιβ σχεδόν τί τϑάϊι 
609 εἰ ὙΠ 9 ς ἈΝ Ν ὍΣ 
Μ΄ αταπ, αν. ὃ. ̓Δ87. ἃ. δι" ἀδ νν. 
τὸ ξύμπαν 4η. 1. 145. 6 καί 
" σγδαἀα!οηθ Ροβίιο νἱὰ. Μ αὐ. }. 

ὑ. ὃ. 620. 1. ὁ. -- περὶ Πλα- 
οὐδ δος 410 ἃ Αὑ{|ποῖ αὐ ΡΙαι. 
-- ἀποτετραμμένοι ἐγέ- 
νοντο. ΟἿ, Μαυνη. αν. ὃ. 560. 
Ἀρρο]!αιαν. βολιθιπα ΟἸαϊεϊάϊουπι 
((μιαϊοἀθμ86). --ὀ ἔρτι... κα- 
ϑιστάμενον. ΟἿ δάπ. 3, ἐμ 

ὃ. Ὁ ΤΟ ΤΟ ΤΟΝ ἐνενη- 
κοστῷ. [αψιθ ἃ. Οἢγ. πα. 519. 
«ΟἸγπιρίαιιμι γαῖϊο πὰς ἀδ τὸ νὰ- 
τῖαν [νϑῖαν ἴῃ Μμ6}}. Πον. οἱ ΟἸΤηι. 
Εαϑι. Π6}1.1.. φαοά, 4αιπὶ Ρ]αίαθαθ 
ἀοδίαίο ἀράϊϊαο. βἰηῖ, αἰγαπὶ Ὁ]. 
ΠΧΧΧΙΠ αΘ ἅππῸ [ΡγΠ0] Θχοιιηΐα, 
δ αἰτοτὸ ἱποιηΐθ, οαρίαθ 5᾽ηΐ, ΠΟῸῚ 
οοηδίαι. Οὐᾶνο Ρ] αἰαθοηβθϑ αὐ Ὁ]. 
ΠΧΥ. 1. αὐὐ ΤΧΥ, 2. ἴῃ. Αἰμϑηϊθπ- 
5ίπηὶ δοοϊοία! 6) ΡΟΥΘ ηΪ5886. ΓΟρΟτ 
εἱππί αν," ΜΌῸΈΝΘΒΟΗ. ἀς ΒΘΡ. Ρ]4-- 

Τ1Π{λώταιαν ἔτει: ν᾿ 
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τρίτῳ καὶ ἐνενηχοστῷ, ἐπειδὴ ᾿Αϑηναίων ξύμμα- 
γοι ἐγένοντο, οὕτως ἐτελεύτησεν. 

69. Αἱ δὲ τεσσαράώχοντα νῆες τῶν Πελοπονγ- 
νησίων αἵ Πεοβίοις βοηϑοὶ ἐλϑοῦσαι, αἷς τότε 
φεύγουσαι διὰ τοῦ πελάγους ἔχ τε τῶν ᾿Αϑηναίων 
ἐπιδιω ϑεῖσαι χαὶ πρὸς τῇ Κρήτῃ χειμασϑεῖσαι 
καὶ ἐπ᾽ αὐτῆς σποράδες πρὸς τὴν “Πελοπόννησον 
χατηνέχϑησαν, καταλαμβάνουσιν ἐν τῇ Κυλλήνῃ 
τοιςχαίδεχα τριήρεις “ευχαδίων χαὶ ᾿μπραχιω- 

τῶν χαὶ Βοασίδαν τὸν Τέλλιδος ξύμβουλον 41- 
2 χίδᾳ ἐπεληλυϑότα. ἐβούλοντο γὰρ οἱ “αχεδαιμιό-- 

γνιοι, αἷς τῆς Πέσβου ἡμαρτήχεσαν, πλέον τὸ ναυ- 
τικὸν ποιήσαντες ἐς τὴν Κέρχυραν πλεῦσαι στα- 
σιάζουσαν, δώδεχα μὲν ναυσὶ μόναις παρόντων 
᾿ϑηναίων περὶ Ναύπαχτον, πρὶν δὲ πλέον τι ἐπι-- 
βοηϑῆσαι ἐκ τῶν ᾿ϑηνῶν ναυτικόν, ὕπως προ- 
φϑάσωσι" χαὶ παρεσχευάζοντο ὃ τε Ιροασίδας καὶ 

ὁ ᾿Αλχίδας πρὸς ταῦτα. 

ἀρ. 69. Τριςρκαίδεκα. Τρειςκαίδεκα οκᾳι. Βεῖκκ. οὐ ἰδοῖα 
ἴ-. εὐ γαϊ. ϑδεὰ δαυΐ τρεῖς καὶ δέκα ἀπ τριςκαίδεκα 5οτθοπάμμι. ΟἿ, 
1.0}». δά ΡΒγγη. ρ. 409. Νιμηθγαϊθ ἀθοβὺ ἴπ (55. Αἰν. Ρα]. εν. 

ἴϑθθηβ. Ρ. 91. θὲ ἀπθιϊαἰϊοπα οχ 
ΟἸΘοπηθηἶβ τορι ϑχογία υἱά. δά. 

- ν , 

πιαὶ. --- ἐπειδὴ ... ἐγένοντο. 
γιά. ὅ2, 1. οὐ 10] δάη. 

ΡΟΓΙΟΓΙθ15. ΡΆΓΠΟΙΡ 5. 
βονλον. Οἵ. «ἀη. 1, 89, [δ 
ὃ. 2. Τώδεκα μὲν... προ- 

φϑάσωσι, εἱ 4ποά σα πὶ 
ἀποάοοϊπι ἀππίαχαϊ πᾶν θι5 
ΑἸ οπίθη 565 84 Ναιρᾷοῖπ πὰ 
δ55θηῖ, εὖ αὖ, ἃπίεαηδιη 
πΠΙαῖοῦ ΑΙ {πᾶ οἰ ἃ 5515 ΑἘΠ6- 

Οαρ. 69. ὃ. 1. 41 δὲ τεασ- 
σαράκοντανῆςες. δώ ς ΡΟῈ 
- τότε: ΟἿ. δάπ.1, 101,2. μ6- 
ρ  οἴταῦ απΐοπι δα 90, ̓ 1.-- ἔχκτε 
τῶν Ἀθηναίων. Α Ροβείο. 
γἱ4. 33,2. 54. οἱ ἀδ ργαθροβιοηθ 
Μαΐτ. τ. ὃ. 574. οχίγ. Β οϑβί. 
ὃ. 112. 3.νυ. --- ἐπιδεωχϑεῖ- 
σαι. Ἰάσπι γϑγριπὶ ἀθ θα άθηιν γ 
Αἴ! 99, 3. [π᾿ οὸ ἐπί ᾿πιθηβίνιμη 
6558. οἱ 5 σῃ! σατο ΡΤ Ο Χὶ ΠῚ 6 561 
ἐπὶ ἡδόδὰ, Πῖο Ραϊαν ΒΙοοπι. ΑἹ 
Ιάθπι δὰ ο. 108. οπιπῖπο ἃ θυ σῸ 
Ρογβθάυΐϊ, ἰπ 56 411, Θἷ ἢ 6 ἢ 
πασμήαροη., ἱπιοεγργοίανιν. Ἀ6- 
οἴϊι5. 4ιαπὶ (106}}. 4 ο. 39. --- 
σποράδες. δὶ ἰάεπι δι 
σποράδες γενόμεναι, ἰ. 6. δια- 
σπαρεῖσαι. οἵ σομαργεί οἵμπΊ 51ι- 

πἰ5 5. 5.41 ν π 556 ῖς ρτᾶθ- 
νοτίου θη. [τὰ Παθο ᾿ῃ 6 ΠΠΠἸσοπάα 
6556 ἀοσοιυίηλι5. ἴῃ δ. ᾿παἱ. Ὅπως 
ΤΒαογ 465. 410. οἰαγίι5. δώδεκα 
ναυσὶ μόναις παρόντων οἱ πλέ- 
ον τι ἐπιβοη ϑῆσαι σοπίγατία ρο- 
πούθηίγ, δηΐθ προφϑάσωσι ἀ6-- 
πλππὶ ΟΟἸΙοοαν. ΟἿ, αάπ, 68, 1. 
δα νυν. καὶ ὅτε ὕστερον οἱ δάη. 
1. 10, 2. Θιιοά 5] μευῖο ὀχρ]οδι οὶ 
ΟΡβίαγο αἴταβ, 4ποὰ ᾿ιασο δ οπη 
Οὐτγογγᾶπι ποη ἰά60, τ|ῖ, ᾿ΓΙΠ5] ΠΙΆ ΠῚ 
ΑἸΠΘΗΙΘΠ565. ΠΠΆΙΟΓΘ ΠῚ Ο 556 ΠῚ σο]- 
[εσιββθηϊ. {πὸ μουν απίγοπί, 56 πῇ 
ΘΔΠῚ. 51 δηΐθ {Ππ4 ἰθπηρι5 πανῖ- 
σαϑδθηΐ, θ᾽ σοπο!] αγοηΐ., ροἰϊπιτί 

“ακεδαιμό- 
νιοι ὡς ἐς τὴν 
Κέρκυραν 

πλευσούμενοι 
παρασχευά- 

ζονται. 



στάσις Κερ- 
κυραίων, ὧν 
οἱ ἐν Κορίν- 
ϑῳ αἰχμάλω- 
τοι γενόμενοι 
κατελθόντες 
Πειϑίαν πρῶ- 
τὸν μὲν ἐς δί- 
χὴν ὑπαγου-ς 
σιν, ἔπειτα 
Ἀτείνουσι. 

1923 ΘΟΥΚΥΜΙΜΟΥ͂ ΞΥΓΓΡΑΦῊΣ ΓΤ. ο΄. 

70. Οἱ γὰρ Κερκυραῖοι ἐστασίαζον, ἐπειδὴ οὗ τ 
5 γη δ 7 - ΓΝ ΟῚ “ ν 2 ΄ αἰχμώλωτον ἦλϑον αὐτοῖς οἱ ἐκ τῶν περὶ Ἐπί- 

δαμνον γαυμαχιῶν ὑπὸ Κορινϑίων ἐφεϑέντες, 
τῷ μὲν λόγῳ ὀχτακοσίων ταλάντων τοῖς προξέ-- 
νοις διηγγυημένοι, ἔργῳ δὲ πεπεισμένοι Κοριν- 
ϑίοις Κέρκυραν προςποιῆσαι. καὶ ἔπρασσον οὗτοι 
ἕκαστον τῶν πολιτῶν μετιόντες, ὕπως αποστή- 
οὐδεν ᾿᾿ϑηναίων τὴν πόλιν. χαὶ ἀφικομένης ᾿4τ- 
τικῆς τε νεῶς καὶ Κορινϑίας πρέσβεις ἀγουσῶν, 
καὶ ὃς λόγους καταστάντων, ἐψηφίσαντο Κερχυ- 
ραῖοι ᾿Αϑηναίοις μὲν ξύμμαχοι εἰναν κατὸ τὸ 
ξυγκείμενα, Πελοποννησίοις δὲ φίλοι. ὥςπερ χαὶ 

ἔαοτῖπι, ΟΠ 16ν ἰὰ ἔρϑῖμ ἰὰπ Ρογ- 
βρίουπιηι 6556. ΓΤ βροπάθί., αἱ 50γὶ- 
ΡίοΥΙ πη ΟΡ 5 [ποεῖ ἀἸθθΓΘ ὅπως 
προφϑάσωσι καὶ τὴν πόλιν 
προςποιήσωνται. ἴ)ε ἀποάθοϊπι 
ΝΣ ἌΡῸ, Ὑ{. 10. Ἵ. 

70. 8.1. Ἐστασία- 
"ς ΓΑ ιοἃ. ΧΙΙ, ὅ7. - οἱ 
αἰχμάλωτοι. Υἱὰ. Ι, 4. δὅ. 
ἘΠ παν β α ΠοΝ, Ρτγορυῖθ 
ἀρὰ ϑυροία. ΥἹἱά. 1. 47. 864. 
»Παπά ἀπθῖο Ἵπιιο, ομηΐα Θὰ, αιιὰ 8 
ἰμθαπίο θ6 110 ἴῃ ἴοπῖο πηαιῖ ροδία 
δαηΐ, δ ΕρΙάἀαπιπιπι ᾿άθο. γθίμ 1, 
Ζυΐα πο ΡΙΌσΙΪ ἃ} ||... σϑγος- 
Ῥαηίαγ, οὐ θυ γ6] δα ὀρρισῃα- 
τόποι γ6}] δὰ ἀο[οπβίοπθμπι οὐ 11-- 
Βογαι θη θα οἷτιβ αν 15. ΒρΘοΙΑ θη 
ΠΑΑΟΙ. Οἵ. Ὀ10. 1. ἀ. --  ὁ- 
χτακοσίων ταλάντων. 
διηγγυημένοι,; ΒΡΟΠ5Ι0η6 
οοίϊησοπέαππι 81 6 τὰ πὶ ἴὰ -- 
οἷα ἃ ΟΡ Ὶ 5. 10 50 ΤῊ} 
ΡᾺΡΙΙοΙ5. ἐα]Θπ 115. ΟΟΥ] ἢ - 
σοπυϊ5 τοάοιρεὶ 4 18 {Ἰ ἃ 6- 
᾿ὰ 5 50 τ 15 ΠΟ Ρ᾽ 0 115. 5815 
ΡΒ] 1οῖ5. πὰ ἴσο Ῥοτί.. αἱ 4ὰ- 
{ὔντι5. ροϑίιι5. δὶ} ργὸ ργαθροβίομο 
ὑπό εὐ σοηϊίνο. ΟἿ, Ὁ 10 ἃ. 1. ἃ. 
1). σοπίνο ταλ., ΡγῸ 410 ἀαϊὶ- 
γα ἥἀυοάια Ροηὶ ρόβδθ ἐοοοὶ 
ΒΙοοπιί,. νἱά. ἢ οϑι. αν, ὃ. 109. 
4. ἃ. Λά τϑιι 4ιοά αἰτἱποῖ,. ««Ἁαλπὶ 
παρ πλῖπαθ τιδἰἰαύπι. γθἀθπιριῖο- 
ὨΪ8. ΡΓΟ απ) ΘΓΆΝῚ5. ΔΥΙΠΔΙΌΓΘΘ 11-- 
᾿ππὶ ΡΥΟ ΟΠ 15. οἀρίοτιπι δρᾷ "᾽6- 

Ἰορομπηθβῖοβ Γἀϑγῖπρ (νἱ 4. Η ὁ ἀ. 
ΥἹ, 79.).. οοἰϊπσοηία ἰα!οπία ρτγο- 
{{π|πὶ ΟἸΓΟΙ ΘΓ ἀποθηςΟὙἜ ΠῚ υϊπαυᾶ- 
οἷα Πποπιπιπι (νἱά. 1 99.) ἰη-- 
ΘΓ α θΉ16 νἱἀθαιαγ.. ΑΝ, 7 48] χφυο-- 
ΠΙΟῸ ΓΟ ΘΧΟΙΙΒΙ δἰαάθαι, οἵ 
{6 δὰ πᾶδὸ Τοϑροπάουγιν ΒΙοοιη, 
νἱάθ ἀρὰ ἰρ505 οὐ ἴῃ θά. πιᾶὶ. 
ΤΠ) βίο 5. τ] 165. ἴῃ ΒΙΟΙ Πα ὁὉ-- 
5165 το] 6 05 Β᾽ΠΡῚ1]05 5] ΠσῚ-- 
115. [α θη 5. ἀθϑυϊπηαΐοβ ὁ5586. ΥἹ], 
80. ἸΙορθημαβ.. ἀπ46 τι|ῦ ἰπιδῖο0 Πα ϊο-- 
ΓΘΠῚ 6550. παπποῦ ὀχταχοσίων 
[Οὐ 5 ἴα ἢ ΟΟΠΙΟἴα 5. νὰ ΒΒ] ΠΟΓΘΙῚ 6586 
ὀγδοήκοντα, θη 8118 ὀχργθβ- 
δἷῦς, νἱάθιαν. ὁοηβίασο. ΟἿν, Ἰαπ θα 
ΒΙοοιῖ, ἴῃ οα. ὁ, ΤηΠηϊθαπι πὰ- 
πὴθῦπὶ ροϑυΐ ΠΙοά. 6 ναν]]8 
ΓΘ ομηρ ομἿ5. ρτθ 15. νά. Β ὁ 6 ΟἹ. ἢ. 
Οφοοη. οἷν. ΑΙ. 1. Ρ. 77. 54. οἱ 
5 ΘΒ ο αι. Αμεαι. παν, Ρ. 369. ᾿ς 
ΡΓΟΧΘμΪΒ οἵ, ἀάη, Π, 9), 1. --- με- 
τιόντες, ἃ μι] θπ τ 5, ΟΥΎΝΙ, 
78. -- ὅπως ἀποστήσωσιν. 
ΟἿ. άπ. 1, 19. 

,.ῶ. Καταστώντω ν. 
Β0ΡΡ. τῶν πρέσβεων τοὶς Κερ- 
πκυραίοις. ΟἿ ΙΝ, 58. -- ξύμ- 
μαχοι .- . ξυγκείμενα. ΟἹ. 
Ι, ἀλ, Καίτοι ἐπιμαχί αν μό- 
νον ἐκεῖ ἐποιήσαντο πρὸς ἀλ- 
λήλους.““ “ΟΥ̓ΚΑΣ, ἕλῃ οἰίαμι 
απο βογναϊα ΠῚ 6586. ἀρραγοὶ οχ ἀά- 
ἰδοϊϊα νυ. Πελοποννησίοις... πρό- 
τερον εἱ οχ 7ῦ, 1. 1 αὐϊ85. ἰρίθιν 
μὶς ραϊοι νἱν νοο, ξύμμαχοι (οἴ. 



ΕΤΟΣ Ε. ΘΕΡΟΣ. (1, 70.) 129 

) πρότερον. καὶ ἦν γὼρ Πειϑίας ἐθελοπρόξενός τε 
τῶν ᾿Αϑηναίων καὶ τοῦ δήμου προειστήκει, ὑπά- 

, ᾿ ΒῚ ν΄ ΄ 

γουσιν αὐτὸν οὗτον οἱ ἄνδρες ἐς δίχην λέγοντες 
) ( ΄ λ χ᾽ υ - ς ἊΝ, ) 

᾿ϑηναίοις τὴν Κέρχυραν καταδουλοῦν. ὦ δὲ ἀπο- 
φυγων ἀνθυπάγει αὐτῶν τοις πλουσιωτάτους πέντε 

ἄνδρας, φάσκων τέμνειν χάρακας ἐκ τοῦ τε Διὸς 

απ. {. ἀ4.). οἵ [Πὰν ΔΓπ 61]. 
ἀθὸ Βερ. Οὐοτγογγ. Ρ. 28. ΟἿ. ὅ6η. 
Ι, 25. Τὰ ξυγκείμενα ΞΞ: τὰς 
ξυνϑήκας. ΟἿ ν, 47. ΝΠ], 08. ἃ]. 
ἐν 3, Καὶ ἦν γάρ. κὰν" 

γάρ ΡαγΠοαὰΘ. ΐο, παῤ βαθρία5 ἀλ- 
λὰ... γάρ, 5ῖ5 ρμΡοβιίαθ δαηι, αἱ, 
5ὶ ἃ βϑηϊθηταπι Γοδροχθγίπλις, καί 
οὐ ἃροάοβὶ, γάρ οαπὶ ἱπίουϊθοία 
Θπαποϊαι!οπο οομαογοαι. Οἱ, 107, 
ἁ, οἱ ἀὲ γάρ ΜΝ αὐ}. ἄν. ὃ. 010. 
ἘΠ 1409: 5 δ ἸΘΣ τ,-. ἢ. δὰ. 
Ῥδυβρι συ 5 ̓σίταν οατιβὰ μοῦ καί 
εἰ προειστήκει νΟΟάθι ἃ ΠΙΠΘο Ια 6 
φΟἸ]ο ατί Ῥοπδθηΐ, ῃἰδὶ ἃ γαθοῖβ 
αλλὼ γάρ οὖ 5ἰμπμη ἴα ἀγοιίπ5. ἱπηοία 
6558. σομίαΓγοί. ἐϑελοπρό- 
ξενος.. Εϑελοπρόξενος 65, φαὶ 
511 5ΡΟΠΪΘ. ΔΙΓΟΓΙΙ5. ὉΓΡῚ5. ΙΘσαϊοβ 
Βοβρίμο ὀχοῖριξ, [δἰαβαιιθ οἷν θη 
ΓΒ. οὐγαΐ.  4ααηιν5 ποπάπιιι. ἃὉ 
16 ἀτθα ἀρηϊτι5 51} μΟ5ρ65. πλιὸ 
ΠΝ ΠῈ15. ἴῃ ἴΔθυ 85. ρα Ἰοὰ 5. γο  αθπὶ 
51} ΠΟΒΡΙ Πα πὰ οὐ ΠΠ|0 ἙΟΠΙΓΆΟἴΠΙ ΠῚ 
6558. Ομ γΌΓῸ ἴπ5 ΠΟΡΠ ἀν ά- 
γραπτον, ἰά δβὺ ρυθιῖοο. πομῖῖπα 
ῬΟΓΒΟΓΙρίαπι δῦ 1ἢ Οἰν 015. ]00, 
ἕστη ἀδιηιπι ἢ’ πρόξενος.“ ΚΟΌΚΝ. 
δα ΡΟ]]. Π|.͵ 9. 00. Ρο556 ἐϑε- 
λοπρόξενον οὔἴα πὶ ἃ} 1ρ515 ογ- 
ογγαοὶς. ποηάϊιπι βαποίμπι πρόξε- 
νον θχιβιπιαγὶ ἀἰοῖ! Ἅ1π6}}. ἀδ 
Ἄδερ. ὑοτογγ. ρᾶσ. 49. ὁ" γοῦρα 
50Π0}. ΠΟ ὈΓΟΓΒΙΙ5. ΠᾶπΠΟ Υἱπὶ μα- 
βεπιία : ᾿Εϑελοπρόξενος] ἀφ᾽ 
ἑαυτοῦ γενόμενος, καὶ μὴ κε- 
“λευσϑεὶς ἐκ τὴς πόλεως" οἱ γὰρ 
πρόξενοι καλούμενοι ἑ ἐκ τῆς ξαυ- 

τῶν πόλεως ἐγένοντο. Ἐπ 5ἰπιῖ- 

ἸΠΠο Γ΄ ἴᾶπι Β ὁ ὁ οἷς ἢ. ὕοΥρ. [ηβοτγ. 1. 
Ρ. 791. Οὗ ἀδ μᾶς 4ιαρβιίοπθ 
ΒΊοο πὶ. ἴῃ βἄ. 2. ΡΙυγα νἱ 6 ἴῃ 
6ἅ. πιαὶ. οὐ δάῃ. 11, 29, -- τοῦ 
δή ἥμοῦυ προειστήκει; ἸρΒι 
τοῦ δήμου προστάτης ἦν. Οἱ 

τοῦ δήμου προστάται τῶν Κερ- 
κυραίων ποπιϊπαηῖαγ ο. 70. οἱ ΤΥ, 
ἀθ. θὲ φυΐριι5. νἱγῖβ απ νουβὶβ υἱἀ8 
ΔΟΟΙΓ  ἰβδῖπιο ἀἰβριυαπίοπι ΥΥ ἃ ο ἢ 5 - 
πὰ α Ὁ ἢ ἴα πὶ ἴῃ Απιαψα. ἀν. 1. 2. 
Ἀρρεμπά. 1. ρΡ. 495. 544. Ραποὰ 
Ρίδοροι ἢ ας. ἃ ΝΠ, 89. Αἀα. 
Ατση. δᾶ ΥἹ, 35. οὐ Μπ6}}]. ἀκ 
Οὐοτγογγ. Ηρ. Ρ. 49. 54... 41 ἰἀπηὸπ 
[γυβίγα ἀπθῖϊαϊ, πὰ ΡΠ Πα5. προ- 
στάτης τοῦ δήμου {πριϊϊ. 

δι. 4. ᾿ποφυγών, ἈΡ501α- 
α5. ΟἿ ΒΙοοπιῖ. -- φάσκων 
«τεμένους. οΝοία οδὺ Βᾶθο 

ἀρυὰ γΘΙΘΓῸ5 ΓΘ] ρῖο Πποο γι. ΖΕ ἃ 
νἱοίαιαπν ἀἰδοθαν ΡΙμιία5. γἱ 4. Ο νἱά. 
ὙΠΠ|. δοίαπι. 741. 544. 6 1Υ̓. Εαϑι. 
153. Πίπο βᾷᾶθρθ ἴῃ νι άϊο ἴἢ -- 
οαθάπι5 ὰοὰ}5 οἵ πο άπ ἃ 
511 ν 8. ΑΙΠΘηΐθη565 ροΘηδ ΠῚ ΟΡ 85 
βίαιον ἴῃ 608. 4π| Ὑ6] Πλ Πἰ ἃ ΠῚ 
1ΠΠ θη 6 ποὺ Πογοι πὶ ΘΧΟΙ 556}. 
ΑΘ6Ι14π. Υ. αν. Ηϊδι. 17... ὈὺΚ. 
-“ΙΑάρακας διηῖ}. οὐ θη !ην. ᾿πίοτ-- 
ΡΓοίαηίαν ἢ ἃ 10 5. [ἘΟΤΙ. οἱ {Ἰβίθηι. 
γ8Π105. 864 ρῥτγίπηιπι ἰρϑαμ) σο- 
ΠΣ ΝΟΟΘΔΙ.] ἴῃ ΡΓΟΧΙ 5 γοίγασα- 
ἴατ. Ναὰμι χάρακα ϑηλυκῶς επὶ 
τῶν ἀμπέλων, ἀρσενικῶς δὲ ἐπὶ 
τῶν πρὸς πολιορκίαν ἀἰοὶ ἀοοσθηΐ 

νοίθγοβ σγαπηπιαιϊοὶ. ΟΥν Δί οοτ. 
Τηομ. ἃ]. οἵ ΠῸ . δ Ρἤγγη. ᾿ 
61. Ποιη 67] ἀπο]. οὶ δα Ἰη16}- 
Πσϑηάτιηι. {πὸ ρᾷοῖο ΠῚ Ὑἱν} τοὶ 
ῬΆΠ5. ἱπάϊσουο ροϊιθγίη!.. .. Ἀ΄αϊο 
ἰσίτα οαπὰ ἨῸ}}}». οὐ ἃ]. ἱπίθγργο- 
ἴα διαϊ αἴ η ἃ, ρΡΘάἀαπιοηῖᾷ 
γ ἐσ πηι. ΒΙΘΟΜΕ, ΨΝιάο ρίατγα 
ἴῃ δα. πιαῖ. ΟἿ, Ν ἃ π 5. ὅ'ρατσι. ὃ. Π. 
Ἀρρ. Ι΄ ρ. 418. 544. θὸ τεμένους 
πομΐπθ νἱά. αὐμποι. 1. 34. 1., ἀ6 
ὙΪΠΘῚ5. Οἰγοιιπὶ [ΘΠ ρ]ὰ 5115 οἵ. ο. 90., 
ἀδ ἐκ ργδθροβιίοπα δάη, ΠΠ, 70, 2. 
ΝΟ ᾿ρ5858 ΔύΡΟΓΟΒ οαοβᾶ5, δϑὰ θὰ- 
ΓᾺΠῚ ΤΆΙΠΟ5 δηιριυϊαίος νἱἀθτὶ σοοι-- 
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τοῦ τεμένους καὶ τοῦ ᾿Αλχίνου" ζημία δὲ χαϑ᾽ 
ἑχάστην χάρακα ἐπέχειτο στατήρ. ὀφλόντων δὲ 
αὐτῶν καὶ πρὸς τὰ ἱερὰ ἱκετῶν χαϑεζομένων διὰ 
πλῆϑος τῆς ζημίας. ὅπως ταξάμενοι ἐποδῶσιν. 
δ Πειϑίας (ἐτύγχανε γὰρ καὶ βουλῆς οὖν) πείϑει, 
ὥςτε τῷ νόμῳ χρήσασϑαι. οἱ δ᾽ ἐπειδὴ τῷ τὲ 
νόμῳ ἐξείργοντο, καὶ ἅμα ἐπυνθόνοντο τὸν Πει- 
ϑίαν. ἕως ἔτι βουλῆς ἐστί, μέλλειν τὸ πλῆϑος 

ἀρ. ΤΌ. 
Η. Πορ. αν. Ὁ. Ε. [αὰγν Ἱλιρά. ἃ]. 
ἱερῷ." 

Θ᾿. Ὁ: ᾿Ὀφλόντων. 
ΟΙ. Βα αν 

ἴγὰ Ατη. δὐποίαι ΒΙοομη, ἴῃ δά. 2. 
-- τοῦ ᾿4λκίνου. ΑἸοϊποὶ τέ- 
μενος Οὐτογγὰθὶ [ογίαβδο ἰ4 ρὰ- 
ἰγιιηῦ 6556. ΟΠ Π|5. ΠΠΘΠΠΠΟΠΘΠῚ [ἃ-- 

εἷ Η οι. θά. ΥἹ, 293. 1)6 ΑΙεῖϊ-- 
ποὶ οὐ Ιονὶβ σοηϊπποιίοηο οἵ ΜΠ τι 61]. 
ἀὸ (ὐοτογι. ἤθρ. ρ. 50... ἀ6 ἴρ50 
ΑἸοποο. οἰΐαῃ. [} 1ι]ς. ἀἀ ἢ. 1. --- 
στατήρ. ϑίϊηθ. ἀὐσϑηίθιιβ 5ῖνο 
τετράδραχμον, ἃΠ ΔιΓΟΙ5. νἱρίητὶ 
ἀγδοθπιαβ ἀΥσοπΠ (4 ἱπιρον. 10 γε] 
10. στο55.} ναϊθηβ, ἀϊβοθρίαην ἰπ- 
[οργοῖο. Οἷν, δά. πιαὶ. 
δι ἩΠ οἷΟ τί ΟΣ ΟΕ ΝΣ 

καϑεξζομένων. ΟΥ̓ δάη. 1, 
120, 1. -- πλῆϑος., πὰρ ]- 
τὰ ἀπ 6 πὶ. τἰ στρατιᾶς πλήϑει 
Ι, 129. δὺ δἰ πηη!α ἀϊοιπίατ. --- ὅ - 
πως ταξώμενοι ἀποδῶ - 
σιν, αὖ (οοΥγι15} Ροπ βίοι ϊ- 
Ρθι5 δοϊνογθπηί. [τὰ Πιά5. οἱ 
θυϊκ.. οοῃΐγα 4105 αἀἰδρυίαι [)}14.. 
εἴ ΘΓ οϑί ἃ Π)ε]ς. ργοραία οχ- 
οπιρία ΠῚ, Ἂν . 99. 101. ποη 
ὁ586 “ρίαν 1 . 117. αὔθ νουθὰ 
κατὰ χρόνους 6556. 8Δ641|ὰ. δορά 
ταξάμενοι, ἴαοϊα ραοιῖο- 
ῃΠ6. ἄδ ρῥαοϊβοομο ΒῈρΡΟΥ αἴθ, 
αιίθ5 Ῥοπά ογθίαν, πιαχίηιο ν ἀθῦιν 
ἀϊοίαπι 6556. -- Πειϑίας... 
πείδϑει. Οὐδὲ ἴῃ Πὶς ἱποϑὶ αὐ - 
ΠΟΠΙΪΠαϊΟ.. Θᾶπὶ [ὈΓΓ πὶ Οχ βεῖ-- 
ἸΠΔΠ}115 6556. ΟἿ τάπιοη ὙΠ, 99, 
2: βουλῆς ὦν. Πΐπο 50}- 
δἰαημναπι βουλῆς πιαῖο Πηχθυιηῦ 
814. οὐ 5080]. ΟἿ. Μαυ}. αν. 
δ. 29. οἱ ἀρ αὐήου!ο ΟὨἶ550 

2 

τα] ὀφειλόντων. 

ὃ. ἅ, Τοῦ τεμένους (55. Αὐσ. ΟἹ. Υεη. Ε΄ ΡᾺ]. 1Ὲ. 
αϑῖο ο. 81. ἐν τοῦ Ζιονύσου τῷ 

01. ΟΥ̓ ο. 90. οἱ Ὗ, 47. Ὗεσο οὐ ἀρ ΒοκΙς. ἀθοϑὺ τοῦ. 
Αὐρ᾿ γοη. Ραΐ, Πι. γαι. Η. οἱ ἷἴπ πιᾶγσ, (Ἰ. 

τ. [π4. σγϑὺρ. ἃποπι. 

5 Β ἢ ΟἹ ἃ. )αἃ ΡΙ]αν. 1. Ὁ. 999, 
ΒθπαιογοΒ διιϊθπὶ (ΓΟΥΓΆΘΟΙ 
οονθ ῬΙΌΓΟΒ. 48 πὶ ἰγσίπία [556 
ΟΣ οχ ποὺ Τππογα 5 οἀρίία 
ΟΟΠΠΡῚ Ρο5586. ἀϊοα! Δ πὶ 6 1]. ἀ6 
Ἀδρ. Οογογγ. ρΡ. ἀά.., πορὶς ποὸπ 
Ιχιοι. -- ὥςτε ... χρήσα- 
σϑαι, αὐ Ἰορὸ (ἢ 605) ασο- 
Γῆ. αὐ Ιὲχ νᾶ] θοῦ οι. υάγο' 
ἀμ ϊοῦοβ. ρΡαθ] οὶ ἀτεμίᾳ ποίαιὶ, 5ὲ 
αὐ ἴδηι οΟηβϑυ πὶ ἰΟΙαπὶ Π}11}-- 
[δΠΊῚ ΠΟ 50] ν͵556η}, ΠΙΘῚΪΒ5. Π1Ὰ}15 
Δἰδοι οββϑηῖ ΟἿ. φιὰθ ἐδ Αἰμπὸ- 
ΠἰΘΠϑ πὶ ἀΘὈΙ ΓΟυθι5. ρα] 1οἷ5. δ6-- 
ποῖαι ὁ τὶ. Απίχα. τ. ὃ. 124. 
εἰ 143. Π)ὲ ὥςτε ρατιίοι!α οἵ. ἀάη. 
ΠΟΙᾺ 
ἐν δ. Ἐπειδὴ τῷ νόμῳ 

ἐξείργοντο, 4πᾶππὶ Τὸ σ δ 
ΟΟΘΥΟΘΘΥΘΠΓΕΓ, αἀβινίου! 6ὁ5- 
50η,), Οοσογθηΐνα". [τὰ οογίθ 

Πεονοάοι. ΥἹΙ, 90, 139, ΙΧ, 111. 
(θ᾽ ραιῖτον οαπὶ Δ ἀπ απηθπῖο ὑπὸ 
τοῦ νόμου). Υἱά. 5 οννν οἴ σ... οἵ 
5. Ρ ἢ. ΤΠπ65. ν. ἐξείργω. Ῥοϊοϑῖ 
ΘῊΪ ΠῚ ΡΓΆΘΒΘΠ5. βίαι αὶ εἴργω (ΠῸ0} 
εἴργω). οὐ ἐξ ἱπιοπάθηαϊ! νὶπι 
Βαθογο. διπλοῦ πὰπο ἰΠπ 6] }Πσὶϊ 
ΒΙοοιΝ. ΑἸΐα5. ἸμΓΟυ ΤΟΙ ἈΠΟ Ὸ5. ρᾶ-- 
ΓᾺΠῚ ΡΓΟΡΆΡΙΙ65. νά. ἴῃ οὐ. πηαὶ. 
Τῶν νόμων τϑὰϊὸ οοπΐδοῖν ὙΥ ΠΗ - 
Οἰκοῖαν. π΄ Οτηπηοη!. ΠΕ 41ι. 5υπ, 
α. 1842. ν». 204. Νᾷμι ταηυῆ 8}"-- 
οδύς ὧὐ ἀδηηηαι 11 Του θιι5. ὀχ Ι 88 
5ἰηΐ, αΐ Θὰ ἰρδὰ τὸ ρουϊουῖηϊ, αυΐϊα 
Δἀνουβαυ ὁοῦπι (ὉΓΟΥΤα 5 ροΥ-- 
διδδθιαη τῷ νόμῳ χρήσασϑαε 

ὕ 
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ἐναπείσειν τοὺς αὐτοὺς ᾿Αϑηναίοις φίλους τε χαὶ 
ἐχϑροὺς νομίζειν, ξυνίσταντό τε καὶ λαβόντες 
ἐγχειρίδια ἐξαπιναίως ἐς τὴν βουλὴν ἐςελϑόντες 
τόν τε Πειϑίαν κτείνουσι χαὶ ἄλλους τῶν τε βου- 
λευτῶν καὶ ἰδιωτῶν ἐς ἑξήχοντα. οἱ δέ τινὲς τῆς 
αὐτῆς γγώμης τῷ Πειϑίᾳ ὀλίγοι ἐς τὴν ᾿᾿ττιχὴν 
τριήρη. κατέφυγον ἐτε παροῦσαν. “1. δράσαντεξ 
δὲ τοῦτο χαὶ ξυγκαλέσαντες Κερκυραίους εἶπον, 
ὅτι ταῦτα καὶ βέλτιοτα εἴη. καὶ ἥκιστ᾽ ἂν δου- 
λωϑεῖεν ὑπ᾿ ᾿Ιϑηναίων. τό τὲ λοιπὸν μηδετέ- 
ρους δέχεσϑαν ἀλλ᾽ ἢ μιᾷ νηὶ ἡσυχάζοντας. τὸ 
δὲ πλέον πολέμιον ἡγεῖσϑαι. εἷς δὲ εἶπον. καὶ 
ἐπιχυρῶσαν ἠνάγκασαν τὴν γνώμην. πέμπουσι 
δὲ χαὶ ἐς τὸς ᾿Αϑήνας εὐθὺς πρέσβεις περί τϑ 
τῶν πεπραγμένων διδώξοντας. αἷς ξυνέφερε. καὶ 
τοὺς ἐχεῖ καταπεφευγότας πείσοντας μηδὲν ὠνεπι-: 
τήδειον πρώσσειν, ὅπως μή τις ἐπιστροφὴ γένηται. 

ΒΌΓΘΙΪ8. ΡΓΘΟΙθιι5 τοῦ “ταξαμένους 
ἀποδοῦναι. --Ἠ τοὺς αὐτοὺς 

-.νομίζξειν. ΟΓὮἁ δάη. 1, 44, 
1. --ὀ ξυνίστανται. 6 ὁοη- 
᾿π γα 5. ΘΟΘι ἢ. θ115 ΠῸῚ ΓΑΤῸ αἰοἰἐΓ. 
Οἱ. ΒΟ οι ἢ. Υ,, 82. ὙΠ], θ5. 54. 
τ τῆς αὐτῆς γνώ μη ς. ϑύρρι. 
ὄντες. ΟἸ, ἢ ο51. αν. ὃ, 100. ἀάη. 
ἄ. Ῥίοοπαϊ ρθη τῆς αὐτῆς γνώ- 
μης εἶναι Ιϑρίτιγ 1, 113. οἱ ΠΡ. τς 
ὀλίγοι. ΠΩΣ ὀλίγοι Βᾷ6ρ6 

πη σὶ πῆ Πα]. αὐ ΙΥ, 40, ὃ. 
ὅδρ. 51:..81.. Ταὕτα καὶ 

βέλτιστα εἴη. Τε οΟΠΟθαιοπ6 
ὙΘΥΡΟΓΙΠῚ οἵ, δάη. 67, 6. - ἡἥ- 
σβεήρ ἢ να, δ ἰο λεβανθθιειδ εἰλῶ μι ο 
ἄν ααάϊιο εἴ. Ἀο 51. τ. 8. 122. 
ὅ. εὐ π0Ὸ5 δὰ Χεη. Ογγ.ῖ, 3, 1. 
-- μηδετέρους δέχεσϑ'αι. 
Οταῖο ἃΡ ὅτε ρατγηοι!α ἴῃ ἰηΠηϊ- 
{ἰνὰπι ἰὰ ἰγαπδὶν, οὐ εἰπεῖν Τὸ - 
δαπαϊ βδθι ργῦοροπ δ αἰ νἱπὶ 
δροὶρίαῖ. ΟἿ, άπ. 11, 24. 1. οἱ 1, 
ΒΩ: 1. ἀλλ ἣ, Οἱ. Βοδα 
σε. δ.132:0ὲ δ. ὙΠ, ΟΣ ΝΠ 28: 
-“-“μιᾷνηΐ. Βδάδπι ὁδμο ΡΙ οι: 
[μαροάδοιποηϊα 1, 7, 2. --- ἡσυ- 
χάξοντας αἰτιπι: αὦ μηδετέ- 
ρους δὴ δὰ (ὉΓΟΥγαΘῸ5. βρροίοῦ, 

ἀπρθίϊαπι ᾿πἰογργοίοβ. ΠΠπ4 460 Ὧη-- 
τοογθπάιπι. ματα ΒΙοομ.. ααΐα 
ποαϊο φαοχιιθ [8115 Τ 10 51} ἀἰποῖ- 
ΡΠΪπαθ ρα] 6 ἴῃ 15. ΡουΠθιι5, φαΐ 
ΠΟΘΙ ΓΙ 5. δ᾽ η} ράΓΙ5. ΑΙ οοιμρᾶγαίο 
Ιοοο 11, 7. ἡσυχάζοντας ἀροιιδα-- 
ἵἰνιιπι 4 τοὺς δεχομένους, ποπ 
δα τοὺς δεχϑέ ἕντας, ΒρΘοίαγο δὶ 
ψΟΙΙβίμ} 16. -- τὸ δὲ πλέον, 
Ϊᾷά «απἴοπι, 4ποὰ ἀρ ϊὰ8 
οϑβϑοΐ («πὶ 5'η ρα] 6 πᾶ- 
γΥ65)}., 1. 6. τοὺς ὁὲ πλείους. 

ΟΕ Θ0: ἰδὲ ἀθη; 1 40, τς 
δε 2 αὶ ΠΠ|5 οι ὐβιε εν έδα: ἘΠ 

φερε; 41] οὐ Γ65. ρθ5[88 
παπὑϊαγεπῦ, αὖ ἰρ5ὶ5 Θ0Π- 
πιὸ ἀππὶ οσαΐ. Ναηι Πλΐπι5 ἀρία 
υἱάθίτ μᾶθο βϑηϊθηϊα: 4πὶ οἵ 
Γ65 ροβίαβ α1} 65 (Αἰμπθηίρη- 
51011.5) ἔα 1556 ἀθπο Π 5 ΓΆΓΘΠΐ. 
- τοὺς ἐκεῖ καταπεφευ- 
γότας. Δαϊ ἐκεῖ να]οὶ ἐκεῖσε (οἴ. 
Ὀοσδεεῖ δα ϑόρῃ. Θεά. (ο]. 
ν. 101.}.. ἀὃπ σοὨΓ ΓΘ ἄτι πὶ Ἔχ 6 ΠῚ-- 
ΠΝ Ιν:,.1Δ4.-η.ναϊονεοὶὲ λοιπαῖς 
ἐν τῇ γῇ μκαταπείρευ) υἱαις ἐνέ- 

βαλλον, υδνὶ νἱά. απ. ἢ τὸ οἵ. 
ο. 70. οχίν. --- ἐπεστροφή, 
ΟΟΠΥΘΥβϑῖο. βἰνθ δῦ. Οππίπο 

μετὰ ταῦτα 
δὲ Κερκυραῖ- 
οἱ μηδετέροις 
ἀμύνειν ψη- 

φίζονται. 



ὕστερον. οἱ 42. ἐλθόντων δὲ οἱ 49. 
ὁλίη οὲ αὐτῶν 

ἐπιτίϑενται 

τῷ δή μῳ, καὶ 
ἑκάτε ἐροι, μὲν 
μέρος τῆς πύό- 
λεως κατέ- 

χουσιν, 

1.20 ΘΟΥΚΥΖΙΖΟΥ ΞΕΨΨΡΑΦΥΝΣΕΙ οἷ. 

εἷς νεωτερίζοντας ξυλλαβόντες καὶ ὅσους ἔπεισαν 
χατέϑεντο ἐς ϊγιναν. ἐν δὲ τούτῳ τῶν Κερχυ- 

ραίων οἱ ἔχοντες τὰ πρόγματα ἐλθούσης τριή- 
ρους Κορενϑίας χαὶ Παχεδαιμονίων πρέσβεων ἐπι- 
τίϑεντωι τῷ δήμῳ, χαὶ μαχόμενοι, ἐγίχησαν. εἶφι- 

χομένης δὲ νυχτὸς ὁ μὲν δῆμος ἐς τὴν ἐχρόπο- 
λιν καὶ τὰ μετέωρα τῆς πόλεως χαταφεύγει χαὶ 
αὐτοῦ ξυλλεγεὶς ἱδρύϑη χαὶ τὸν “Υλλαϊχὸν λιμένα 
εἶχον" οἱ δὲ τήν τε ἀγορὰν κατέλαβον, οὗπερ οἵ 
πολλοὶ χουν αὐτῶν, χαὶ τὸν λιμένα τὸν πρὸς 

ΓΟΤὰπι ἐπτθ αὐΐο ΘΟ Ππι ἴα - 
ἔοι (ἨἈενοϊας οη}. 5ῖνα 
ἐκ στάσεως μετάστασις (α6- 
διαπτενο]υϊραῦ) ΤΥ Τάς ΟΣ, 
δα. πηαΐ.. ἘΠῚ ἀδ αἰ Πἶ5 Ζαοχας ὁχ- 
Ρ᾽Ιοα Ομ ιι5. ἀϊοῖαπη θὲ ἴπ (ηι- 
πιθηΐ. οἱ διρρὶ. 

(ἀρ. 72. δ. 1. Ἐλθόντων 
δέ. Βυρρ!. τῶν ΠΟΣΠΡΈΟΗΣ τοὶ εἱ 
“ΕΠ ΟΒΈΡΙαΥ, δ 194 1 πα πῖ02) 
ὅσους ἔπεισαν. »Τῶν ἐξ 
τὴν ᾿Δττικὴν καταφυγόντων.“ 
ΦΟΥΚΑΣ. -- κατέϑεντο ἐς 
ἀἴγιναν. . δ᾽ 6 Γ απΐθα [ο. 28.] 
8 ῬΆσμοιΘ [6501] ἰγαοία!! βαπί. 
ΒΙΟΟΝΕΣ ΟῚ 115 1ν} ΙΕ Ύ, 
84. εἱ ἀδ Αδρίπαθ βἰαίαι , Ὡ ἢ. 

ὃ. 2. Οἱ ἔχοντεςτὰ πρά- 
γματα. Οἷ. δάη. 28, 1. 

ὃ. 8. ἀφικομένης. Ἐφι- 
χομένης σοηϊϊοῖς Κτπορ.., Παιά 
ἀυθίο ἰάθο. «ιοὰ νὺξ ἐπελϑεῖν 
ΙΝ, 129. εἰ ἐπιέναι ἸΥ͂, 130. οἱ 
ΑἸΠΡῚ ἀϊοῖμιν. --- τὴν ἀκρόπο- 
λεν. 6 Βα ΐι8. οὐ ἰρ5 115. ἀΡΡῚ5. δ᾽ τὰ 
ΡΓδθίοῦ ΒΙοοπ δα ἢ. 1. εἴ. Ν ἃ ἢ -- 
πῆρ ἄδορτ. ΥἹ]|. Ρ. θ85. θ οᾶνν. 
1. 1. ρ. 30. δὲ ἃΡ 5. ἀἰββθηῦθη5 
Νὰ ἀθ Ἀθρ. Οοτογγ. Ρ. ὅ. 
τὸν Ὑλλαικὸν λιμένα. 
τὸν λιμένα τὸν πρὸς αὖὔ- 
τῆ. ΒΤ Οὐτογγᾶπὶ ἀπ ΡΟΥΓΙ5 
ΟΥ̓Πᾶγ ΓΘ, ΔΠ16Γ ΑἸοϊποὶ, δἰ τον Ηγ]-- 
Ιαϊει5 ἀρρο!] αι. 5080]. οἱ Επιβίδιῃ. 
αἡ Πίομγϑ. Ρογίθσ. 494. (ϑογίαχ 
Ρ. 11. ττ6ὲ5. βαθεῖ. 4 ΟΓΙΙΠῚ ἘΠῚ1ΠῚ 
ΡυΪ]οΠογγίπηαπι ἀϊοῖ!. Εογίαββθ ἰθγ- 
ΝῸΠΙ Θχ᾿ο παν ουπὶ. αυο ... Βο- 

ἀϊετηαθ αὐ ἱποοῖαθ ργαθοῖριδ 
αἰαπίαν.)} Ροτίαπι ΑἸοῖποὶ Τῆιον-- 
ἀϊάο5. Ῥγορο [ογιπι . .. 5᾽ [πὶ ἴπ 
ΘΟπΙηθηΐθπι βρθοίαββα ἐγ! 1}, σαὶ 
ἀυϊάοπι βθουπάτιηι Ῥο ἀν  Πππ πα Ρ- 
98. 5ἵπιι ἱπίο ραθηἰπϑυΐαπι [Ππ 4πἃ 
γος. Οὐτγογγα κ5ἰϊα γα] οὐ ἀγθὸπὶ 
μιοάϊογηαπι οἰποίμαγ, δὲ πὰπὸ 4ιι0-- 
416 παν θι5 το ισίιπι ργάθθοι. [ΑΡ-- 
ΡΟ αν Καβίγα πθ5. ἃ Πθαϊκῖο ἀρυὰ 
ΒΙΟοοπιῖ. ἰπ οα. 2.} ἔχ θὰ γτοσίοπα 
οἰἴαπὶ πᾶνα ]α (ΟΓΟΥΓΆΘΟΓ ἢ 5[ἃ 
ογαηΐ. ΟἿ ο. 74. Ρογίιιπι Ηγ]]αὶ-- 
ΟἸΠῚ . . « Ϊῃ Δ] [6 Γὰ δι πη} ΟΥα [1556 
ΘΟΠΠσίταγ ὁ Το. ΠῚ, 72. 81. ΟΥ̓, 
ΟΔ1Π1π|. ἀρυὰ 5680]. Βίοη. Ρογ. 
Ἰ. ἀ. 5680]. ΑΡ. ΒΠοά. [ἀρ 4ποπὶ 
᾿γλλικὸς λιμήν] ΙΥ, 988. 1125. 
[1149.] δϊ0ι5 ογαὶ (οἵ. Ῥοάνν.Ἱ. ς. 

«ἴα, αὐ Ιρ56. Ρογί5. βθρίθηϊτγο-- 
ΠΟΠῚ ΥΘΓΒΙ5. ἴῃ [5 56. ᾿πβ᾽ πυᾶγοί, 
ΟϑΕΠΠῚ ΥΘΓῸ « - . ΠΙΘΓΙ Δ 6 πὶ δὲ οὐ θ-- 
[61 ΨὙΘΥΒΊΙ5. ΘῸΠῚ ΠΥ σΟΠδδγογοῖ κα 
ΜΌΝΕ. 1. ἀ. Ρ. 4. «Ητϊο ροτίαϑ, 
π᾿ οὐἶπ5. ἱπίγοῖμα ἰασθῦ Ἰπδιΐα [ἃ-- 
βιϊσαία., 4παθ νοσαίιν. Ῥοπαϊοοηἰϑὶ 
νοὶ (οπα!!οηϊβὶ, οἱϊπὶ υἱἀθιΓ ἃ Πι-ς 
Ρίυβ. οὔ. ἃ} οπηηΐθι5 γϑπἐϊδ ἐπ 5 
[υἱδ56: ποάϊθ γθγῸ ἱπιρί δι δϑὲ 
ἀτόπα οἱ ᾿πἴὸ. αὐ γ6] ρᾶγνα πᾶν]- 
ἴα αἸΠΠ σα 6 ἱπιγθηῖ. Αρροι!αίυτ 
ἃ ταθοῖβ πέραμα.“ ὨΟΘῪΎΥ. 1. ἀ. 
γΙἀθίαγ. οἰϊαπὶ ΡΟΥ 5. νοίιβ δῖνθ 
Κα! Πεόρ!ο νοσατὶ. Οἵν ἵν 6 ἃ Κ. 
ἀριιὰ ΒΙοοπιί. --- εἶχον. [π ᾿ταη8- 
ἵμπι ἃ βίπρυθϊαγὶ δά ρ]γαίθη Ροδὲ 
σΟἸ]Θοἰΐναπι δῆμος ποη Βαργοθῖβ. 
ΟΥ ἼἽΝ,.57. αἱ: 

ηναῖοι τούς τε πρέσβεις τ 

2 

3 
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αὐτῇ καὶ τιρὸς τὴν ἤπειρον. 19. τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ 

ἠχροβολίσαντό τε ὁλί ίγα, χαὶ ἐς τοὺς ἀγροὺς περι- 

ἐπεμπον ἀμφότεροι. τοὺς δούλους παρακαλοῦντές 

τε, χαὶ ἐλευϑερίαν ὑπιοχνούμενοι. χαὶ τῷ μὲν 

δήμῳ τῶν οἰχετῶν τὸ πλῆϑος παρεγένετο ξύμ- 

μαχον. τοῖς δ᾽ ἑτέροις ἐκ τῆς ἠπείρου ἐπίχουρον 
ὀχταχόσιοι. Ἴ4. διαλιπούσης δ᾽ ἡμέρας μάχη αὖ-: 
ϑις γίγνεται, χαὶ νικᾷ ὁ δῆμος χωρίων τε ἰσχύϊ 
χαὶ πλήϑει προέχων" αἵ τε γυναῖκες - αὐτοῖς τολ- 

μηφρῶς ξυνεπελάβοντο βάλλουσαι ἀπὸ τῶν οἵ- 
κιῶν τῷ χερώμῳ, χαὶ παρὰ φύσιν ὑπομένουσαι 
τὸν ϑόρυβον. γενομένης δὲ τῆς τροπῆς περὶ δεί- 
λην ὀψίαν δείσαντες οἵ ὀλίγοι, μὴ αὐτοβοεὶ ὁ 
δῆμος τοῦ τε νεωρίου χρατήσειεν ἐπελϑὼν καὶ 
σφῶς διαφϑείρειεν , ἐμπιπρᾶσι τῶς οἰχίας τὰς ἐν 
κύκλῳ τῆς ἀγορᾶς καὶ τὰς ξυνοιχίας. ὅπως μὴ 
ἦ ἔφοδος, φειδόμενοι οὔτε οἰκείας οὗτε ἀλλοτρίας" 
ὥςτε καὶ χρήματα πολλὰ ἐμπόρων χατεχαύϑη, 
χαὶ ἡ πόλις ἐκινδύνευσε πᾶσα διαφϑαρῆναι. εἰ 
ἄνεμος ἐπεγένετο τῇ φλογὶ ἐπίφορος ἐς αὐτήν. 

σαρ. 78. Ἠκροβολίσαντο ν. 182. 54ᾳ. -- Οἱ ὀλίγοι, 
ὀλίγα. Οἵ. Ἀοπι. ατ. ὃ. 104. ορὶϊπιαῖθ5. Οἵ. Μαυυ. τ. ὃ. 
αάη. 7. -- ἐπίκουροι. θὰα- 206. -- αὐτοβοεί. ΟΥ̓ δάη. "Πν 
Βιαϊογ., βἰπίπαο δυχι γε 8 ἃ 8. 4. -- τοῦ νεωρίου. ΟἿ. 

δάη. 72,8. -- τὰς ξυνοικίας. 
»»Συνοιπκίαν ΡΠ] Ρα5. ΡῈΓ ΡῥάΓίθ5 
Ἰοσαραηάαγ, πἰ ἢοιμαθ ᾿π 5186... 
Ααά. Τὰ σ ὁσπι. δά Ρ0]]. ΙΧ, 39. 
οἱ σἀϑαῦρ. αἀ Αἰμοη. ΥἹΙ. 1." 
ὺΚ. ΟἿ ΒΙοοπιΓ. οὔτε 

᾿πγο δα πατιϊ. ΟἿ, δάμη. 11, 99,1. 
ΠΌΝΟΣ ΤΗΣ 15,1: 

(άρ. 74. ὃ. 1. 4Διαλιπού- 
ση ς δ᾽ ἡ μέρα ς. » 161, 112. δια- 
λιπόντων τριῶν ἐτῶν.“ ΒΙΘΟΝΕ. 
ΘΙ πΉ Ποῦ ἀὸ Ισσο πὸς ρΑΓΠΟΙρίτπη 
Ἰπιγαηβι εν ἰοσίειν ὙΠ. 98... φυοά 
866] ΡοΙο5ι. ΒΚ. α΄. δ. 115. 1. 
άπ. -- αἴ τε γυναῖκες το. 
ΔΙ ὀχοπιρίαπι ἢυΐτ5. ἀἀδοίαθ 
τ οχις ἀταθοῦγαπι 1, 4, ΒαΡυΐ- 

5. ΡΙΌΟΝΕ. τῷ πκερά- 
ἈΑ Ὁ. ἀάπ! Π| ἃ, 2. 

8.2. Περὶ δείλην ὀψίαν. 
Πιὰ ἰΐεγαπι ὙΠ. 20... 5οἷα περὶ 
δείλην ἽΝ, 69. 103. ΟΥ̓ ἱπίογργ. 
Μοοτ. ἢ. νυ. Πυΐοῃ. «δα Χρη, 
Απδρ. 1, 8. 8. Βαυΐπι. [μ6χ]]. Π. 

οἰκείας οὔτε ἀλλοτρίας. 
Βαρρ]. οἰκίας ἱπ φσοπί!. ΘΗ: 
00. ὁ. .1. 6. πος βαὶβ οὐκίαις πα 
ξυνοικίαις Υἱοἴπογαπι Ραμροτῖο-- 
ΤᾺΠῚ ραΓοοηίο5.. ΑΝΝ, -- γρή- 
ματα ἸΔΘῚ ϑς, θῸ Π: 
ΒΙοοπιῖ. οἱ ΥἹ, 49. 97. ΥἹ], 24. 
ΟΡ. ἐκινδύνευσε... 
διαφϑα 9 ἤναι. Ἐπι τποιογίςα 
ρου! α ἄν οπιϊβϑίο, ἀδ αιὰ νἱά. 
Ηετπι. ἀς ἄν 1. 1. ο. 13. Βο51. 
δ 120. αάη. 2. --- εἰ ἄνεμος 
.ἐπίφορος. Οἵ. 5 ΜῈ, ὃς 

-- αὐτήν, ᾿. ε. τὴν πόλιν. 

ΟΠ. 

. 

ἑκάτεροι δὲ ᾿ 
ἐπικούρους 
2 ἐπάγονται. 

Ψ 

δευτέρα μάχη 
καὶ νίκη τοῦ 
δήμου. ἐμ- 

πρησμος τὴῆὴξ 

πόλεως. 



Νικόστρατος 
᾿ἡϑηναῖος 

παραγίγνεται, 
καὶ ξύμβασιν 
πράσσει, ὴ 
οὐ πιστεύον- 
τες οἱ ὀλίγοι 9 

ἐς νησίδιον 
διακομίζον-- 

ται. 

" 
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χαὶ οἱ μὲν παυσώμενοι τῆς μάχης εἷς ἑχάτεροι 
ἡσυχώσαντες τὴν νύχτα ἐν φυλαχῇ ἦσαν" καὶ ἡ 
Κορινϑία ναῦς, τοῦ δήμου χεχρατηκχότος, ὑπεξα-- 
γνήγετο, καὶ τῶν ἐπικούρων οἱ πολλοὶ ἐς τὴν ἥπει- 
ρον λαϑόντες διεχομίσϑησαν. πῦ. τῇ δ᾽ ἐπιγι- 
γνομιένῃ ἡμέρᾳ Νικόστρατος ὃ Διιτρέφους. ᾿4ϑη- 
ναίων οτρατηγός, παραγίγνεταν βοηϑῶν ἐκ ΜΝΝαυ- 
πώχτου δώδεκα ναυσὶ καὶ Μεσσηνίων πενταχοσίοις 
ὁπλίταις. ξύμβασίν τε ἔπρασσε χαὶ πείϑει, ὥςτε 
ξυγχωρῆσαι ἀλλήλοις δέχα μὲν ἄνδρας τοὺς αἰ-- 
τιωτάτους κρῖναι, οἱ οὐχέτε ἔμειναν, τοὺς δ᾽ ἄλ- 
λους οἰκεῖν σπονδὲς πρὸς ἀλλήλους ποιησαμένους 
χαὶ πρὸς ᾿Αϑηναίους. ὥςτε τοὺς αὐτοὺς ἐχϑροὺς 
καὶ φίλους νομίζειν. χαὶ ὁ μὲν ταῦτα πράξας 
ἔμελλεν ἀποπλεύσεσϑαι" οἱ δὲ τοῦ δήμου προ- 
στώται πείϑουσιν αὐτὸν πέντε μὲν ναῦς τῶν αὐ- 
τοῦ σφίσι χαταλιπεῖν, ὅπως ἧσσόν τι ἐν κινήσει 
ὦσιν οἱ ἐναντίοι, ἴσας δὲ ἁὐτοὶ πληρώσαντες ἐχ 
σφῶν αὐτῶν ξυμπέμψειν. καὶ ὁ μὲν ξυνεχώρησεν. 
οἱ δὲ τοὺς ἐχϑροὺς χατέλεγον ἐς τὸς ναῦς. δεί-- 
σαντες δὲ ἐκεῖνοι. μὴ ἐς τὸς ᾿Αϑήνας ὠποπεμ-- 

(ἀρ. 74. δ. 8. Ἡσυχάσαντες. 
Γγυβίγα τϑοθρῖ! ΠΙ4. ΟἿ δάῃ. 

(ἀρ. 7. ὅδ. 1. Ζιιτρέφους. ᾿Απίε ΒεΙεῖκ. Ζιιτρεφοῦς οἵ 4170: 
Ζιοτρεφοῦς. ΟἿ, ΕἸπ.5]. δά Ευγ. Μοά. ν. 320, αἀπ. οἱ ἴσ». Ρατγαδϊ.- 
ἜΦΗΝ τεῦ θᾺ 

δ. 2. Αὐτοῦ. (55. δεπ. Ρα]. δ. τ. οἱ ἀείετίογοβ αὐτοῦ, 
[οτίαϑβθ τϑοίθ. ΟἿ, δάη. 1. 17. 

ὕπιυς Ο. ἡσυχάσοντες, χυοά 

ὃ, 2, Οἱ τοῦ δήμου προ- 
στάται. Οἵ. «ἀπ. 70. 3. -- 
ὅπως ... οἱ ἐναντίοι, υἱ 
δἀνουβαγιϊ ΠἾ ΠῚ 5 56 Θ0Πὶ- 
πον οταπηῖ. -- ξυμπέμφψειν. 

ὃ. 3. Ὡς ἑκάτεροι. υδϑῖσ 
ἀἰεῖ!, αὐ βᾶθρο αἷς ἕκαστοι.“ ὉΌΚ. 
ΟὟ παὐπεν ἢ 19, 4: 

Οαρ. τὅ. ὃ. 1. Νικόστρα- 
τος ὁ ΖΦΙιιτρέφους. δ δὲ5 
οἴ. Τη4. ποηι. οἱ 54. --- ἐκ Ναυπ. 
δώδεκα ναυσί. ΟΙ, 69, 2. --- 
ξύμβασιν ἔπρασσε, ὁοιι- 
Ροβιθίοποπι οἴΓΙοογ δίπ- 
ἀοθαι. ΟἿὉ θα Κ. αἀ ΥἹ, 10. -- 
πείϑει, ὥςτε: ΟἿ το, ὃ. - 
σπονδὰς ... ὥςτε. Οἷ, δάη. 
Ι. 28, εχίγ. τοὺς αὐτοὺς 
οὐ νγνομίξειν. Οἵ. δὐποῖ. 1, 
λὰ 1 

Εχ βυροτγίοτο πείϑουσιν ᾿ΐς ΠΟῚ 
ἴδηι ρογϑιδἀθηάϊ, ὑθγιπὶ ἀϊσθηαϊ 
δ᾽ Ῥγοπη θη ἀϊ ποῖϊο τοροίοπάδ. 
Οἵ. ὁ. 94. οἱ δάη. ἸΥ͂, 3. 

ὃ. 38. Κατέλεγον ἐς τὰς 
ναῦς. ὨεΙϊσεραηῦ, αὐ 118 
σομρΙ οσθηΐ πᾶγν68. θ6 γοΡοὸ 
ΟΥΟΎΤΙ, 31. οὐ ΒΤο ο πιῇ, --- κα 9 ί- 
ξουσιν ἐς οοἰ. Οἷ δάμη. 1, 120. 
1. ---τὸ τῶν Διοςκούρων 

7 

. 

Φ 
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φϑῶσι. καϑίξζουσιν ἐς τὸ τῶν Διοςχούρων ἵερόν. 
Νικόστρατος δὲ αὐτοὺς ἀνίστη τὲ καὶ παρεμυ-- 
ϑεῖτο. ὡὑς δ᾽ οὐκ ἔπειϑεν, ὁ δῆμος ὁπλισϑεὶς ἐπὶ 
τῇ προφάσει ταύτῃ, εἷς οὐδὲν αὐτῶν ὑγιὲς δια-- 
νοουμένων. τῇ τοῦ μὴ ξυμπλεῖν ὠπιστίῳ, τώ τε 
ὅπλα αὐτῶν ἐκ τῶν οἰχιῶν ἔλαβε καὶ αὐτῶν τι-- 
νώς. οἷς ἐπέτυχον, εἰ μὴ ΜΜικόστρατος ἐκώλυσε, 
διέφϑειραν ἄν. ὁρῶντες δὲ οἱ ἄλλοι τὰ γιγνό- 
μενα χαϑίξουσιν ἐς τὸ Ἥραιον ἱχέται, καὶ γί- 
γνοντῶν οὐχ ἐλάσσους τετρακοσίων. ὁ δὲ δῆμος 
δείσας, μή τε νεωτερίσωσιν, ἐνίστησί τὲ αὐτοὺς 
πείσας χαὶ διακομίζειν ἐς τὴν πρὸ τοῦ Ἡραίου 
γῆσον. καὶ τὼ ἐπιτήδεια ἐκεῖσε αὐτοῖς διεπέμπετο. 

16. Τὴς δὲ στάσεως ἐν τούτῳ οὔσης, τετάρτῃ 
ἢ πέμπτῃ ἡμέρᾳ μετὰ τὴν τῶν ἀνδρῶν ἐς τὴν 
νῆσον διαχομιδήν. αἱ ἐκ τῆς Κυλλήνης Πελοπον- 

δ. 9. Διοςκούρων. [,απν. (ἢν, είς. σιοςκόρωφ, 4ιοά ρῥ]ασεὶ 
ΠοθΘοϊο δά Ρἤγγη. ρ. 2990.. οἱ ἀρὰ Χοπορἢ. οΡβϑοιίιβ οϑί ΒΟΡΠΘΠΙ. 
δὰ ϑυρ. ΥΠῚ, 20. ρα οἰΐδπι ἱπῖτα ΙΥ, 110. οὐ οπιπθβ. ΠΡ ππθηΐπιν". 

δ. ὅ. Ἥραιον. Υιυΐσο εὐ Βεῖτις. Ἡραῖον. Αιρ. Ἤραιον, ἴῃ 
400 Ἰαΐοῖ γϑγιπι. (ἷ. 54. 1, 24, 7. 

-- τὴν πρὸ τοῦ Ἡραίου 
νῆσον. Ῥιγοιίαμ, ἀθ6. {πὰ νἱάθαβ 
ΙΝ, 40.. ἀϊοὶ 5βιιβρίοαηίαν δ] ἃ ἢ 50 

ἱερόν. [Ιά. ιοά ἴῃ ἀτθ6 [εϊΐ, 
ΡΓΔΟΙΟΓ πο αἰτοσιπι ἴπ ἴβίοπθ 
πηοηΐα ΠΟΙ ΠΙ ΘΠ ΟΓασὶ ἀοοοὶ Γι 61]. 
ἀθ ἤθραθ!. Οογογγ. Ρ. ὅ8. Οὗ ϑραϊί. Π. Ρ. 84. οὐ. Βτ ἃ... ργὸ 
τ 54. ὁδτίο βιθπη ΒΤ0 ὁ πὶ... 4αϊ ἀπάδ 

δὰς ἐερΑρολνη ΠΣ ἀρ τ ρλλρες ἢοο 5εἰαί, πΠο8 ᾿σποόγᾶμπιβ. (ὉΠ41- 
εν ἰφερὴ Ι, 194, ὑγιές, ΙἸοπῖδὶ βῖνθ ἱπϑιΐαπι ἀπίθ ρΟΓίαΠΙ 
ϊ. 6. χρηστον, ἀ ὐϑόν. ΟΝ. Ιν. ἩγΠ]αίοιπι 5ἰίαπι (οἵ, αἄη. 70, 9.) 
22. οἱ 1δὶ ΒΤ οπιΓ. - τοῦ μὴ 
ξυμπλεῖν ἀπιστίᾳ. ΤΉΝ 
ΔΜ ατιι. ατ. ὃ. 534. αάποι. ὅ. 0. 
ἢ οι. ὃ. 195. δάη. 10. 

δ. 5. ΕΟ αὐ ον ΟΥ̓ 
2ά. 7. Λά [Πππ5 βἰζαπι [τ||556 ΟΧ 
ὃ. ὃ. εἴ εχ ο. 81. Ἰἰχαοι. Εἰ τθσίοπθ 
Ῥογίαβ. ΑἸοῖποὶ [1556 Ραταὶ ] 161]. 
46. Οοτογγ. Ἀθρα}]. Ρ. ὃ. δέῃ. 7., 
ἰυχία ᾿ρβᾶπι ΠΓΡΘΠῚ 6 ΓΟσΊΟΠΘ Ριγε 
ομΐαθ ΒΙοοπι., δὰ Ροσγιαπι ΗνγΠ]αἱ-- 
απ ΟὉ α΄. 81. ΤΘοί5.. τα νἹἀοίαγ, 
(0611. .1π Τυποηΐβ δαΐοπι [6 ΠΡ τ1πὶ 
56 ΓΘΟΘΡΙ556 οχ ( ϑίουίβ οἱ ΡΟ] ποἰβ 
᾿Δη 8 Π| ἴῃ ΒΔ ΠΟΙΠΠ5. [ἀΠιιπῚ οὐ {π|-- 
{{π|5 ρου ασίαπι ν᾽ ἀθηϊαγ ΒΙΟΘΜΕ. 

Το 41415. Υο]. ΠΠ. Β6οῖ. Τ. 

γα] οδσὸ (Ὁ 61]., πο ΟΡ δᾶ, 
486. πιο 0 ἀδ 51 Πιποηΐβ [6 Π}}0}}1 
ἀἰϊχί πηι. ὙΘΥΙΒΊ 16. οϑδί. Αἰϊαπιθὴ 
4ποπίαμπη ΓΘΙ ΖΙΙΑΓΙΙΠῚ ῬΑΓνΑΓΠῚ ἴΠ-- 
56] ἀγα Οἰγοιπι (ΟΓΟΥΓΆΠῚ 5[{[ἈΓΙΙΠῚ, 
ἀδ φυῖριβ νά. ΡῚ 1. Ηΐϊβὲ. παι. ΤΥ, 
12, 89... }}1ὰ φιδάτιπσθη! ΠοηΙΪ-- 
Π65. ΥἹΧ ΓΘΟΙρΙαπίαγ, ΡΊΥΟΠΪ ΠῚ 6556 
ΡῬΓοΡαὶ σοί 6 5 οἢ. Οὐμπμπηθηΐ. 1. 
Ρ. 99. Ἀυγβιι5 ΘΟΠΠΠΙ ΘἸΟταύαν ο. 70. 
εἰ 79. --- διεπέμπετο. Ἐπὶ 
{γα Πι5 αὐ ραββίνθῃ, ΟἿ, δάμῃ. 
ΘΌ, 7 

ἀρ. 76. 4 ἐκ τῆς. 
νῆες. ΟΥ̓ ο. 09. εὐ ἀδ ἐκ ργὰο- 

" 

ὕστερον δὲ 
Π:ελοποννη- 
σίων νῆες πα- 
ραγίγνονται, 



αἷς ἀντιπλε- 
ὄντων τῶν 
Κερχυραίων 
δύο νῆες αὖ- 
τομολοῦσιν, 
ἐν ἑτέραις δὲ 
οἱ ἐμπλέοντες 
ἀλλήλοις μά- 

χονται. 

οἱ δὲ ᾿4ϑη- 

ναῖοι ὀλίγον 
τι ἀντισταν- 
τες τῶν Πελο- 

- 
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γνησίων νῆες μετὰ τὸν ἐκ τῆς ᾿Ιωνίας πλοῦν ἔφορ-- 
μοι οὖσαι παραγίγνονται τρεῖς χαὶ πεντήκοντα" 
ἢογχε δὲ αὐτῶν ᾿Αλκίδας, ὅςπερ καὶ πρότερον, καὶ 
ρασίδας αὐτῷ ξύμβουλος ἐπέπλει. δὁρμισώμενοι 
δὲ ἐς Σύβοτα λιμένα τῆς ἠπείρου ἅμα ἕῳ ἐπέπλεον 
τῇ Κερκύρᾳ. 77. ὃδὲ᾽ δὲ πολλῷ ϑορύβῳ καὶ πε- 
φοβημένοι τώ τ᾽ ἐν τῇ πόλει χαὶ τὸν ἐπίπλουν 
παρεσχευάζοντό τε ἅμα ἑξήκοντα γαῦς καὶ τὰς 
ὠεὶ πληρουμένας ἐξέπεμπον πρὸς τοὺς ἐναντίους, 
παραινούντων ᾿ϑηναίων σφῶς τὲ ἐᾶσαι πρῶτον 
ἐχπλεῦσαι καὶ ὕστερον πάσαις ἅμα ἐχείνους ἐπι- 
γενέσθαι. ὡς δὲ αὐτοῖς πρὸς τοῖς πολεμίοις ἦσαν 
σποράδες αἱ νῆες, δύο μὲν εὐθὺς ηὐτομόλησαν, 
ἐν ἑτέραις δὲ ἀλλήλοις οἱ ἐμπλέοντες ἐμάχοντο" 
ἣν δὲ οὐδεὶς χόσμιος τῶν ποιουμένων. ἰδόντες δὲ 
οἱ Πελοποννήσιοι τὴν ταραχὴν εἴκοσι μὲν ναυσὶ 
πρὸς τοὺς Κερχυραίους ἐτάξαντο, ταῖς δὲ λοιπαῖς 

πρὸς τὸς δώδεχα ναῦς τῶν ᾿᾿ϑηναίων, ὧν ἦσον 
αἵ δύο Σαλαμινία χαὶ Πάραλος. “ὃ. χαὶ οἱ μὲν 
Κερχυραῖοι καχῶς τε χαὶ κατ᾽ ὀλίγας προοςπίπτοντες 
ἐταλαιπωροῦντο χαϑ᾽ αὐτούς “ οἱ δ᾽ ᾿Αϑηναῖοι 

Ροβίποπο δάμ. 1, 8, ὦ. -- ἔφορ- 
μοι οὔσαι, ἷ. ὁ. ἐν ὅρμῳ οὐ- 
σαι, ἐν Κυλλήνη ὁρμοῦσαι. οο 
ἀπὸ ἰοοο δαϊδοῖϊνα ἰοσίταγ, 410], 
αὖ ο. θ... βιιθ5ίαπιίνο. δον πε- 
ρίπλους οἵ 5υθδβίαμῃναμπι οὐ δἀ- 

ἰδοινιπι αριὰ Ἴπιο. 651. --- τρεῖς 
καὶ πεντήκοντα. ΧΙ, Αἰοεὶ- 
ἄαο, ΧΠΠ 1 μουσοδάϊογιπι οὐ ΑἸ θγα- 
εἰοίατιμη. Υἱά. ο. 00. οὐ. ᾿ρι ἄξια 
ἀο Βγαβίάα. --- Σύβοτα... τῆς 
ἠπείρου. ΟΕῚ,50, 3. οἰ μὶ απ, 

Οαρ. 77. ὃ. 1. τὰς ἀεὶ 
πληρουμένας,αἴ 4π 6 418 
ΟΡ! ΟΡ ἀηθαν, Οἵ, Πα]ς, δὰ ΙΝ, 
υ8.--σφᾶς τε. Τέ οι. Τποηι, Ν. 

ἴπ βούλομαι, οἱ ἰάθο πιίπιιβ8. Θ0Πι- 
τηοάτιμ νἱάουὶ ροΐθβι, 4υϊὰ πηθιθΓα 
τἀγνογθ 8 πρῶτον εὐ ὕστερον 61-- 
ΒΠπρσπδηΐιγ. ΟἿ, ἰαπιοη δάη. ἸΥ͂, 
14, 2. Υ, ϑ. 3 Σας 7γ7ὲ τοῦθ 
ΘΟΒ ΟΙΡ ΒΙοοπι, 

ὃ, 2. Κόσμος. (Ἷ. αἀν. Π, 11, 

8. - τῶν ποιουμένω υἹ τῶν 
γινομένων πραγμάτων. 5080]. 

ὃ, 38. 4ἱ δύο, 1116 ἀπ δ 
Βαΐϊ5 ποῖδο. -- Σαλαμιενία 
καὶ Πάραλος. ΟΥ δαη. 38, 2. 

(ἀρ. .295..ἕ δὲ ΠῚ} 0 ατ᾿ εἰὸνλ 
γας, πανὶθαβτατὶβ (]6 46ε:- 
τη 4} πὶ νν ὁπ ἰ σ ἢ 5 ΘΒ ΕΓ ἢ). 
ΟΥ. Μαυυ]ι. αν. δὶ 081. ". γ΄. -- 
ἐταλαιπωροῦντο καϑ' αὐὖ- 
τούς, ἰηἴον 56 (5 πιὰ ἱΡ 501 πὶ 
Ρογτα τ αἰΐοη 6) Ιου Ραηΐ. 
τὰ ἴογο στη. Εογππία καϑ' αὖ- 
τούς δυϊ ΡΘΓ 56 δἷνγθ 80]1 οἱ 

Βορατγαῖίπ ναϊοῖ, αἱ Π|, 99. Π|,39, 
(οἴ δάη.11, 39..2.}.. διὰ ᾿πΈΘΥ 56, 
ΡΥ Ἢ ἂς Π. 98, ΙΝ, .71.ἐ 1]: 
νὰ. Πα ἃ 5. [πιορτ. Ταῖς. ᾿. 43. 
Πϊο Πα ποῖῖο ποὸρ ἀρία οϑὲ., βϑὰ 
π6 πᾶθὸ αυϊάοιμ. ρίαςσοι Ἠδαβίο. 
Νδπ), .Οὐγογγαθοβ," ἸΠζυΐ,. οἱ ΠΓ- 
γαγοῖ μῖο ΤΒιογ ἀϊ 05, αὐ ράμ]ο δηΐθ 
ΠΑΡΡΑΥ.. ῬΌΡΠΔΓΘ Ἰρ808. ἱπίθυ ΞΘ, 
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τῷ 

ἘΤΟΣΕΡΘΕΡΟΣ, {21.182 91 

φοβούμενοι τὸ πλῆϑος χαὶ τὴν περικύκλωσιν 
ἀϑοόαις μὲν οὐ προςέπισιτον. οὐδὲ χατὰ μέσον 
ταῖς ἐφ᾽ ἑαυτοὺς τεταγμέναις, προςβαλόντες δὲ 
χατὰ χέρας χαταδύουσε κίων ναῦν. χαὶ μετὰ 
ταῦτα χύχλον ταξαμένων αὐτῶν. περιέπλεον καὶ 
ἐπειρῶντο ϑορυβεῖν. γνόντες δὲ οἱ πρὸς τοῖς Κερ-- 
χυραίοις χαὶ δείσαντες, μὴ ὕπερ ἐν Ναυπάχτῳ 
γένοιτο. ἐπιβοηϑοῦσι: χαὶ γενόμεναι ἀϑρόασι αἱ 
γῆες ἅμα τὸν ἐπίπλουν τοῖς ᾿Αϑηναίοις ἐποιοῦντο. 
οἱ δ᾽ ὑπεχώρουν ἤδη πρύμναν χρουόμεγνοι, καὶ 
ἅμα τὸς τῶν Κερχυραίων ἐβούλοντο προκαταφυ- 

ἅτ} 0505 5101 ἱπίο ν᾽ 56 ππρθαϊπηθηΐο 
ἃ0 ΡΟΣ ΑΙ ΟΠ 6556, Ροβϑοῦ 58Π6 
καϑ' αὑτούς νεῖ κατὰ σφᾶς αὖ- 
τούς ἀϊοῖ. Νίιιπο γοὸ ποῦ [ος 
παγγαΐ. βϑὰ {Πιὰ ροίϊι5. ὁΟΘρΙ556 
ΙΔ θΟΓαΓΘ (ΟΓΟΥΓΘΟ5. ἃ ΡΓΘΠΙΪ 8} 
Βοβθυ5 Ῥγορίθνθα, αιοά πα] ἴηι- 
Ροἴππι ΓΘ γομΐ οἱ... πάνΊριι5.... 
ΠΟΙ... ΘΟΒΙΙΠΟΙ 5.“ Οὐππὶ ἰρὶ ταῦ 
ΘΟ ΓΟ. πο πὶ 5πὰἃ ρατΓίο, 
ἴῃ 5110 ΟΟΥ̓ΠῚΙ, γ6] 4 ἃ ἢ ἔπι ΠῚ 
αἀ 1ρΡ505 ἰ{ἰπὸῖς ἀεὶ νο]ιθ- 
γἶπι, Ηδδβῖι5 ἐταλαιπώρουν τὸ 
παϑ' αὐτούς νεῖ] ἐταλαιπωροῦν- 
τὸ τὸ καϑ' αὐτούς ἸΙοσὶ ἴμθθε. 
Ναὰπι εἴ ταλαιπωρεῖν εἰ ταλαι- 
πωρεῖσϑαι ἃ πιο. ἀἰϊοὶ. οἱ τὸ 
χαϑ' αὑτούς ἴπ δοῖδ. ποῃ 50] 11} 
ΒΙΡΏΙΠΟΑΓΘ. ΘΟΓΠῚ Ορροβίϊαπι. πἰ 1, 
602. ΠΙ. 108., 564 εἴδη θαι ραγ-- 
ἴθι, ἴῃ 48 4{|5 ἰρ56 51. ΟἿ, αάῃ. 
Π,11. 8. δπὶ Πᾶθο βαιΐβ Βα ΒΕ ΠΟΥ 
αἀϊδριυιϊίαία ; βιπῖξ ἰαμθη Ηδαβίιιβ. 
ιυοά ἀδηηοηβίγα ππὶ δγαΐ, ταλαι- 
πωρεῖν 6588 ΡΤΟΙΙΪ ΔὃΡ ΠπΠοκιϊπ 
θὰ 5. ΒΟη πη πα] σοπάϊιῖοπ δ 
Θ556 ΟΡ ρογὰγραϊϊ οι 6, 
4υδηφαδπὶ {ΠΠιιὶ [460 μεΐπτι5. γδοίιη] 
ΨΙΔΟΥῚ ροΐοβῦ, αιο ΠῸἢ ἰιοϑίθϑβ ἴῃ 
Οὐοτοντγαθοβ, 5οὰ (γοντδεὶ ἰῃ Ποβίοβ 
ἰηναβογιηΐ. --- ὠϑρόαιες μὲν 
οὐ προςέπιπτον. Ῥαϊίνιιξ 
εαὐσιη. δὰ ΑἸΒΘΗΪΘη565 Ὧἢ αα 6ο0- 
γταὰπὶ Ποβίθ5 το  υθηάπ15 Θϑϑαὶ, ἀπι- 
Ὀίσιηι 6586 οχίβιμηαν! Βιδά. 
{Π πὰ ργορθαν ΠΟΡΓ. Θοπιράγδηβ ΙΥ͂, 
11. τῷ στρατῷ προςέβαλε, ΙΚ, 
48, ἴπΐϊ. τοῖς ἄλλοις ξυνέβαλε. 

ΟΥ ΝΗ, 80. Αἀαῖὶ φιίάδπι ἔοτ-- 
ἰᾶ556 ροϑὲ μέσον [οἱ ἀπίθ οὐδέ] 
ἀἰδυϊησιθπάππι 6556. αὐ ἀϑρόαις 
ἱπη σα!" σαπὶ ταῖς... τεταγμέ- 
ναις. 864 ΡὈΥΐι5. γθυτ πὶ 6556 αἴ. 
1)6 πὸ 0} Ιρ505 1Π 05 ἀαϊίνοβ ταῖς 

ὧν τεταγμέναις ἴατο ἀμθ165. Β οἴου 
Ροίπς ἐϑρόαιες ἀα ποβί65.-- προς- 
βαλόντες κατὰ κέρας. 
Ῥοτι.: -ἰπ ΟΧῚΤ ΘΠ τ Ππι᾿ ΘΟΥ ΠῚ 
ἱστ τ οπίθ5. Αἔ ]μονοβαι. κατὰ 
πέρας Ἰοπροὸ ΟΥ̓ἄϊΐπθ βομάγο 
γα]ῖ. Οὐ βρη ποδίοπθ εἰβὶ τι5ῖ-- 
[αἰϊπι5. δὶ αἴθοπα σοπιβ ἐπὶ κέ- 
ρως (νἱά, «6. Π, 90).), οἴαπι 8]-- 
τΘγππὶ ἰπίουάππὶ ἰΘσὶ ΠῸΠ ΠΟΡΆΠΊΙΙ5. 
γΙὰ δἄάη. δὰ Χεη. γι. 1, 0, 43. 
ὙΠ. 1, 12. Ηἴο ἴάπιθπ 5ἴο Ἔχρὶα- 
ΠΆΡῚ ΠΟΙ ΡΟΒ586 οὗ σΟΠΙΓΑΙα οἱ 6556 
γοθὰ κατὰ μέσον, ποι ἀϑρόαις, 
1π46 ἀρραγοῖ, ψιοά ἀϑρόαες ποῃ 
να]οὶ μετωπηδὸν (11, 90.}), ἐπὶ 
μετώπου (1μὰ οἷ. ἀδ ὕοηβοῦ. Ηἰβι. 
ς. 29. εχίν.). ἴῃ δοῖθ ἐθυτθβίγὶ ἐπὶ 
φάλαγγος (Χ 6η. Ογε. 1,6,48.).-- 
κύκλον ταξαμένων. ΟΥ̓ άπ. 
Π, 82, ὅ. Ταξαμ. αὐτῶν τοῖοι 
δα ],Δορἀδοπιοηΐοβ, περιέπλεον δὰ 
ΑἸΠΘΠίθΠ565. --- περιέπλεον. 
ὕἹ βοίθραπί. ΟΥ̓ ΤΠ, 84, 1. ὙΠ, 36, 4. 

ὃ. 2. Οἱ πρὸς τοῖς Κερ- 
κυραίοις, ἱ. 6. οἱ πρὸς τοὺς 
Κερκυραίους τεταγμένοι 77, 3. 
-- ὅπερ. ϑυρρὶ. ἐγένετο. --- 
ἐν Ναυπάκτῳ. ΟἿ. 1, 84. 

δ. 8. Πρύμναν κρουό- 
ἐῴξενιο.ν.,, Οἵ; .δάη. ἢ. 50}.5:-- 
τὰς τῶν Κερκυραίων. ἔβι 

0: 

ποννησίων 
2 ᾿΄ ᾽ 

ἀϑροων ἕπι- 
΄ ᾿ 

πλεόντῶν παὶ 
αὐτοὶ ὕποχω- 

ροῦσι. 



ἔπειτα οἱ μὲν 
Κερκυραῖοι 
τοὺς ἐκ τῆς 
νήσου πάλιν 
διακομίζου- 
σιν, οἱ δὲ Πε- 
λοποννήσιοι 
ἐπὶ Δευκίμ- 
μὴν ἀποβαί- 

γουσι. 

199 ΘΟΥΚΥΔΙΜΟΥ͂ ΞΥΓΓΡΑ͂ΦΗΣ Γ΄. οὐϑ΄. 

γεῖν. ὃ τι μάλιστα ἑαυτῶν σχολῇ τε ὑποχωρού γεῖν; μι χολῇ τὲ ὑποχωρούν- 
τῶν. καὶ πρὸς σφῶς τεταγ μένων τῶν ἐναντίων. 
ἡ μὲν οὖν ναυμαχία τοιαύτη γενομένη ἑτελεύτα 
ἐς ἡλίου δύσιν. “9. καὶ οἱ Κερχυραῖοι δείσαντες. 
μὴ σφίσιν ἐπιπλεύσαντες ἐπὶ τὴν πόλιν ὡς χρα- 
τοῦντες οἱ πολέμιοι 1) τοὺς ἐκ τῆς νήσου ἀναλά- 
βωσιν. ἢ χαὶ ἄλλο τε νεωτερίσωσι. τούς τε ἐκ 
τῆς νήσου πάλιν ἐς τὸ Ἥραιον διεκόμισαν. καὶ 
τὴν πόλιν ἐφύλασσον. οἱ δ᾽ ἐπὶ μὲν τὴν πόλιν 
οὐχ ἐτόλμησαν πλεῦσαν χρατοῦντες τῇ ναυμαχίᾳ. 
τριςχαίδεκα δὲ γαῦς ἔχογτες τῶν ΚΜερχυραίων 
ἀπέπλευσαν ἐς τὴν ἤπειρον, ὅϑενπερ ἐνηγάγοντο. 

“- Ὁ « ’ Ψ τῶνι Ν ᾿Ὶ Δ γῶν “»ἭἽ » 

τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ ἐπὶ μὲν τὴν πόλιν οὐδὲν μᾶλλον 
3: ΣΦ δ ᾽ 2 -»" ὩνΝ ᾿ 2 ΡῚ 
ἐπέπλεον, καίπερ ἐν πολλῇ ταραχὴ καὶ φόβῳ ὁν- 
τας. καὶ Ιβρασίδου παραινοῦντος, εἷς λέγξται, 
325 ΄ 5» ν 2 Ρὴ - ἊΣ ΣᾺ Ν , ᾿Αλκίδᾳ, ἰσοψήφου δὲ οὐκ ὄντος" ἐπὶ δὲ τὴν Ἴευ- 
μμην τὸ ὠχρωτήριον ἀποβάντες ἐπόρϑουν τοὺς 

ὅὰρ. 29. δ. 1. Πάλιν Νρη. Νίοδαιι. ΑΥὐ. Ομν. θδη. Ὑ8}}. Βοκῖι, 
νυ δο οὐ ἴῃ Ρ]οείβαιο οοπά. πάζαι. θά νἱά. δά. πιαὶ. 

“Ἥραιον. Ατρ. Ρὰ]. γαι. Ὑιυΐρο οὐ Βεις, Ἥραϊον. Βοᾷ νἱά, 54. 
ΓΡΡΑΡ. 

δ. 2. Τριςκαίδεκα δέ (855. Δυρ, ΟἹ. ,οη. Ο. Ἐ. ῬᾺ]. 10. Εθρ. 
αὐ. 1απτρ. [πιρά. Ε΄. ἃ]. υϊροὸ οὐ Βοιῖς. τρεῖς δὲ καὶ δέκα, ΡΕΓ 86 
ΠῸΠ ἀοίουῖ5. ΟΥν ΠῸ». δα ΡΠνγῃ. μ. 409. 54. 

δ. 4. “ευκίμμην (ὑα55. Απρ, Υοη. Οὐ. αι. ΗΠ. οὐ ἃ 1ηᾶπ, 860. 
ΟΙ. νυϊσο οἱ Βεκια. “ευκίμωνην. 

ἀσοπδαινι5 Βα ΙΘΟἱ!, τ ξαυτῶν 
.ὑποχορούντων. (ἱν ἴα 

ΒΟ Ρ πὶ 5ἰτ, ποι ὑποχωροῦντες, 
ΟΧ Ἀ]ΓΟΓῸ ΠΊ ΘΙ} 1Ὸ Ποῖ, ΟἿ, ἢ ο51. 
αι δ 101: πα π.ἷ9. 

ἀρ. 79. δ: 1. Ὧτ ποοΞ 
τοῦντες, αἱ νἱοίοῦ θ5. -- 

Α »} 9 ᾿ 

τοὺς ἐκ.-ἀναλαβωσεν. 1)6 
τ οἵ, 70, 4... 46 ἐκ ριάᾶθροβ. αδάη. 
8. 2 Ὸ ΒΟΥ ἴη ἸΠΞΕΊΒΟΙΟΙΣ 
ὃ. 108. 6. ο. οο. -- Ἥραιον. 
Οἱ απ ον αν 

2. Κρατὸοῦντες τῇ ναυ- 
“α χίᾳ. δσρο οχριπρὶ νὰν σιιο οι 

ἐλοιοπα ἴάπῖθ ροδδυηΐ, ἀιππιηο 0 

κρατοῦντες ΟΧΡ σοΝ καίπερ κρατ. 

ΟἿ ρα. ΤΡ 0 ΤΣ 

ΟἿ. ἀάμ. 1, 09, Ὁ. --- ὅϑενπερ 
ἀνηγ "άγοντο. 4. ορ. ΤΌ. 

δ, 8, Ἐπὶ μὲν τὴν πό- 
Δ, ῊΣ τρῴσς ΟΓ, Ν αῦυι}. αν. 
δι ὑϑ4: 2ὲ οὐ. ὃ. ὅ560. «ἀπ. 3. 
 οδὺ. ὃ. ιὐῦ. ἅ. ἃ. οὐ βιιριὰ ὦ, 
1.- οὐδὲν μᾶλλον, ἈΝ 10 
πὰ αἴ 5. 0} 1, ΤΌ. --- ἐσοψή- 
φου δὲ οὐκὔντος, ουὐϊτὰ- 
π πο ἰάθη ἔπἰ} τι 5 51 - 
γα σῖϊ (Γν θ πὴ 41). οὐἰπι5. [ἃ- 
6 Βα Γ{τὰσὶ πὶ ΠῸΠπ ἰδ π-π- 
τἀπάθ γᾶ] 0 αι. ΟΝ 1, 141. 
1. 11. βναβιἀαβ δαΐμ [πῚ σΟμ5ἷ-- 
Ἰαυῖβ ΑἸοϊάαο βοοσπάπ. ο. 09, 
οὐ 70... Φαα!οβ ΥἱγῸ 5 πδ ΔΙῸ 15. ΠΟΙ 

[εΐδδο ἐσοψψήφους πἶπο ἀἸδοίμιι5. --- 
Ἰευμκίμμην. ΟἿ, αἄη. 1, 90, 4. 

γα 
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- 

ΕΤΟΣ ἘΣΘΕΡΟΣ: (1 79... 80:81} ι.99 

ἀγρούς. 8ὃ0θ. ὁ δὲ δῆμος τῶν Κερχυραίων ἐν 
τούτω περιδεὴς γενόμενος . μεὴ ἐπιπλεύσωσιν αἱ 
γῆες. τοῖς τὸ ἱχέταις ἤεσαν ἐς λόγους καὶ τοῖς 
ὔλλοις , ὅπως σωϑήσεται τ πόλις. χαί τινὰς αὖὐ- 
τῶν ἔπεισαν ς τὸς ναῦς ἐςβῆγαιν" ἐσιλήρωσαν 1 γεὶο 
ὅμως τριάχοντα. οἱ δὲ Πελοποννήσιοι μέχρι μιξ-- 
σου ἡμέρας δηώσαντες τὴν γῆν ὠπέπλευσων, καὶ 
ὑπὸ νύχτα αὐτοῖς ἐφρυκτωρήϑησαν ἑξήκοντα νῆες 
᾿ϑηναίων προςπλέουσαν ἀπὸ Μευχάδος, ἃς οἱ 
᾿ϑηναῖον πυνϑανόμενοι τὴν στώσιν καὶ τος μετ᾽ 
᾿Ἰλκίδου ναῦς ἐπὶ Κέρκυραν μελλούσας σιλεῖν ἐπέ- 
οτειλαν χαὺ Εὐρυμέδοντα τὸν Θουχλέους στρα- 
τηγόν. 81. οἱ μιὲν οὖν Πελοποννήσιοι τῆς νυχτὸς 
εὐϑὺς χατὰ τώχος ἐκομίζοντο ἐπ᾽ οἴκου παρὸ τὴν 
γῆν" χαὶ ὑπερενεγκόντες τὸν Μευκαδίων ἰσϑμὸν 

(ἀρ. 80. 8.1. Τριάκοντα. Ῥοβὺ ἰοὺ αἀάϊα νιυ]σὸ προςδεχόμενοι 
τὸν ἐπίπλουν ἀο]Θνίμη115.. 4ιῖα ἀΡδιηῦ ἃ (55. Δι. {. ναι. Πν Προς, 
ΒοΙητον., 4 ππποὶβ Ἱποῖαιί!: ἴῃ δὰ. 5[6. ΘΧ 8010 πιᾶγο. Ατο. ὁποίαν, 
ΑΙ, οχ νϑυθῖβ 19, 1. δείσαντες μὴ σφίσιν ἘΠΕ ΕΣ Σ ἀποῖο 
ΟΥ̓ σίη θη υἱἀθηίιιν ΠΕΡ τς 

(ἀρ. 80. ὃ. 1. Ὃ δὲ δῆ- 
μος... ἤεσαν. ϑιῃΠΠ106 ροϑὲ 

αὐνον!. βο οἰϊαπη βοχαρσίπία πᾶ- 
ν65. οὐ Ποποδθ. οὐ ΑἸ ΘΗ ΘΒ 11} 

οΟἸΘον αι δῆμος ΘΠ τ} 15. ΓΘ σ θαι 
Υ, 82. εὐ ΥἹ, 35. Αἰΐὰ οοΠ]θοῖνα, 
αϊθυ ῬΙπγαΐοπι ΤΙπογ 1465 δ(-- 
ἀ110, Ρυαθίου ποι βϑίπια πλῆϑος εὐ 
ὅμιλος; βιη στρατιά ἸΥ͂, 128. 
στρατόπεδον ν,. θ0., φρουρά ΤᾺ 
δ. --- τοῖς ἀπ δοτεῖς. ΠοΙΙαιις 
ὉΡΙ ΓΠΙα θιι5 ΟΡ μα Πα. 116 ΔΗ 1ο 15. 
-- ὅμως, ἰ. 6. 4πᾶιηνῖ5. Υἱοιῖ 
ὉδδΟην οὐ ἀἰδδιάογοηι, ΟἿν δὐποί. 
2612. 

ὃ. 2. Μέσον ἡμέρας. [ἰὰ 
θόπθ ἀϊοῖὶ ἀδπιοπβίγα!. Τ ἢ ὁ ἢι. 
Μασ. Ρ. 009. οὐ 1,0}. αα ΡΙγγη. 
Ρ. 52. 54. ΜΙ δ ἀϊππὶι 41 οἱ ἴὰν. -- 
ἐφρυκτωρήϑησαν]. . διὰ 
πυρσῶν ἐμηνύϑησαν. ΘΈ80]. »ἘΧ 
ἱν. 1. Ἰπι 6 ΠΠΠσὶ Ροϊοδὺ φρυχτωρίαν 
γΘίθσΙ. ΠΟῚ ἰδ) ΠΡ ΘΠ 5ἰση0- 

ΤΠ [υ556.. σιαπν ΡΟΪν». Χ, 40. 
ΠΌΣΙΣ ἀϊοθπβ οᾶπι Ῥάγιπι. 1}1-- 
᾿Ππα1|5 ἀἰΠ1556... Εχ Πὲ5. νου ὶϑ5 
[Θπϊπι] οχίδεϊμπαγο ΠΟοῚ ΠΟ 50}{|Π| 
ἰπα Ποαύτι!. 55 Θρανίαμίς. ΠΟδΙΟΚ 

αὐνοι!.. ΒΉΕ]).. ἀρὰ {αθμι νὰ 6 
Ρὶπτα. ΟἿ. αάη. ἢ, 80, 1. ΠῚ, 22, 
ΤΎΙΠΕΖΊΘΩ:  ροιο ὍῬμ. απο! 
οἴ ἀπὸ “ευκάδος, 4υἴὰ. 5ἱ 
ΑἸ ΘΠ Θη565. ἰᾶπὶ Ποποα 6 ργοίδοιι 
[υἰδδϑηΐ, ρτΌρ6 (γον γᾶπι {{||55 6}, 
ΡΓ Βα απ. οἰ α5515. ῬΘΙοροππηοβίο- 
Ταιπ] ΠΘποα θην θΘΥ ΘΠ ΓΘ. οὐ {γ8Π5 
ἰβιμλι πα ροΥ[ατὶ ΡΟ [556, ιοὰ ἀι- 
ΟἸΙΠ [1 [6οῖ556. ὅπως μὴ περι- 
πλέοντες ὀφϑῶσι ο.81.7 ΘΟΕ]. 
Εν οχ βοοία [μϑιιοα 6. βἰσμ δ 0-- 
ΒΘ αὐνθηζι5 Ποβύϊιπι [αοἰαᾶπι 6550 
Ὑ ΘΓ ΠΏ Π6 οβί. ---  ὐρυμέδον - 
το. ΟἿ 1π4. ποηι. 

λρ. 81. ξ: 1. Ὕπερενεγ- 
κόντες. ΟἿ δάποι. (0:15 
τὸν ΛΠευκαδίων ἐσϑιμόν. 
[μϑυιοὰβ. 4απιπι ἀη [4 {ι5 Ρδοπίπσια 

556}. ἃ (ον Π 115 ΡΥ Ογρββϑίιιηι 
οἱ ἀαγσάβιμη {ΠΠπ|Ὸ μη 5515. ἰδ μηλιι5, 
αὶ ἱπὸ ἀρικὶ ΡΟΙγ θέ ΠΟΠΊΘη 
ἘΠ ΡΉΡΌΙβ, ΡΟ Οβδιιβ οδί. ΥἹά. 
δύνα. Ρ. 192, δά μοκίδα νθη- 

καὶ ὁ μὲ ν δη- 
μος τῶν Κερ- 
κυραίων ἐς 
λόγους ἔρχε- 
ται τοῖς ἐναν- 
τίοις, οἱ δὲ 
Πελοποννή- 
σιοι ἀποπλέ- 

ουσι. 



Κερκυραῖοι 
το ὺς ἐχϑροὺς 
ὠμότατα τι- 
μωροῦνται, 
τοὺς πολλοὺς 
ἀπο πτείνον- 
τες; }) ἑαυτοὺς 
φονεῦσαι ἀ- 
ναγπάζξοντες, 
οὐδὲ τὰ ἱερὰ 
αἰδούμενοι. 

1.4 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ͂ ΞΥΓΓΡΆΑΦΗΣ ΓΤ. 

τὰς ναῦς. ὅπως μὴ περιπλέοντες ὀφϑῶσιν, ἐπο-- 
κομίζονται. ὶ 

Κερκυραῖοι δὲ αἰσϑόμενοι τάς τε ᾿ἀττικὲς ναῦς 
προςπλεούσας τάς τε τῶν πολεμίων οἰχομένας. 
λαβόντες τούς τε Μεσσηνίους ἐς τὴν πόλιν ἤγα- 
γον πρότερον ἔξω ὄντας, καὶ τὰς ναῦς περιπλεῦ-- 
σαν κελεύσαντες. ἃς ἐπλήρωσαν, ἐς τὸν “Ὑλλαϊχὸν 
λιμένα. ἐν ὕσῳ περιεχομίξοντο. τῶν ἐχϑρῶν εἶ 
τινα λάβοιεν, ἀπέκτεινον" χαὶ ἐκ τῶν νεῶν ὅσους 
ἔπεισαν ἐςβῆναι ἐχβιβάζοντες ἀὠπεγρῶντο᾽ ἐς τὸ 

Οαρ. 81. 8. 2. ᾿Ζπεχρῶντο Υεη, οἱ ἴῃ πηαῦρ. Απρ. οἵ ΟἹ. 
᾿νεχρῶντο πιᾶτσ. Ῥαΐπι. αϊρσο οἱ Βοίις. ἀνεχώρησαν. .Ἐ νυϊσαία 
βοιυρίαγα, φαυϊοαυά Θατη Ῥοτίι5. ἰογαιιθαΐ, Π18}} Βοπὶ 5655. δἰϊοὶ ροϊθβι. 
Ἐᾶδπιὶ . 4ὰ6 ἴῃ πιᾶγρ. ὁοἀ. ΟἹ. ποίαϊα 6δὲ, οοπῇγπιαι Βϑυϊάλθ: Θουκυ- 
δίδης ἀπεχρῶντο, ἀντὶ τοῦ ἀνήρουν. ἐ Ὁ0Κ. Ἑδάοπι παρθπὶ Ζοπ. 
[,6χ. εὖ Βεῖϊεῖκ. ἀπθοά. ρ. ἀ23, νυσαίαπι ποβίτα δϑίαϊθ ἀπὶ8 ἈΤΙΘΘῸΥ 
ἀείοπα!ς δά Πίοπ, ρΡ. 149, εἱ ἴῃ (ὐοπιπιοηΐ. ἀηῆχα, δα. 1840. ρΡ. 447. 
δοά εἴ. οἀ. πηδὶ. 

τοὐπὶ ἤαίι σΟΠρσ ΓΘ ἀύθηαθ ἀσ- 
απ] αηϊ μι. αὐ αἱ ΡΊ1η. Η. Ν. 
ΙΝ, 1. ὅ.. τϑάάϊμια οϑὺ ρυϊβιπαθ 
ἴογπιαθ, {86 ΤῊπον αἰ ἀϊ5. ἀρϑίαϊθ οἱ 
εταΐ, {πὶ πᾶν 65 ΠΙΔ ΟΠ ΠΔΙΠῚ ΟΡ 6 
ΘΠΔ ΒΙρογαγοπί. ΠΙ. 81. ΙΥ, 8. 
Ῥαθηϊπϑα!α [ἀν οἰΐαπη ἔπη. Π11ΠῚ 
ῬΠΠρΡα5 δίαοθο οοπίτα ΒΟΠΊΆΠΟ5 
Ὀ6ΠΠτ σοβϑιί, βϑά [ν} ἀρίαϊα γὰγ-- 
5115. 151. ὙἹά. Πῖν. ΧΧΧΊΠ, 17. 
ΟΥ 1μϑαϊς. ἄγαθο. βορί. ΠΙ. ρ. 
19. 54. Νυπο νϑηι5 φυϊθροθπιθι5 
Γγείαπι γαὰο ἰγαπϑιγὶ ρο556 ἀἰοίξ 
Πο ἀν 61}. 1. 0. 67. Ιδἰθηπιπι βῖνα 
ἕαιιοθβ, φαϊθβ Ασαγπαπίαθ οοδ6- 
5ἰβϑϑῖ, αυϊπησθηΐοβ [θυ η6. ΡΆ5518 
ἰοπσαβ, ἰαἴᾶ5. παι δΙηρ] Ππι5 σθηΐυπι 
οὐ νυἱσίῃιῃ! ἔαΐϊββθ βοῦν Πωἰν. 1. ἀ., 
οὐΐπ5. νοῦ γαργοῃθηαῖν 1,6 ἃ ἰκ. 1. 
ἃ, ρ. 20. 

ὃ. 2ὥ. Κερπυραῖοε δέ 
οοἵ, Ῥγοχὶπιᾶπι ΠΥ οποιη ἰαιιάαὶ 
Ὀ το. Ηαὶ. Ρ. 888, ἢ, ἰνθ Ρ. 148, 
ἔν. --- οὐἱχομένας. ΟΙ, δαη. 
ΤΠ, 65, 11. -- λαβόντες. ΟἿ. 
Μααν. αν, ὃ. δ58.- δάπ. 2. -- 
τούς τε Μεσσηνίους. Βες 
Μεββοηϊ5 νἱά. 70, 1. οἱ ἀδ τέ ραγ- 
ποι] 6. οΟἸ]οοαίίοπα δάη. 1. 16. --- 
περιπλεῦσαι... ἐςτὸν Ὑ- 
λαϊκὸν λιμένα. Ἡκπο πανος 

παπὰ ἀμαθ16 ᾽ῃ ρου δ [όγιι [10 
72. 3. ςοπιρ!οίαθ. βιπὶ: πδπὶ ἴδ] 
ογαπὶ παγδ]α 74. 2. ΟἸγουμν θοίαθ 
Ἰσίθαῦ βαπὶ ΡΔΘΠΙΠ5ΏΪ]α πὶ. ἷπ 4υᾶ 
γΘίΘΓοπὶ ΟὈΓΟΥΓΆΠΊ. ΟἸἾΠ5. ΡΤ -- 
Ὧὰ5. πῆς Ῥαἰαθοροῦπ ἀρρο!!αηξ, 
βἰναπι [π|5586 δ ο. 72. δἀποίανϊ- 
τππιι5. Οἷ. Μὰ 61]. ἀθ ἢερ. Οοτουγ. 
Ρ. 3.54. -- τῶν ἐχϑρῶν. ἔχ 
ορυϊπιδίϊαπη Ραγίθ. ὕγιιμὶ ἀαΐθπι Ηὶ 
ἴῃ ὑγρὴ γουβαι 6556. Ὧἢ ἴῃ πᾶνὶ- 
οἷς οὔδιισογ βίπάαϊββ οοριαπαϊ 
5ἰπί, ἀπριίαπι ἱπιογργοίθβ. δὲ αἰίθ-- 
ταπὶ, ιιοα 0}" 85, 2. παγγαία μ᾽] ΘΓ 
Ροίεϑι, οἱ Αγποὶάο ἢ ἴῃ δά. 2. 51 ᾿πη- 
Ρογίθοίππι ἀπεχρῶντο Ἰεραίιιτ, π6- 
σοββαγιιπι ν᾽ ἀθίιγ, ὙΘΓΕΙΠῚ ᾿οβί, 4υ1ΠῈ 
ΡΥΙΙ5 46 ππὶν ΘΥ515 ̓ ονογγαοῖς ΔΟΙΕΠῚ 
511 ῬΓΟΡΙΕΥ ἰπιουροβίία ἐν ὅσῳ πε- 
ρεξκομίξοντο 5ουῖρίον μΐο δὰ 'Β0105 
τοὺς περικομιζομένους ἰγαπδῖγθ 
οχἰϑΠππαηάϊτι5 οί. Ταὰπι ἀθ εὖ ρὰγ- 
ἰἴοα!α εἴ. ΝΜ αὐ τ. τ. ὃ. δ2ἢ, αἄη. 
ἅ: --ἰ ἰΙόσους ἐ-.. ἐςβῆναι. 
γιά. 80, 1. ἀπεχρῶντο, 
ἐπ θτῖπι δ ἃ π΄, Ἐχϑιῖρ!α υΐις 
Εἰ ση Ποα ΠΟ Πἶ5 δἀογίρβθγιην ει. 
οἱ ΒΙοοπῆ, ΟἿ, ἀδ βίμ!! δεαχρῆς 
σαι αἄη. 1, 126. 1. Οδίοδγιηι νἱά, 
84. --- ἐς τὸ Ἥραιεόν τε. 851: 
τ ΠΟΥ οΟἸ]οσαία βιπὶ νοῦθα ἐς τὰ 
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“ραιόν τε ἐλθόντες τῶν ἱχετῶν οἷς πεντήχοντα 
ἄνδρας δίχην ὑποσχεῖν ἔπεισαν, καὶ κατέγνωσαν 
πάντων ϑάνατον. οἱ δὲ πολλοὶ τῶν ἱκετῶν, ὅσοι 
οὐκ ἐπείσϑησαν, ὡς ξώρων τὸ γιγνόμενα, διέ- 
φϑειραν αὐτοῦ ἐν τῷ ἱερῷ ἀλλήλους. χαὶ ἐκ τῶν 
δένδοων τινὲς ἀπήγχοντο, οἱ δ᾽ αἷς ἕκαστοι ἐδύ-- 
γαντο ἀνηλοῦντο. ἡμέρας τε ἑπτώ, ἃς ἀφικόμενος 
ὁ Εὐρυμέδων ταῖς ἑξήχοντα ναυσὶ παρέμεινε, 
Κερχυραῖοι σφῶν αὐτῶν τοὺς ἐχϑροὺς δοχοῦεϊεως 
εἶναι ἐφόνευον, τὴν μὲν αἰτίαν ἐπιφέροντες τοῖς 
τὸν δῆμον χαταλύουσιν, ἀπέϑανον δὲ τινες χαὶ 
ἰδίας ἔχϑρας ἕνεχα, καὶ ἄλλοι χρημάτων σφίσιν 

Ἥραιον Ἄν: ΡᾺ]. 1ι|. αὶ. Ῥίοπ. ΗΔ]. γυϊσο εἰ Βεϊτ. Ἡραῖον. 
Ὁ Βα Τ δὴ. 

ἐπὶ ϑάτερα τε ΥΠΙ, 84. ΟΥ. δέ 
Ι, θ. οἱ δὶ. δίκην ὑὕπο- 
σχεῖν. ΟἿ. αἄη. 53, 1. 

δ. 3. “ιέφϑειραν ... ἀλ- 
λήλου ς. Ετται ΔΈ ἢ. ατ. ὃ. 489, 
ΠῚ. --- αὐτοῦ ἐν τῷ ἱερῷ. 
Ἐχίγθπια δχρὶ !οα ΠΟ ηΐ5 οαιιϑα Δα ]6- 
οἷα βυηΐ, υἱὐ ΠΠ|. 25, 3. ἴῃ νυ. αὖ- 
τόϑεν ἐκ τῆς κοίλης Ἤλιδος. 
ΟΥ οἵ ἴπάε... Οαραα ΟἿ. ρτὸ 
δεχί. ἦς, τη ἀϊ άθι οχ ἀομαῖαᾶ 
{ιν. ΧΧΥ, 15, 7., υϑὶ νἱά. ἢγα- 
Κεηρ. ΟἿ, φῥγδθίογ. ἃ]ῖοβ. τσ τι ὃ σ. 
τἀ Πίοη. Ρ. 280. Ε1]. ακἀ Αὐν. ΥἹΙ, 
11,3. ΒΗΐοῦγο ῥτορίει οο]]οοαίο-- 
ΠΟπῚ υἱἀδπίιγ οχοπιρία Υ, 89. οἱ 
ΝΠΠ. 28... υθὶ νἱὰ. δάπ. --- ἐκ 
τῶν δένδρων. Θυδο δγαπί ἐν 
τῷ ἱερῷ. ἴπ τι ργΑΘρΟΒ ΠΟ ΠΪ5 
Τναυπὶ οὐπὶ (ἀγαθοὶ σομβθη ηΐ, 
(οτιπαπὶ ἀϊδβθηιαηί. ΟΥ. ἀρτᾶν 
ἔκ τινος Χ φῆ. ἀμδρ. ΠΠ]. ὅ, 10.. 
ἀπαρτᾶν 1 εἰ. Τίπι. ς. 86. . 51- 
μῊ]]1α. --- ἀνηλοῦντο. Ρτὸ πος 
ὀναλοῦτο 1. 109, 3. οἱ 5: π}Π|[ν 
ἀνάλουν, ἀνάλωσαν, ἀναλώκει 
41. 0Ἱὕ,, 381. ΥἹΙ, 48. ὙΠ], 45. ἃ]. 
5οἀ οαπάθηιν ᾿μδοαυδ! αίοηι ἀριά 
Δἰῖο5. βουρίονοβ τορουτὶ ἀοοοπὶ 
σ,ΥΔΙ Δ οἱ. 

ἢ. 4ἅ. Σφῶν αὐτῶν τοὺς 
ἐχϑρούς. Αἀποίαπμάα Παδο νοῦ- 
Ὀσταπὶ σΟ]] οοαιϊο. {πὶ σφῶν αὖὐ- 

τῶν ναϊοδηΐ ἑαυτῶν. Οἵ, Ἀοδβι. 
αν. ὃ. 99,3. --- τὴν μὲν αἰτί- 
αν..«.καταλύουσειεν. ««Οτοάο 
4|105 Ροΐτι5. ἀἰοίπγο5. [αϊ556. αἰτίαν 
ἐπιφέροντες ὡς ἴρτο τοῖς]. γε] 
αἰτίαν ἐπιφέροντες αὐτοῖς, ὡς 
τὸν δῆμον καταλύουσιν. Νίαπι 
αἰτία 586 06 ροδὺ 56 μᾶθοὲ Ρδγιίοα- 
Ιὰπὶ εἷς ὅππὶ ΡΓΙΟΙρΙο. Τμτιο. ἢ, 88: 
τὸν μὲν Περικλέα ἐν αἰτίᾳ εἴχον 
ὡς πείσαντα σφᾶς πολεμεῖν. 

Ηετγοάι. ἹΥ, 6: τήν τε Κομ. 
μόδου ἀδελφὴν ὡς ἀπέκτεινεν 
αἰτίαν ἐπαγαγὼν ὡς δακρυσάσῃ 
παρὰ τῇ μητρί." ὈΠΚ. ΥἿΒ εξί 
ἴη νου. τὴν αἰτίαν: 15. 4π|50- 
Ἰαΐαπὶ ἰσθηΐ ΡοραΠ ρΡοῖϊε- 
βίαϊοῃμ, (ἀϊτοοῖο οὐ Ρ 4] 8 1} 
ἱπύθῃ ἀθραπί ΟΥΙ ΠΙ ΘΗ: φυοά 
οἱ μέν δἀάϊίιπι ᾿ηοηδίγοι, οαἱ ορ- 
ΡΟΠδΙΩΡ δέ: ἀπέϑανον δέ τινες 
καὶ ἰδίας ἔχϑρας ἕνεκα, 4πὶ- 
ἀαπ γογοὸ οὐ ρΥϊναίο οὐϊο 
(110 οσ πὶ ΐπ 6) ἱπτονξε οἵ." 
ΒΑΓ. Οὗ Π στ πι. δά Υἱσ. ρ. 700. 
ΑἸΙΓΟΓ Θχρ]!οαηὺ Ν αὐ ἢ, ἂν. ̓ς 208. 
οἱ Κσιι ὁ σ. αἀ Πίοη. ρ. 150.. «αὶ 
518 ΠῚ ΓΑ ΟΠ 6 πὶ ἃ (106}}. ᾿πηριισπᾶ-- 
ἴαπη ἀθ πα 'π (Ομηπτομί. ἀθ ῖ4α. 
διπ4, ἃ. 1840. ν. 448. Αὐπουίς 
τήν" δὴ νεῦρα αἰτίαν ἐπιφέρειν 
εἴδη ο. 40. οχίγ, δ αἴϊμι5 εβὲ. [8 
δήμου νῦςσε εἴ, ἀ΄ι. 1. 100. 4 



παρέκβασις 
περὶ τῆς πα- 
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ὀφειλομένων ὑπὸ τῶν λαβόντων. πᾶσώ τε ἰδέα ὅ 

ΘΟΥΚΥΔΊΔΟΥ ΞΥΓΓΡΆΑΦΗΣ γλο πβ᾿. 

χατέστη ϑανώτου. καὶ οἷον φιλεῖ ἐν τῷ τοιούτῳ 
γίγνεσϑαι . οὐδὲν ὅ τι οὐ ξυνέβη - καὶ ἔτι περαι- 
τέρω. χαὶ γὲρ πατὴρ παῖδα ἀπέχτεινε. καὶ ἀπὸ 
τῶν ἱερῶν ὠπεσπῶντο χαὶ πρὸς αὐτοῖς ἐχτείνοντο, 
οἱ δὲ τινὲς καὶ περιοικοδομηϑέντες ἐν τοῦ Διονύ-- 
σου τῷ ἱερῷ ἀπέϑανον. 

Οὕτως ὠμὴ στάσις προὐχώρησε, καὶ ἔδοξε 
μᾶλλον. διότι ἕν τοῖς πρώτη γένετο" 

-- ὑπὸ τῶν λαβόντων) τὰ 
χρήματα, τῶν δανεισαμένων. 
50Π0)1. Πὰ τὰ ληφϑέντα νορδιὶ 
ΡΘοιπίαπι, {πᾶπὶ «5. ἃ} ἀγσθηϊα- 
Υἷο ἔθθποῦα δοοθροῦῖξ, ἀοοοὺ Ατη. 
Τυπσοπάα ἀπο ΠῚ πᾶθὺ οἴη} 5ιρ6- 
τον ἀπέϑανον. 

ὃ. 5. Πᾶσα ἔδέα... 8α- 
νάτου. ἴ)6 Πᾶς νἱ ἐδέας νοσα- 
μ}} οἵ, δάη. 1. 109. 1. ..11ὰ Τὰ ΟἿ}. 
ἴῃ ΠΙρι, [Π|, 28.1 ὁ π15 ᾿ππᾶ σ 0 
μι οὐ ὑπ. ΒΑΌ. Νοο α118ὰ ἔα- 
οἷθ 5 πᾶ }]} ἀθθγ αὖ ἀϊχ!! Οα τί. 
ΠῚ, 28, 22. -- ἐν τῷ τοιού - 
τῳ. Οἵ ἀπ. 49, 4. -- οὐδὲν 
ὅ τι οὐ... καὶ ἔτι περαι- 
τέρω. ἴῃ μὶ5 Κγιθσογ, πὶ ΟἸ 
δα Ῥΐοπ. Ρ. 150. τοίαιίν {πὶ Οἷον 
αἂ οὐδὲν ὅ τι οὐ τοίοιτϊ νοὶπε- 
γαΐ, ππιπῸ 'π ΟΟΠΙ δ ἢΐ. ΔΏ 1. δι, 
1. ἃ. γϑυβθοῦιπὶ ΠΥ ΘΓ] ἢ {π8η- 
ἀδηι ΤΟΙ 5 Τα ΟΥΙ᾿. ..5. ἃ 115 ὃ. Παρ, 
48: ροπίγθιι ο φιαραιγιο 
ἀἰϊοὶ ααὖ Γἰἢ σὲ 4π6π πὶ σὴ ἃ- 
ναθ ᾿πχυγία Θ4π6 ΡΤΟΡ τὰ, 
ἴῃ ΠΠο οχογοῖία ἐμηοέα ἵππον, 
οἱ αἰΐα «ηλρΠἴι5."Ὁ Υ ΑΒ55. Καὶ 
περαιτέρω 51Π||||1{8} ῬΟΒΙΓΟΥ ἢ 6Χ-- 
Θπηρ]α ἀάβουρδ1} ΒΙοοην. --- πα- 
τὴρ... ἀπέκτεινε. Νόοη (6 
6Π0Ὸ ΡαϊγΘ Βᾶθο ἀρΟΙρΙΘ πα 6586, 
50 ἐ6. ΘΟΠΙΡ ΟΡΊθιι5.. 411 Τριὰς [6- 
σουίη!, ἀοοοῦ ΒΙοοπιῖ, ᾿“πέχτεινε 
Ἰσίμαν δὲ ἱπιρουθοίιπι. -- τῶν 
ἱερῶν. "πρὸς αὐτοῖς. ΟἿ. 
απ, 1], 17, ἡ. περιοιᾶο- 
ὃδομ ηϑέντε φι απ 0 ἐπ ὸ [ἰδ], 
ΟΡ δύτσαοῦ ς Ἠπῖιδ γα  5βί μη νου] 
πος Π)λῖκ. πθο Ἰΐπ5. ἸπίουρΓ 5. ε- 
Πππ ΟΧΘΙθ τ. ἈΠ]. ἤθ 6. Θ5Ὸ 
θ᾽ θα πα πὶ ἀπῖῖπὶ ΤΠ ΘΙἶ πε, ὕχθο!ι, 

2. ἐπεὶ 

99, 11. [ΑἸτογαμ. ΘΧΘΙΉρ] πὶ οϑὺ 
Χοη. Ογτγ. 1,4, 11. ϑηρία περι- 
φπκοδομημένα, ἴοταθ, 5ορίο ἰῃ- 
οἴπβαθ. ἈΟΒΤ,] Τρβίιπβ τοὶ αἰζθυιμι 
ΘΧΘΠΡΙ απ ἰῃ Ραιιβαπίαθ οαβιι ], 
194, [}1] εἶ. αἄποι.] Ἰορίμιιβ."" 
ΒΙΘΟΝΕ. 

δ. 0. μὴ στάσις. ᾿ϑμὴ 
ἡἣ στάσις νιαϊαηὶ τποσ. δα Πίομ. 
Ρ. 151. οὐ ἀθ. παν. Χϑη. ρ. 49. 
αἴχιο θοΌγ, Ὑυ!σαίαπι [ἀπηθη θὰ 6- 
ἴδ ΟΠΊΠ65. ΠΠΠΓΟΒ. ἐπιθηί" Π)Ί0η). οἱ 
(δπηΐας. ΠΠ, 28. ,“προὐχώ- 
ρησε. Ὡμὴ ,προὐχώρησε ἴϊὰ 
ἀἰοία βαπί, τῷ ἤρετο μέγα ΤΠ, ΤΌ, 
0... ἀθὶ νἱὰ, δάη,, οἱ τι ξυμβαί: 
γεν οὐπὶ Δ ΘοΟΙνο ΟΟΠΙ ΠΡΊΝ. 
ΟΥ 1, 73. γερὰ τούτου δὲ τοῦ 
ἀμον μῆκος μέγα προὔβη 

29. φοπιραναὶ ΒΙοοπιί. --- μὰλ- 
δι; 0001. μή. --- ἐν τοῖς 
σοώτη. ΟἿ. χάη. 1, 0, 9. 

(ἀρ. 82 -- 84. ᾿ Ιοπγβίιιϑ [|. 
«ὦ 81, 2. ἀ.7... φιὰς [ΤΠ πογαϊ-- 
(65] 6 σοπημμιηι5 (Οὐ ΘΟ πὶ 
οἷν ταὔτ πὶ πιὰ} 15. Δ 1}, δὰ [ἀπ ἃ πὶ 
ἰγασίοα, οὐ ΟΡΒΟΙΓῸΒ. αὐάιιθ ᾿π}ρ0}}-- 
ΟἾ[Ο5. νΘΥΠ ΟΣ. ἃ 5ΘΠἰΘΠ ΓΙ 
ΠΘΧχιβ ΠΡ ηϊα.. δὲ ἃ ΟΠ ΠΜΙΠΪ 511 
ΒΘΡΙΠΟΙΪ5 ἀΡΠΟΥ ΘΗ τα ΤΟργ 6 ἢ 41.“ 
ΠΕ. Οὐοπβδιίο ἰἰὰ νἱάθιυν" βονὶ- 
Ὀ5ῖ556 Τον αἰ 465... τ ΒΘΥΠΊΟΠΘΙΝ 
ἃ τὸ Παιγαπὰ5. ΔΟσΘΟΠΙΠΙΟ ΓΟ. 
Νὰπι αυϊὰ ΒΡ] ο Ῥοοροππρείδοο, 
αυϊά ἰπ οπληΐθιι5 Οὐ Θοου γ6- 
μθιι5 Βουγ αἰπ5. Φυα πὰ 5ϑάϊῃο- 
"65 Πυης ἰοίπμι ἀυΐθηι [ΟΟΙΙΠῚ 
ΠΟΠΜ.}}15. 6 πηϊνουβα δἰ 5. ΠΑ ΙΓᾺ 
ῬΓΔΘΙ 5515 ἴῃ (θυ δἰ οι πὶ ΘΟλν ΘΙ. 
Μ απ 50. ὅραῦι. ΠΟ γ. 417. 546. 
ἴῃ. (Δ  ΠἸουται γα] αὐ) ἃἀηοίαιο-- 

-- 
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ὕστερόν γε καὶ πᾶν, οἷς εἰπεῖν. τὸ Ἑλληνικὸν ἔχε- 
νήϑη, διαφορῶν οὐσῶν ἑκασταχοῦ τοῖς τὲ τῶν 
δήμων προστάταις τοὺς ᾿ϑηναίους ἐπάγεσθαι 
χαὶ τοῖς ὀλίγοις τοὺς Μακχεδαιμογίους, καὶ ἐν μὲν 
εἰρήνῃ οὐχ ἂν ἐχόντων πρόφασιν. οὐδ᾽ ἑτοίμων 
παωραχαλεῖν αὐτούς" πολεμουμένων δὲ χαὶ ξυμμα- 
χίας ἅμα ἑκατέροις τῇ τῶν ἐναντίων κακώσει χαὶ 
σφίσιν αὐτοῖς ἐκ τοῦ αὐτοῦ προςποιήσεν ῥᾳδίως αἵ 

ἐπαγογαὶ τοῖς νεωτερίζειν τε βουλομέγοις ἐπορίζον- 

πἶριι5 ἢΠΠβίγαν (ἃ 41}. Ταῖς, ΙΧ. 
Ρ. 104. 544. Ῥαγαρῃγαβίπ οἷ ἀἄ6- 
ἀϊ! ἢ 615 ἰκς ἴῃ ογ ]οπῖῖπὶ ἸὨοῦρΓ6- 
[1 ]|0Π6. 

ἀρ. 82. δὃ.1. Ὡς εἰπεῖν. 
ΟΥ «{η. 1. 1. 2. --Ἐ δειαφο- 
ρῶν... ἐπάγεσϑαι, 4ὰππὶ 
ὩΡΊ4πὸ ἀϊβοοτγάϊαο 6556} 
ΡΙΘθ15 ρδίγοπίβ, ἴα πἰ 
ΑΥΒΘΗΙΘη 565, δἷ ορἕϊπιᾶ- 
{018 τὰ αὖ Πα οοάδεπιο - 
ΠΪῸ5 ὉΥΟΟ55 ΘΓ θη. 1)6 ᾿πΠη1- 
{ἶνο βίμθ ὥςτε 515 ἴπ Θχρ!!σα!!οη6 
ἃ] δυθηζιπ 5 σηϊΠοαπάππη μοβίτο 
ἐπυδάπθ} {72 ΠῚ ϑῦτίς, ἹΕλΩ, 
ΠῚ; 66,2 Ὅν 6 Γὸ οἵ. δ Ὅτι. 
Απῆᾳχα. (ἀγ. ὃ. 71. 7. --- καὶ ἐν 
μ ἕν οεἴ. ὙεγΡα, 486 56 αι ΠΕ, 
δινάδοίον ἰγαοίαγι ΟἸάββθη ἴῃ [ἃ- 
ΘΟ ΒῚ ΟΡ βοῦν. δα Τὰ. ΗΪ βίου. Ραγῖ. 
Π. Ρ. 92. 5ᾳ. ---οὐὖκ ἂν ἐχόν- 
τῶν. Ῥανι οἰ ρίππὶ 8Δ4 τοὺς τῶν 
δήμων προστάτας εὐ αὐ τοὺς 
ὀλίγους 5ρθοῖαϊ, οἱ ἴπ σϑηιίνο ο0]- 
Ἰοσάταπι 6ϑἴ, υϊα ΟἿΠῚ ΒΠΡΘΓΙΟΓΙθΙ15 
διαφορῶν οὐσῶν ΟΡ] τ πὶ 6βῖ; 
ἄν ἀαΐθπὶ Δα ἰπιπὶ Θ5ῖ. ἀυία ἐν 
εἰρήνῃ Ἰάδπι αἴχαθ εἰ εἰρήνη ἣν 
να θηϊ. (Οἱ. ἢ οϑι. ἀν. ὃ. 120. 6. 
6. Βν. β΄. -- ἑτοίμων. ᾿Ετόλ- 
μῶν ΟἸΑ5βθμ σοπϊθοίαγα σοπηη6-- 
ἈΠΟ ΓΔ ΠΟ ΠΘ Υἱχ ἀἴσπὰ 65. Ἑτοίμων 
ὄντων [τιδίγα σοη οἱ οἰσιμῷ σῇ 
Ἀοϑι. ἀν. ὃ. 100. «ἀη. οἱ ὃ. 
191. απ: 1. Αἀϊοειναπηι ΕἾΡΡΣ 
γΘΒροπάογο δα 09. 1. νἱάϊιηιι5. 
- πολεμουμένων δέ, 1. 6. 
ἀὉ} 6 πὶ πὶ ἃ πὶ ἢ 6 ἢ ἢ οἰ [πὰ πὶ σ ο- 
γογθ . δὺς 4 π|}} ἃ 116. 

"6110 ρτοπιούθαῦιτγ. Οἱ 
ΔΙ αὐ {1|. νι ὃ. 902, οὐ ἀάη. 1, 97, 

1. --- καὶ ξυμμαχίας ἅμα 
.ἐπορίξοντο. ὕττεῖ5 4πε, 

41 ΓΟΥᾺ ΠΟΥ ΓΙ οὐδ ἢὔ 
οαρίάϊ., [5΄πηὰὺ|] οὐ] 8 11} ἴα - 
ΟἸἸῈ ἀαθαῖιν ἔδοπ]τᾶἃ5 ἃγ- 
ΟΟΒΒ6 πὶ 5οοῖο 5 δπχιἴἃ- 
γ65. πὖ βίμηα}] (Ποὺ γοοα θα] πηι 
ΟΠ μά τιη}} οἱ Δάν ουβαπι [ὰ- 
ΟἰΙοπΘὴ ΟΡΡΓΪΙ Τα πῖ, δὲ 
οχίπάο ροϊοηςίαπι 5 ποῖ 
ΟΡ ΓαΓΘηΐ, Ρονί. ἢ ραγ- 
(οὰ}}5 καὶ ἅμα οἴ. ἀάπ. 61. 1. 
ΡῬΓΟΡΙΟΓ οΘᾶ5. οἷ 4ποὰ πιαχίπλιηι 
ΡῬοπάιι5 μαβθοῖ, ξυμμαχίας νοοᾶ- 
᾿αλαπι, οἰδὶ βοπάθι ΕΧ ΤΘΙΠΟΙΟΓΘ 
ἐπαγωγαί, 5[ιαϊϊπι ἃ0 ἰπῖτο 6580 
Ροβίπμι. Ἐπαπι .«ἀἀὔνιπι ξκατέ- 
Θοις Ῥᾶμ!0 ΤΘΗΙΟἾ 5. ἃ ὙΘΥΓΡΠῸ 580 

ἐπορίζοντο ροϑιιῦ [{υΐὰ, 4] 5ἰηὺ 
σφεῖς αὐτοί, ἴἴὰ τηρ] π|5. 1η16}}1-- 
σἰταγ]. Ῥοῖτοὸ ἰἄδπι ἀαἰίνιι ποίο 
σγαθοίβπιο [ο΄. ἢ ο51. αν, ὃ. 901. 
5, Ρ.1 γτὸ ἑκατέρων δδὺ Ροβίϊαιβ : 
οορσ! ἀπάτη οηΐπι ἑκατέρων τοῖς 
νεωτερίζειν τι ᾿βουλομένοις." 
ΑΘΕ1,1. Ἐυμμαχία αἰ 586 ρ6 (εἴ. 
Βο δε. 97. 2."αε. 66), ἰρβο5 50- 
Εἷ05 βἰσπίῇοαι. ᾿Επαγωγή εβὶ ἃ ἃ 5 
Ἠοτρθ ει ἄγ θη, Κοπίαο τ] ἢς 
56 πς πὸ ο. 100... εὐ αὐ γογριμι 
μη 46 τὰ Ἰορίμιν' Π, 2. οἱ ἃ]. θὰ- 
εἶν δαιοπὶ κακώσει οἵ προςποιή- 

σξι ΘΟΠ51ΠΠ1 γίπι μα θ6ηι. ΟἿ. ΔΙ Δ ἢ. 
αι. ὃ. 398. ». εὖ δάποῖ. 1, 129. 
(Ταριῖ ἀθ πος τὶ ἢ οι. ἄν. ὃ. 
100.) Ποηΐψια ἀαινὶ σφίσιν αὖὐ- 
τοὶς 6Χ δι 5 ηΠγ σγουρὰ} προς- 

ποιήσει ροπάθηι. ΟἿ, ἢ οκύ. ἅν. 
ὃ. 100. θΘ. Ηδπς ΡοΥ οὐ ποβίγαιη 
ΘΧΡΙ παι οπθι τΟἰτι5. αϊπ|5. Θηι1-- 
οἷα! ρυόθαν! 1)0}}.,. Ηἰδὶ φιοά ῥᾳ- 

σῶν τῶν ᾿Ελ- 
ληνικῶν στά- 
σεων φύσεως 
καὶ αἰτιῶν, 
ἐν ἡ πρῶτον 
δείκνυται, ὅ- 
τι καιρὸν μὲν 
στάσεων πα- 
ρέχει ὁ πόλε- 
μος οἱ δὲ 
τρύποι τῶν 
πόλεων μάλι- 
στα ἐφϑάρη- 



σαν, καὶ τόλ- το. καὶ ἐπέπεσε πολλὰ καὶ χαλεπὰ χατὰ στώσιν ταῖς ̓  
μα, ἀπάτη, 
“ἐπιβουλαί, 
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πόλεσι, γιγνόμενα μὲν καὶ ἀεὶ ἐσόμενα; ἕως ἂν ἡ 
ἀπιστία ἐπῃ- αὐτὴ φύσις ἀνθρώπων ἧ. μᾶλλον δὲ καὶ συχαίτε- 

νοῦντο. οα χαὶ τοῖς εἴδεσι διηλλαγμένα, αἷς ἂν ἕκασται αἱ 
μεταβολαὶ τῶν ξυντυχιῶν ἐφιστῶνται. ἐν μὲν γερ 
εἰρήνῃ καὶ ἀγαϑοῖς πράγμασιν αἵ΄ τὲ πόλεις χαὶ 

“« ΄ , » ᾿ οἱ ἰδιῶται ὠμείνους τὸς γνώμας ἔχουσι διὰ τὸ 
μὴ ἐς ἀχκουσίους ἀνάγκας πίπτειν: ὁ δὲ πόλεμος 
ὑφελὼν τὴν εὐπορίαν τοῦ χαϑ' ἡμέραν βίαιος 
διδάσκαλος, καὶ πρὸς τὰ παρόντα τὰς ὀργὲς τῶν 
πολλῶν ἁμοιοῖ. ἐστασίαζέ τε οὖν τὸ τῶν πόλεων, 
χαὶ τὰ ἐφυστερίζοντάώ που πύστεν τῶν προγενο- 
μένων πολὺ ἐπέφερε τὴν ὑπερβολὴν τοῦ καινοῦ- 
σϑαι τὸς διανοίας τῶν τ᾽ ἐπιχειρήσεων περιτε-- 

ἀρ. 82. ὃ. 2. "“Ἑκασται. ἕκαστα. Ἑκα- 
στοις τηᾶγα]ῦ ταορ. 

δ. 8. Πολύ. Ῥίοη. αὶ]. ρ. 886. "5 πολλήν, ιοά ἴἱπ οοά. Βα5. 
ὃχ δπιθηά. Ἰοσίμιγ, βοά πολὺ ποῃ 501ππὶ ἴῃ σοί ογῖβ ΠΠΡΥ15. 564 οἰϊὰπι 
ἀρὰ ίοπ. Ρ. 959. [Ιὰ ἰσίμαγ Δάγογθια ον ἀϊούαηι οί. 

Απρσ. Ρᾳ]. 1τ. γαί. ἃ. 

δίως ποη πποάο ἴδοϊ] δ. 564 11- 
ΒΘΠΊΘΤ 5ἰση Ποαγ 6 τας 

διυ. Ἐπέπεσε. ΟἿ δάη. ἢ], 
48, 3. --- γιγνόμενα --- ἢ. 
ΘΙ ΤΠ αι ἀν εῦῖϊ 
δτιιηῖ, ἄοποο διαί θεν οἱ 

ρίας) πίπτειν 5οΥ]}]. Ἰρβαπὶ 51π1- 
Ρίοχ πίπτειν δυίθιη ΓΆΡ 510 ἀϊ- 
οἰϊαν ΡΓῸ ἱπηοῖο ἐμπίπτειν οἱ Αἰ 15 
γ Γθὶ5. τ τοῦ καϑ' ἡμέραν, 
νἱοῖα5 φυοί! ἀϊαηϊ. Τοῦ οϑὶ 
ΠΘιλίγιμμι. --- τ ὡς ὀργάς] νῦν 

δ᾿ Π}}}1ἃ σοι ρΙυτα ἴῃ δα. τηαϊ. (0]]. 
-- μᾶλλον (στανίτ5. 586- 
γνἱὰ5} ὃ ἐ. διρρὶ. γιγνόμενα, ἀθ 
410. οἷπὶ άνογθιο πιποῖο οἵ. 1], 
1Δ. οὐ ἀὸ αδὐἀνογθῖο οἱ δαϊθοίίνο 
σΟΡ]αὐϊς αἄη. 4. 2. -- ἐφιστῶν- 
ται. ἰηδίδυθ, ἱπηπΐῃ 6 Γθ. 
ΘΧρ]οαίογ ἴῃ 5 Ὁ 6 Ρ ἢ. 165. Π]. Ρ. 
2019, Αοοράοτο (αἡ ποπιὶῖὶ- 
Π65) οἵ δὰ 46 οσαϊδᾷ ον ΘΓ 
ὦ 5θπίθηι πὶ ἀρίϊι5 νὰ] 6556 
ΒΙοοηνί. ΘΟΠΙραΓΔἢ8 50ΡἈ. θδὰ. Η. 
ν. 7771: πρίν μοι τύχη τοιάδ᾽ 
ἐπέστη, εὐ Ἐππωτ. Πίρρ. 819. Β[πι!- 
{ποῦ ὅπως ἂν παραστῶσιν τύχαι 
Επτ. Μοά. ν. 391. --- ἐς ἀκου- 
σίους ἀνάγκας πίπτειν. 
᾿βουλήτους ἀνάγκας οχρίαπδη- 
ἴο5. ΒΕ ΒΕ ποῦ! Ποηγ5. ΗΔ]. οἱ 
ἴσβορι. Ὑἱὰ. ΒΙοΟΙΗΝ. Ροιεῖν οἱΐαπι 
ἄκοντας ἐς ἀνάγκας (. ὁ» ἀπο- 

ὀργὰς τὰς γνώμας καὶ τοὺς 
τρύπους ἐκάλεσεν. 5680]. Οἵ. αἄη. 
1.140; 4. 

ὃ, 8. Ἐστασίαξε τὰ τῶν 
πόλεων, ἱ. 6. αἱ πόλεις. 
Οἵ. Βοϑι. διθθιν θυ βές 
.ῬΙοηγϑβίιβ. Πα]. 1. ἃ. ραυΐθιι [νυ 
ἀδσγοββίοπὶβ ἀθ βϑαϊ!οηῖθι5 ὑγ-- 
Ῥίαμπι ἀγαθοαγαπι ἀβάιο δά νοῦρὰ 
ἐπὶ δὲ τῷ ἀγάλλονται δοοιγαίθ 
οχαπηϊπαΐ., οὐ αὶ ἴῃ δἰ πσι 5. ρΓῸ- 
Ρ6 ρογοάϊς γΘΡΓΘΠοπαϊ ᾿βογοδίιΣ, 
οβίοπαι " ΠΌΚ. --- καὶ τὰ ἐφυ- 
στερίξοντα.... ἀτοπίᾳ. 
Ουδογίμαγ, αἰταπὶ τὰ ὁ ἐφυστερίξον- 
τα 5ἰηϊ αἱ ἐφυστερίζουσαι πόλεις, 
οἱ ἐφυστερίζοντες, ἃῃ τὰ ὕστε- 
ρον γιγνόμενα. ΠΙᾺ ργαοίον ἃ]105 
ῬτοΡρανὶν δπίαο. Π|, 28, μ. 178., 
φυΐ, ἐστασίαζον οὖν. ἰπαΐῃ, αἱ 
πόλεις, καὶ οἱ ὑστερίζοντές που 
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1 γνήσει χαὶ τῶν τιμωριῶν ἀτοπίᾳ. χαὶ τὴν εἰω-- 
ϑυῖαν ἀξίωσιν τῶν ὀνομάτων ἐς τὸ ἔργα ἀντήλ- 
᾽ - “- ἤ Ρη Ν ν 2 2 

λαξαν τῇ δικαιώσει. τόλμα μὲν γὰρ ἀλόγιστος ἐν-- 
Ἂ ΄ὕ΄ ,“.4 γ ’ “4 ἊΝ, 4 

δοία φιλέταιρος ἐνομίσϑη, μξλλησις δὲ προμηϑὴς 
ζ΄ ] ; ν - “ ς 

δειλία εὐπρεπής. τὸ δὲ σῶφρον τοῦ ἀνάνδρου πρό- 
σχημα. καὶ τὸ πρὸς ἅπαν ξυνετὸν ἐπὶ πῶν ἀργόν" τὸ 
δ᾽ ἐμπλήχτως ὀξὺ ἀνδρὸς μοίρᾳ προςετέϑη. ἀσφαλείᾳ 

Εν Δ. ᾿Ανδρία. 
99. ἯἫΣ 

᾿ἐρεύθῃς δὲ τὸ ἐπιβουλεύσασϑαι Μοβαι. αϊ]σο εὐ Βειες. 
ἀσφάλεια δὲ τὸ ἐπιβουλεύσασϑαι. 564. ἀαϊίνιιπι οἱ ποπιϊπαιίνιιπι 
ἀοἴποορϑ σΟἸ]οοαίοβ. παροὺ Ὠίομ. αὶ, ρ. 888.. ἀσφαλεία Ἰεσίξαν ἴπ᾿ πηι. 
οὐ ἴῃ ΠΙΔΓΡ. ΟΙ. » π [πιρᾷ. 6055. τῇ δάβον. οβὶ, ἀθηίαιια Β0Π0]. Ἔχρ!!σ 

(. Ἐ. Ῥα]. οἱ ἀδίθγίογθβ ποόππι}} ἀνδρεία. ΟἿ. 

οὐ γευθὶβ τὸ ἐπιπολὺ “βουλεύσασϑαι δι Ἐρὴς ον βδηση 

πύστει τῶν προγεγενημένων πολ- 
λὴν ἐπεδείκνυντο ὑπερβολήν. 
δε4 υπᾶπὶ ἃ ἶρ56 ἃ} ]ῖτ5 ἀθ- 
πιοπδίγασδοὶί ἐπιφέρειν ὑπερβο- 
λήν 6558 ἐπιδείκνυσϑαι ὑπερβο- 
λήν, ποιεῖσϑαι ὑπερβ. ὕϊ παποὸ 
Βαθὸ βογρία βιιπΐ, αἀ υϑυρθαπὶ νἱ- 
ἀδηϊαγ βοπᾶγα: -οὖ θᾶ, 4186 
Ροβίθα δοοϊάεθβαπὶί, (ἰ. 
εἰ ροβίύθιιου 5 56 ἀ {10 68.) 
ἴα πὶ ἃ Ρ͵ΊΟ ΓΕ ΠῚ ΠΙἃ σἢ ἃ ΠῚ αἴ - 
εσεραπὶ πονογιπι 60Π- 
5. ΠΟΥ ἢ χοῦ αἰ ἃ ἢ 40 Γὰ πὶ 
ΘΧΘΙΡΘΓ απ πὶ (νοὶ ὁχοοὶ - 
[δ πὐϊα πη} οδἷ δά Γἃοῖποῦ τι πὶ 
(τ 6}. 51 πηᾶνῖβ.. ἴ πὶ ἢ 6 ὕ πιπι πὰ, ἱ πι- 
ΡΌρπη δ ύϊο πὶ πὶ} 501} 6] ἃ ἢ]; 
εὐ δὰ ροθπᾶγαπ ἴῃ 5016 η- 
[184 πὶ (Δ ἀϊρίποοη ἀπ). [ἰὰ 
ἤαθο ΘΠ ΒΘ ΠΉ5 ἰΠ 6 Πσοπάα, αὐ ἀὰ- 
ΕῚ βίης ΘΟΠ 511), ἀ6 4αΐθιι5. ἀϊοίτι πη 
οϑὶ δά ὃ. 1. πιῖπιιβ αρίᾳ δπΐπὶ νἱ- 
ἄἀδίαν βϑηΐθηιἃ. 51 ᾿π5 ΓΙ ΠῚ ΘΗ ἀ8-- 
ἀἶἰνοβ 6558 ρυϊανοιῖβ. Περιτέχνη- 
σις Ἰερίθαν οἰΐδηι ἀρὰ Πίοη. (ὑα55, 
ΟΥ Καὶ 6 ες. δά Πίοπ. Ρ. 1. Πύ- 
στις Ὠϊς ἐδ: ἀκοή, φήμη. 

ὃ. ἅ. Τὴν εἰωϑυῖαν ... 
δικαιώσει, υϑδἰίαΐαπι νο- 
σα] ΟΓα πὶ δἰρσηϊοαίϊο - 
Π ΘΠ ἢ τ Ρτι5 (ργορτ. ἴῃ Β 6- 
Ζισ δι ἀϊθ ϑδσοῃ απ, οἴ, 
Ν αἴ τι. τ. ὃ. 578. ἀ.) ατϑι- 
Εν ἃ ἔπι 5110 ἵ πὶ ἢ αὐα Γ ἢ ἰ. Ροτι. 
᾿᾿ξίωσις., υἱ, ποβίγιμ (ἀεἸζαπορ. 

Παἰίναπι ἰσὶ- 

Μ0 515 πῚ [1 ἃ 1 0 185 Υἱπιὶ μαρθοί, 
Οἵ. ΒΙοοπιῇ. ᾿᾽Ες τὰ ἔργα οἱπὶ 
ψεγθὶ5 τὴν ἀξίωσιν ν᾽ ἀθπίιγ ο0- 
ΠΔΟΓΘΓΘ. Οὐ Γοὶ ΠΟ ΟὈΒίαγο δῖ - 
του πὶ ΟΠ ββαπι ἴῃ δάη. οὐ. δά 
Ι. 51. 4. νἱάϊπη5. Πὲ δικαιώ- 
σεως γοοο οἴ, δάη. 1, 141. 1. Το- 
ὑππιὶ ἰοοιιπὶ γοἰμιηΐ 6556 ΘΧΘΙΠρΙ πὶ 
ὑποκορισμοῦ, 564 ποη 5οίμπι γο-- 
θὰ5 ὑπρρίθιι5 πΠοποβία, υ ΓΙ ΠῚ οἰϊὰ ΠῚ 
Ποποβιϊθ ἰην! ἀϊοσα πομλπα ἰπηρο- 
511ἃ 6558 ΘΟ ΠΟΒΌΘΠΙΙ5. ΒΘη ΘΠ 5 
ΕἸ ΠῚΠ65 νἱάοῚ ἀραα ΒΙοοηι, --- τό λ- 
μα μέν οοί. ΕἸσιτα5 ΡΟΘΙΙΟΔ8, 
παροιμοιύσεις καὶ παρισώσεις, 
ἴπ Πἷβ ὀχασίίαῦ Ὠίοη. Ηαϊ. ρ. 808. 
οοπίγα 46 πὶ ἀϊδραίαι (ἀ8}}. Ρ. 175. 
-- φιλέταιρο ς. ἴῃ μαὸ νοοο δά 
ἑταιρίας τοβρίοἱ ραΐαῦ Ατη. ΟἿ. ὃ. ὅ. 
--εὸὁ δὲ σώφρον οθἷ. Βοααιπη- 
{πτ σΟΠΊΡ] τὰ Δα δο να ΡΓῸ βιθδίαη-- 
ἀν ἀρβιγαοιῖς ροδῖϊα. Οἵ. δάπ. 1, θ, 
3.-- τὸ πρὸς ἅπαν... ἀρ- 
γόν,, ὁ πὶ π 6 τι Γ 6 ΠῚ πιο ΓΆ ΝΒ 
Ρτὰ ἀθηλῖα ἃἀ ΟΠΙΠ ΘΙ τ πὶ 
ἱποτίϊα, Ηδ85. -- τὸ δ᾽ ἐμ- 
πλήκτως ὀξύ, νοβϑᾶῃιϑ8 
ἢ ἷ πὶ ἷ πὶ Ὁ 6 ἔτι 5 (αγάου). - 
ἀνδρὸς μοίρᾳ προςετέ- 
ὍΉη, Ὑ1ΓῸ αὐτί θα 6 αἴατ, γΥἱτ- 
ὑπ τ15 ’οοῸ ΒΑΡ Ρ αίιτ, φαοά 
τιδι αι 5. ἀϊοὶ ἐν ὠνδρείας (νοὶ 
ἀνδρὸς) μοίρᾳ τυϑέναι ἀουοὶ 
606}. ΟΥ Υ᾽ᾳ. ν. 112. ἀ- 
σφαλείᾳ δὲ τὸ ἐπιβο ΡΥ 
σασϑαι. γυϊο ἀσφάλεια δὲ 



140 ΘΟΥ̓ΚΥΔΙΜΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗ͂Σ Γ. πβ΄. 

δὲ τὸ ἐπιβουλεύσασϑαινι ὠποτρυπῆς πρόφασις εὔ-- 
λογος. καὶ ὃ μὲν χαλεπαίνων πιστὸς ἐεί, ὃ δ᾽ ἀντι- 
λέγων αὐτῷ ὕποπτος. ἐπιβουλεύσας δέ τις τυχωῶν 
ξυνετός, καὶ ὑπονοήσας ἔτι δεινότερος" προβου- 
λεύσας δὲ. ὅπως μηδὲν αὐτῶν δεήσει, τῆς τε 
ἑταιρίας διαλυτὴς καὶ τοὺς ἐναντίους ἐχπεπληγ μέ- 
γος. ἁπλῶς δὲ ὃ φϑάσας τὸν μέλλοντα χαχόν τι 
δρᾶν ἐπῃνεῖτο, χαὶ ὃ ἐπιχελεύσας τὸν μὴ διανοού- 
μενον. καὶ μὴν χαὶ τὸ ξυγγενὲς τοῦ ἑταιριχοῦ 

ἴπ| ΓΘΡΟΠΟπά πηι 6556. ν᾽ ἄάθγπηῦ ΒΘ Ύ ΓΟ. οἱ Βγθά. ΟἹἍ Κυποσ. δα Πίοη. 
Ρ. 150... 4υὶ ροβίθα ἀσφαλείᾳ δέ τῳ ἐπίβουλ. εοπίοοϊ!. Ατ. ΟἿ», θαπ. 
ἀσφάλεια δὲ τοῦ ἐπιβουλεύσασϑαι. ΟἿ, ἀάη. 

δ. 5. Ἑταιρίας. Ο. Ε΄ Τι. 1. ἑταιρείας. Οἰὰβ. [ογα5. ἰτα αἰδιπ-- 
συπην Π0}. δα ϑορ!ι. ΑΙ. ν. 082. οὐ θὶπά. ἴῃ 5ιθρὶι. Τ|ι65.. αὖ ἑταιρία 
5810 Δ ΟἿ Ὁ1ἃ. ἑταιρεία 50 4] 1{{π|ι|. ΟἿ. αἀη. 564 Ποὺ αἰ βου ΠΊΘ 
ΡΓΔΘΙΟΥ ]Π105 ΠΟΠΠΙΠ]Π]05. ΠῸΠ ἀρποβοῖν ΒοΠοθηι. ἵπ Ἀμμ χα. αν. Ρ. 101.. 
4] ΘΟΠ ΟΕ ἴα] )6ὺ Β᾽πίθη. δα αὶ. Ῥουῖο]. Ρ. 145... ἃ {πὸ ἴαιμθπ ΠῸῚ 
ΤΉ] πὶ ΡΓΟαἰππὶ οϑί. 
ΠΑΥΪΠΏΠ5 ἴῃ δα. πηαὶ. 

τὸ ἐπιβουλεύσ.., ἴῃ φυΐθιι5 αο61- 
Ιὲῦ τὸ ἐπιβουλεύσ. δροιιδαϊίγιιηι 
ΓἝΠΊΟΙΟΥ5. ΟΡ Θ οἱ γα] 6586. 564 
ἴῃ ΘΧΘΙΊΡΙΟΓΊΙΠ.. 4118 ΘΟ ρΑΓΑΠ ΕΓ, 
ΤΠ, 87. ὝΠ, 67. ὙΠ], 817... πιὸ 
ἱΠΠ Πἰ ἶντι5. ΟΧ 5010 βιθβἰαηίνο Ρ6η-- 
ἀδὺ ῥγδοίον ὙΠ], 87... 10] τοῦ λέ- 
γεσῦηαι μοβίθ!αι! βθηίθπιία. Πίνθῦβα 
δπη! ὀχοηρία ἢ δι. αν, ὃ, 104. 
«ἀη. 13, Θπατο α΄ ἀσφάλεια δὲ 
τοῦ ἐπιβουλεύσ. 5οΥἸ θα πάτιπι ογαῖ, 
δ. 4πππὶ Πᾶθο ΒΟΥ ρίπγα {{πῚππΠῚ 
ῬΟΒΒΙΠΊΟΥΠῚ ΠΡ ΟΥΙΠῚ ΟΟΥΓΘΟΙΪΟΠΘΠῚ 
ὨΪΠ}15 ΓΘ ἀοἸθαΐ, 14, φαοά Θαϊϊπηι5. 
ΟἿ᾽ 51. Παινιβ ἐα]οῖμαῦ. νου 5 
ἩΠ, ὅ0: τὰ ξύμφορα ἀσφαλείᾳ 
πράσσοντες.“ ΑΝΝ. ΒΙσπ!οαῦ 
ὁᾶπ|6. ΟΥ ἀάη, 1, 609, 86. Ἐπι- 
βουλεύσασϑαι Ῥουίι5 ἱπίογρτοία- 
ἴὰ ΓΘ σατο ἀοΠΡ ον αἰίοπ θα: 
οἵ. Ζ δα π. δ Υἱρ, ρΡ. 629. 10. οἱ 
Ρὰ 55. ἴῃ [οχ. ν. ἐπί; οἷ τἰπὰ οἰ 
ἀσφαλείᾳ Ἠοϊπιαμιι5 ἵ πο 0 [πὶ πὶ ἱ-- 
ἰα βδθ πύθῃ πὶ 6556: 
ἃ (ΟΟΙΙΟΡ ἴῃ αὐγὰ Π 4ΠπΠ6 μὰ Γ- 
το πὶ 46 }}} Θ Γὰν 6." Νοαίγα ΠΟΙ 
ΠΡῚ παΐο πη αἴο βαθἱθοία 6ϑι, φιοά 
ΘΙ ΠΪΠῸ ΓΑΓΙΠῚ ἀρ ΒΟΥ Ρίογ 5 τ6- 
σθη[65. ΡΠ γγη. ϑόζοπι. (οἵ, 5.1 ὁ ΡἾΝ. 
ΠΠΝῸ5. ΠῚ. ν». 1844.} 5.0]. ΤΊπιο.1. 

ΑΙΪΟ5.. «πὶ 46. Πὶ5 [ὈΥ 5. Εἰἰββου θυ πῦ, ΠΟΙΙΪ-- 
Ααά. Βαβι. δὰ ἰβοοῦ. Ραμ. ο. 22. 

20... ΡΓῸ δοιίνο [Θρ μιν, ---- ἀπὸ - 
τροπῆς, ἀο τοῖα 10 πἴ8. -- 
εὔλογος. ΟἿ, δάη. ἸΥ͂, 61. οχιν, 

διὅ6.ἩὌ Ὁ χαλεπαίνων, 
ποπιοὸ ᾿Γδοιππάπβ, ἔογνί ἀπ 5 
(ἀεν ΗἸ  ΚΟΡΙ) -- τυχών, 
ΕἼΤ ΒΒ Ρ51 ΠΡ Ὁ ΕΒΙΕΊΒΗ ΒΟ, 
ΟΥ άπ. 39, 8, --- δεεινότε- 
Θος, ἷ. 6. ξυνετώτερος, αὖ 50}0]. 
-- ἑταιρίας. ὕϊταμπι μἰο 5} 
ἃ! ΟἰΤ18 πηϊνοῦβα, ἃπ 50 44}1-- 
6 πι| πὶ. ἀπ ναηῦ ἰπίθυργοῖθϑ : αἰ[6- 
ΤἼΠΠῚ ἰδ ΠΙ6 ἢ ὈΓΟΡΙΟΡ ὃ. Θ. οϑὺ ρο- 
ΒΆΡΗ 5. ποο ΤὈγπλὰ γ θα] }}} πι]-- 
ὕππὶ Οὐ δίαι. ΟἿἿὉἍ 54. 1)0ὲ βού! 15 
ΡΥΔΘΙΟΥ ἅ}105 νἱά. Η δύ πὰ. Αμμαιι. 
αν. ὃ. 70. 5 ὁ δ. ΑΒΕ. τ. 
Ρ- 101. οὐ 950. Βαι οὐτη ον. ΠΙβι. 
Ἰ᾿ιοϊαθυίασυ. Αἰο. -- ὧπλῶς. ΕἸ. 
αἥη. 38,7. Ὡπλῶς τε, που ἁπλῶς 
δέ, ὁ" οοπδιοιπαϊποπι ΤΠ νιον αἰ αἰ 5 
βογίρίιην οὐ ρὶ Π δὰ 5. ἔπιον. ἍΠιο. 
Ρ. 70. -- ὁ ἐπικελεύσας. Νοὴ 
κακὸν τι δρᾶν, 5ε4 φϑάσαι κα- 
κόῦν τι δρῶντα, οἴιπὶ ἃ] ογῸ 5610]. 
ΒῈΡΡ ΓΙ οΥ νὰν ΒΙοο , --- τὸν μὴ 
διανοούμενον. ϑέρρ!. κα- 
κόν τι δρᾶν. 

ἃ. θ. Τ᾿ ὸ ξυγγενὲς τοῦ 
ἑταιριπκοῦ. ἴ)ὸ [ἷ5 ποιεῖς οἵ. 

ῷς 
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ἀλλοτριώτερον ἐγένετο διὰ τὸ ἑτοιμότερον εἶναι 
ἀπροφασίστως τολμᾶν" οὐ γὰρ μετὰ τῶν χειμιέ- 
νων νόμων ὠφελίας αἵ τοιαῦται ξύνοδοι, ἀλλ 
παρὰ τοὺς χκαϑεστῶτας πλεογεξίᾳ. χαὶ τὸς ἐς σφᾶς 

αὐτοὺς πίστεις οὐ τῷ ϑείῳ νόμῳ μᾶλλον ἐκρατύ- 
γογντο ἢ τῷ χοινῇ τι παρανομῆσαι. τώ τε ἀπὸ τῶν 
ἐναντίων καλῶς λεγόμενα ἐγεδέχοντο ἔργων φυλαχῇ, 
εἶ προὔχοιεν, χαὶ οὐ γενναιότητι. ἀντιτιμωρήσα- 

σϑαί τὲ τινὰ περὶ πλείονος ἢ» ἢ αὐτὸν μὴ προ- 
παϑεῖν. 

γῆς. ἐν 

δόμεγοι 

6 ΠῚ} 1. 2. ΠῚ 5: ἼΣ Τὸ ἕται- 
ρικόν. τοῦϊι ὙΠ, 48. -- οὐ γὰρ 
μετὰ πὶ πλεονεξίᾳ. ϑθη- 
τοηια ἤαθο 65 : ΠΟ ΘΠ 1 Π|.561- 
γναϊ5 ΙσΊθα 5. 4π86 ]αϊὰ 8 
ογαηῦ, αὐ} Π1{αὐ5 οαπι5α δἷπ5- 
πιοᾶϊ 5044] }0}10ὉΓπ πὶ οο Οἷα 5 
ΓΙ ΘΡαπί, 564 οοπἶτα ρΓδο- 
5ΘηΤ 65 ΙΘσ 65 ἀναγ 186 στὰ- 
1. Αἄνογρθα ποά αἰπὺς οοιηρα- 
γα ΓΪ5 Ὑ 8186 οἱ Πίομ. Ηα]. Ἰπ!ουργοία-- 
Ποπΐρι5 ὠφελίᾳ Ἰοσοηάτιπι οοη]1-- 
οἷαβ. πὶ πος απ πλεονεξίας Ι[6- 

Ροηΐ να]: ΠοΡτ. Ρ. 111. (θυῖο μετὰ 
ὠφελίας ΘΟΠἰπηρο πὰ 6588. ΥἹΧ 
ογΘάαδ, 4 1} μετὰ τῶν κειμένων 
νόμων οἱ παρὰ τοὺς καϑεστῶ- 
τας (νόμους) δ( Δημι551ΠῚ ἸΠΙΟΥ 
868 ΤΟΒρΡΟΠθαηΐ. (τα γ δὶ ΠΙΠ1] πηι-- 
ἀπά πιπὶ 511, ὠφελίας οχ ξύνοδοι 
ΠΟΠΊΪΠ6 ΡΘηἄογο οχἰ βίη θ5, αὐ Υ̓ Θὰ 
ὈΓΟΥΙΟΓ Ποία 5ἰμ! ργὸ Πἰ5: οὐ γὰρ 
ὠφελίας “ξύνοδοι αἱ τοιαῦται 
ξύνοδοι ἐγένοντο, οἱ ροκίοα, αἱ 
58 0ρ6. ἀριἃ Τπιιο.. τηπ!αΐα δὶ} ογὰ-- 
ἰϊο. 6 τὸ οἴ. ΥἹΙ, 48. 

δ. 7. Τά τε ἀπὸ τῶν 
ἐναντίων ... γενναιότητι. 
Ὑυ σανῖ5. ̓ πιογρυοία!ο [αἰΐπα Πᾶθο 
δὲ: οἵ 488 ἃ Δάνουβαγὶϊ 8 
ΡΓΟΡῈ ἀϊοοραπέιν, θα δαἀ- 
πα το απῖ, αὐ αοίοποϑβ 60- 
γα ἢ αν ΘΥΓΘΗἴ, 5ἱ βιροτίο- 
ΓΒ Οβ 5 θη, ΠΟΙ διιΐθη) ΟΧ 

σοποΙοβίμαῦο. θιαθ. γοῦρὰ 
ἘΘ βκῖιι5. 50 δὲ διιοπάαγο οὐ {ΠΠπ|-- 

χαὶ ὕρχοι εἴ που ὥρα γένοιντο ξυναλλα- 
τῷ αὐτίχα πρὸς τὸ ἄπορον ἑκατέρῳ δε-- 
ἴσχυον. οὐκ ἐχόντων ἄλλοϑεν δύναμιν" 

Βίγαγο βπάιη! : οὐ ἀἸ 10 Π 65 
ποποδίαβ. αὖ ἰρ 515 τ Ρὰ5 
5101 σανοιθηΐ, πῈ μοβϑϑηΐ 
ἀνθ ΥΒ ΓΙ Ϊ 5101] ΠΟσΟΟτΘ οἵ 
ΓἸ ἀ δ ἀ ἃ ἃ πὶ ἃ 11 ΘΓ 6. οὐ πι- 
51 γνϑ!] θη, ΠΟ ἃπύθπὶ σ6- 
πΠΟΙΟΒἃ 4πᾶ ἄπ {ἀπ οῖα ΡῸ- 
πὰ Οππἰὰ 46 ἃἰ[οσο 5ρΡ6- 
ταπίθ, ἃ ἀπ 6 ὈΡ απ. θεὶ 
δππποίαι! εὖ προὔχοιε ν 58115 τὰ- 
τόποι πο Παρ, ἴπ 40 αἰτεπὶ 
προὔχοιεν 84 τοὺς ἐνδεχομέ- 
νους, ἃπ αὐ τοὺς ἐναντίους 5ρ6- 
οἰοῦ, ἀπ  σΊμαν;: 564 Ποὺ νἱάοίαγ 
ΡΓΔΟΒΙΆΓΟ. ΘΕ: Αὐὐπξὶ ἀπε ὯΝ 
46 πη [ἈΠΊΘΠ π᾿ 5ϑηΐθη ἃ τπΠ͵ν Θ θα 
ΘΟΠ ΒΕ πιθηἃ οὐγαββο ἀοοθι ΒΙοοπιῇ. 
ἴῃ οα. 2. »Έργων πὶ τῶν ἔρ- 
γῶν ο. 40.. ἔργῳ φυλασσομένη 
ΥἹ, 40. ἤπ.““ ΠΟΒΗ. 6 ἀπό "τς 
ΡοΒἰμοπο οἵ. δάποί. 1, 17. 1. 
καὶ ὅρκοι. δα αἰ μόοῦθε 
π1 ἃ ἰαταπᾶα Β᾽σαθῚ Γοτὲθ 
1 ΘΥΡΟΠΟΡαπ αΣ τοοοποὶ- 
ΠΤαὐ]ο πὶ5 (1. 6. ΓΘ οοη οἰ ἰδ π- 
ἀἄδθ σταῦϊα 6 οδ |85 8). ἴπ ρταδ- 
5Β6η), ΡῬΓΟΡΙΟΥ τόύππ αἰ{- 
ΓΓοα ταῖν αὐτί 46 ἀαΐα. 
γᾶ] 6 Ρ αη 1, ἀπ πὶ (5. 41|ἃ πὰ ἀϊυ) 
ΥἹΓΘ5 αἰΐα πᾶς ΠῸπ ΠᾶΡ6- 
μαπι. Ὅρκον διδόναι ᾿ς ποη, 
πὶ ΡΙουηαιο (οἵ, Αὐτπ.}. δὲ πὰ 5 
ἔπι τ ἃ ἢ «αὶ πὶ οὔξονγθ, 564 Ἰάθηι 
ἀἰ αι ὅρκον παρέχειν ([εἰβιθη), 
ὀμνύναι. Ργὸ ἑκατέρῳ ἈἈοἰδ]κῖιι5 
ἑκατέρων εοηΐθοῖ!; 564 πθὸ Ρὶπι-- 
γᾺ}} Ορι5 ν ἀθίιν., «ἀππὶ 46 ἀποθιιβ 



αἴτια τῶν 
στύσεων. 

14 ΘΟΥΚΥΑΙΜΟΥ͂ ΞΞΥΓΓΡΑΦΗ͂Σ Τ. πβ΄. 

ἐν δὲ τῷ παρατυχόντι ὃ φϑάσας ϑαρσῆσαι, εἰ 
ἴδοι ὥφρακχτον. ἥδιον διεὶ τὴν πίστιν ἐτιμωρεῖτο 
ἢ ἀπὸ τοῦ προφανοῦς. καὶ τό τε ἀσφαλὲς ἐλογί- 
ζετο καὶ ὅτι ἀπάτῃ περιγενόμενος ξυνέσεως ἀγώ- 
γιόμα προφςελάμβανε. ὁᾷον δ᾽ οἱ πολλοὶ χακοῦρ- 
γοι ὄντες δεξιοὶ χέχληντανι ἢ ὠμαϑεῖς ἀγαϑοί, 
καὶ τῷ μὲν αἰσχύνονται. ἐπὶ δὲ τῷ ἀγάλλονται. 
πάντων δ᾽ αὐτῶν αἴτιον ἀρχὴ ἡ διὰ πλεονεξίαν 
καὶ φιλοτιμίαν, ἐκ δ᾽ αὐτῶν καὶ ἐς τὸ φιλονεικεῖν 

ΠΟΙ Π θιι5. Δα ΥΘΥΒΆΓΒ. ΠΟ ΤΡΪΠῚ5 
4αλπι ἀθ ἀπά] 5. ΡΤ θι15. ΟΟΡΊ ΑΡῚ 
Ροβδὶν (οἵ, 54. 1, 2, 3.2), ποὺ ρο- 
ΗἰτνῸ 9. 4υπιπΠὶ τὰ ἐχόντων σροηὶι-- 
ΥἹΠῚ ἐμοῖο οοσίίοιυν αὐτῶν, 1. 6. 
ἀπιοθιιβ 115 ἴῃ ϑταιίαπι το θαπιι5. 
Ῥοϑββοὶ φυίάριι ἐχόντων ὀοάθπι 
Ῥιοηοηπο αὐτῶν 5'πι! ἃπάϊιο 
οἰΐαι δα τπγὰ Ππιγαη δ ΓΟΙΘΥΓΙ, ΠΟ 46 
ἰάθο οχ ὑπὸ Ραγ. ἢ. ἔχοντες Ἰορὶ 
ΠΘΟΘ556. δββδοῖ (οἵ, ἢ οβι. αν, ὃ. 
191. 4ἀη. 2.);: 564 οἃ. 4186 56- 
4απηΐαγ, Δ] ον} Θποάαιοπὶ Π]ΔΡῚ5 
ἔανθηι. ἐν δὲ τῷ παρα- 
τυχόντι... προφανοῦ 56. 
οΟρροτίππηϊταϊο ἀπίρπη 0Ὁ- 
Ιαἴὰ 4] ρυῖοῦ νυἱγία παι [14 8- 
οἴὰπὶ πδοίι5 οδϑοῖ, δὶ πὴῖπ 
5. ΠΙᾺ} {ππὶ ἃ πἰπιδάνοι- 
υἰβϑοιί αἀνονγβαγίαπι, ὁ" ἢἰ- 
ἀ ἐπὶ (....-408 Δάνογβαγ5. 6 Ρὰ-- 
ἴα. ΠΟΙ. πιδίπιθπβ ἀοίμμ οἱ Ἰη51- 
ἀϊα5 ““ ΠΑΛΟΙ.), δα πὰ Τὰ} 6 ἡ - 
{18 Α]οΙδοοραῖαν 4 πὶ Ρ ἃ- 
Ια πὶ.“ ΚΑΌΕΒΑ. θ6 ἄφραπτος γο- 
ΘΆΡυ]0 οἵ 1, 0, 1. 117., 46 φϑά- 
ψειν νθγθο οἷιπὶ ἰηη. Ἰαποῖο δά. 
Ι, 93, 8. (ἰδπιιβ Ἰοψιθμαὶ ἐν τῷ 
παρατ. Ἰορίναν, οἰΐαπι Υ͂, 938. - 
ξυνέσεως ἀγώνισμα, ταυ- 
ἀδηῦῖἃ 6 Ρ͵α 6 πὴ τι, ἰ. 6. ΡΓῸ- 
ἀςπυϊαο ἰδᾶὰ ἀθι ρΤα ΘΙ πὶ 
νἱοϊογία ο. Οἵ δά. 1, 29, 4. --- 
ὁᾷον δ᾽ οἱ πολλοὶ... ἀγα- 
ἅοί. ΟΝ Ἰσαὰκ ἀπὸ} πὶ, 4 τὴ 
ποίαν ϊ βυιηῖ, Γἀ Ἰ πὰ 5 50}- 
στ 65. 8π αἰπὺ 41ιἃ πὶ. {Ππ|1| Πὶ 
ΒΡ] 1665. ΒΟ 651. Πδθο ἰπ- 
ΒΘΓΙΜΔΕΣ αν Οδιιδᾶ,, ΟἿΓ [ο]οθια 
ρον ἀϊαπι πιᾶσὶβ δθιμιϊαιϊϊ Δ δι 
ἀοιοβίδι! βἰπί, οὐγ ἃ]105 ἀθοῖρονο 

4ππᾶπὶ ᾿ρ5ὶ ἀθοῖρὶ πιδ]αουίην ς. ΑᾺΝ. 
ΑΗ ῥᾷον κέκληνται ΘΧρ] σαπῦ 1 - 
θοῦ 5 γοσαη ταν, φαρά ΒΙοομ, 
ἴῃ δα. 2. ἱποῦαγ, αὶ ἄθθοθαν πἰ 
Υἱ ραββῖνὶ αἀ 1, 120, 3. π]υιβιναία. 
Ἰγιιοσοῦ ἀὐίθιι δα Πίοη. νεῦρα δὶς 
ἰπἰογριθίαιβ ογαῦ : σα] σὰ 5 [ἃ - 
ΟΠ 5 ποίατγ᾽ 5 ΘΠ 114 05 56 
ἀϊοὶ ραν παν 4πᾶπὶ ΟΠ Ο 
51 Ρ Ί 1065; 4πᾶπι| ΘΧρ]]οα οπ πὶ 
ἃ ΠΟΡΙΒ ἴῃ 6Θα. πηδὶ. τΘργθθηβδηὶ 
αν} διά! ᾿π (οι πηθηΐ. ἀπέ! μι. 
5»ἱπάϊον. ἃ. 1840. Ρ. ἀθ2. 54.. 564 
ΠΟΡ5. ΟΘΥΓ6. ΠΟΙ ρΡοΓβιιαβι!. να]σα-- 
υἷβ. ἃ 4ὰ Κυπορουίδμδηι αἰ Ργ 
ΒΙοομα οἰ ἀϊαβ ἴῃ δά. 2. ποι ἱπίο}-- 
Ιοχὶ!, σοηϊγημαίμ οἰΐαπι ΡΥΟΟΟΡΙΙ 
(ρ. 293.} ἰμπη αϊίοπο. ΟἿ. εἀ. πιαὶ. 
1)6 ροιίθοιο κέκλημαι οἵ, Β αὖ πηι. 
αὐ. πιᾶχ. ὃ. 113. δαιοῖ. 12. Εὰ- 
ἄθηι οἰτι8 νἱβ οϑὺ Π, 97, 1. ν,9. 

πολὺ ξυξ ν᾽ ἰμις ἐπὶ δὲ τῷ. 
ΟἿ, ἀ4α.. θ4...1.. δ} .1..Ἀ8.,.ἅ. 

ὃ. 8. Ἔκ δ᾽ αὐτῶν...τὸ 
πρόϑυμον, οὐ ἐχ Ηἴ5 (615 
ΠᾺ 50 6Π 5). γὙ6] αἴφιι ρΡοδὺ δὰ 5 
οἴϊαπι, 4ὰππι ἴῃ σοηΐθῃ- 
ἀδθπάϊ οαρὶάαϊλαῖοπι ( οἱ οοη- 
δι αἀΐπθη}}) ἃ ἀ ἀπ οα πα ατ, 8} ἃ - 
οὐ βίπάϊαπι (Ρ ἃτὺϊα πὶ). 
Ῥναθαϊοαίιμι βιιμν βιροιΐογα γογρὰ 
αἴτιον ἦν. Βοπα ὅ00].: πάν- 
των δὲ “τῶν εἰρημένων κακῶν 
αἴτιον ἣν ἡ ἐπιϑυμία τοῦ βού- 
λεσθαι ἄρχειν τῆς γῆς διὰ πλεο- 
νεξίαν καὶ φιλοτιμίαν. ἐκ τού- 
των δὲ ἡ στάσις ἀρχὴν "λαμβά- 
ψνουσα. «ὕστερον. λαμβάνει ὁ ἐτέ- 
ραν τῶν κακῶν αἰτίαν, τὴν τῶν 
στασιαζόντων 'προϑυμίαν, ὥς- 
πὲρ εἰς ἕξιν ἐρχομένων αὐτῶν 
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καϑισταμένων τὸ πρόϑυμον. οἱ γὲρ ἐν ταῖς πό- 
λει προστάντες μετὰ ὀνόματος ἑκάτεροι εὐπρε-- 
ποῦς, πλήϑους τὲ ἰσονομίας πολιτικῆς καὶ ἐρι- 
στοχρατίας σώφρονος προτιμήσει, τὸ μὲν χοινὸ 
λόγῳ ϑεραπεύοντες ἄϑλα ἐποιοῦντο, παντὶ δὲ 
τρόπῳ ἀγωνιξόμενοι ἀλλήλων περιγίγνεσϑαι ἐτόλ- 
μησών. τε τὰ δεινότατα ἐπεξήεσών τε. τὲς τιμω- 
ρίας ἔτε μείζους οὐ μέχρι τοῦ δ.» ον καὶ τῇ 
πόλει ξυμφόρου προτιϑέντες, ἐς δὲ τὸ ἑκατέροις 

δ. 8. Προτιϑέντες. τ. 5010]. Αὐρ. οἱ Πίοη. ΗΔ]. Ρ. 894. προς- 
τιϑέντες, ΄4ιοά οοπιπιοπάδηρ Κτιθσ. αἀ Πίοη. Ρ. 1601.. Βοράοι!. δὰ 
Βόρἢ. (0]. ν. 149. εὐ δίο Αση, ΟἿ, 939,7. 45, 3. Αἱ ἜΡΙΝ γα] σαί, 
φυοπίαπι ἐς ΠΑΡ ΘΠ θι18. ἱπιρογίαπι ἀρσαίαγ, 4] ἸΠΠΙσοηάο στγανίι5 5ιρ-- 
Ρ ϊοῖπιπι σταυ!ογοβ ροΟΘπα8 ἀθπιποίθηι, ἴθυγὶ ΡΟ 558 οχίδιίπιαι, ΟἿ άπ. 1. ἃ. 

τοῦ... μὴ ἡττηϑῆναι τῶν ἐναν- 
τίων (τοῦ μὴ εἴκειν τοῖς ἔναν- 
τίοις). Θιυοά διΐεπι απΐθα ἀρχή 
Ιοστθαγ, ΠΟἢ ἐπιϑυμία τῆς ἀρχῆς, 
Ιά [ΠΟΙ ΠΡΪΓΑΤῚ ἢ ΠΆΠῚ 5] Π}ΠΠΠῸΓ σ΄] 0-- 
γα τη ὑΓῸ σ᾽ ογϊἃ 6 οὐρίάϊται8 
ΔΠΙΖΌΟΙ 65 οοπηπιθιηογαηΐ [δ ιἰηϊ. ΟΥὮ, 
θοθά εν]. 84. Τὰς. πη, 1, 49. 
-- μετὰ ὀνόματος τοῖ. Ἠπεο 

Ἰπηϊ αἴ τι5. δϑδὲ 515. Οαΐ, 98. --- 
πλήϑους ἰσονομίας πο- 
λετικῆ 9. θὲ ΔΕΔΙΔΒΙ Πα 6. ἰπτὶ5 
εἴ. 5. 6 ἢ ὁ 6 πι. Απεᾷχιῖς. Ἰατ. Ρ. 95. 
εὐ ΝΊ θα τ. Πίβι. ἤσαν. 1. Ρ. 318. 
᾿Ισονομίας αὐΐδπη ποπιθη Ποηδ- 

51Π|5. ἃ ΡΟριυ]αγθι5. ῬΓῸ ἰηνίδα δη- 
μοπρατίας Δρρε!]αἰΐοηα δάποϊιπι 
6556. ἀοοοῦ ΒΊ ΘΟ ἵ. ΟἿ ἀἀη. ἢ], 
97. -- πολιτικῆς, Οἶγν 1115. 
δὶ Ἰάθπι δϑϑοῦ αἴχιθ πίοι οἷν 65. 
ΟἾΥ απ πὶ. ἀὐΐ ποθ γοοαθε πὶ ἀὺΐᾧ 
πλήϑους τοἀυπάατοι. ΕἸ ἀαιπι οἱ 
ἴῃ αἰΐθτο ἰποῖξο γοϑροπάθαι σώ- 
φρονος,, απ ϊ5 ποίη 60 οοη- 
{ἰποῦὶ οροτίοι. .Ἰπαϊοαὶ [Ἰσὶιιγ] γὰ-- 
ἤϊοπθιι, 4ιᾶ 8. οἰνέθιι5. οὐμπ Οἰν 15, 
Ἰὰ οδὺ Ῥαγίθιι5. Ομ1ΠῈ ΡΆΓΙΡ 15, ἰη 6γ- 
ΠΝ 4υππὶ ΟΠ Γαγία δ} γαῖ δὲ- 
σποτική 5611 τυραννική. “«ΑΒΝ, 
-- ἀριστοκρατίας σώφρο- 
Ψν ς. Ῥαποογιπι ἰσίτιγ ἀοιηϊηἔτιπι 
(τὴν ὀλιγαρχίαν) Ποηθβίο πΟμ Ϊπ6 
ἱπηρ ὙἹ} οριπαϊαπι (ἀριστοκρα- 
τίας) ορίορεραηί, Οἵ, δάῃ, ἢ, 37, 

μείξους. 

1. Αἴφιθ πος ἱπιρογίιπι σῶφρον 
ΔΡΡΘΙα απ, αὖ ΞΟ  ΘΡαην οἰνιταΐθ5, 
46 0 Οριυϊπιαίθιι5. ΓΟρΟ ἀπέ, 
σωφροσύνῃ πἱοτίαν. ΟΥἁ Αταη. 
δα ΥἼΙ, 04, ὃ. -- προτιεμή- 
σει.- ὍΡὸ ἀαινο ὀχθρθοίοβ σεηΐ- 
ἄάνιπι,, 4] Ρομάθαὶ οχ ὀνόματος, 
γ6} [51 ναγίαγα ογαιοηθπι, υἱ . θ.. 
Τιιο, νο] θα }}] δά θγο ἀοροθαν Ξ 
ϑεν." ΟΟΕΙ1. - ἀϑλα ἐποι- 
οὔντο, 8 Π 41 ἃ ΠῚ 5110 ΓᾺῸ πὶ 

οΘΥἑ τ ἢ πὶ πὶ Ρ Γἃ ΘΙ τι πὶ 51 δ] 
ΡΓοροπεραπί. - ἀγωνιεζό- 
μενοι... περιγίγνεσθαι. 
ΟἿ αἄη. 98, 2. οἱ οἱιπὶ βϑηίθηίϊα 
5.4]. Ἰὰς. ο. 42. -- ἐπεξήε- 
σάν τε. ῬΟβδ56 οἰΐαπι ροϑὲ μεί- 
ζους αἰδίίπσι!, 4ΠΠ|6 Ὶ ἀπίοιυ. αὖὐ- 
τά ᾿μιο}ΠἸσϑπάιιμι 6556. 1. 6. 1118 5 
πὶ αγ]ὰ 5 ΡΘΓΒΘΟΙΓΙ (γε ἃ} 61) 
βΒαηῖ, ον. δἀηοίαι. ΠΠ|ᾶπ| ἀϊ- 
5[1ποιϊοηθπὶ ργοθανν Βοικῖς.. πῸ5 
γυ]! σαϊδπι ΘΕ 115. “υοά ὕγαθο 
ἀϊεῖ: ἐπεξιέναι τιμωρίας » αἱ [ναιτηὶ 
Ροοπα5 Ρούβοάαὶ ἀϊοπηΐ, πῸπ 
681 ἀοιποπδιγαίαπι, θιπἀοτγῆιι» 4}-- 
ἄθπι ἴῃ Βίερῃ, 168. νυ, ἐπέξειμι 
Βοὺ δχθπιρίαπν σομραραν!ὶ ΟΠ ΞΕ 
84, ὅ. 5684 νἱά. 1Ὁὶ δάη. -- ἔτι 

ΒΌρρ!. ἢ οἱ ἐναν- 
τίοι ((τροέϑεσαν), γε] ἢ κατὰ 
τὰ ὑπὸ τῶν ἐναντίων τολμη- 
ϑέντα. --- μέχρι, 1. δ. οοἰπίτα 
ἤπ65 οἵ πιοάιιηι.“ ΒΑΌ, --- προ - 



τὰ ἐκ τούτων 
προβάντα. 
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Ψ»» 5 ς ᾿ » ξι ες ᾿ ᾿ 9, Α , 

που ἀεὶ ἡδονὴν ἔχον ρίξοντεθ᾽ πον μετα ψήφου 
ἐδίχκου καταγνώσεως ἢ χειρὶ χτώμενον τὸ χρατεῖν, 
ἕτοιμοι ἦσαν τὴν αὐτίκα φιλονεικίαν ἐχπιμσιλός- 
ναι. ὥςτε εὐσεβείᾳ μὲν. οὐδέτεροι ἐνόμιζον, εὐπρε- 
πείᾳ δὲ λόγου οἷς ξυμβαίη ἐπιφϑόνως τι διαπρά- 
ξασϑαι ἄμεινον ἤκουον. τὸ δὲ μέσα τῶν πολιτῶν 
ὑπ᾿ ἀμφοτέρων, ἢ ὅτι οὐ ξυνηγωνίζοντο, ἢ φϑόνῳ 
τοῦ περιεῖναι, διεφϑείροντο. δ. οὕτω πᾶσα ἰδέα 
κατέστη καχοτροπίας διὸ τὸς στάσεις τῷ Ἑλλη- 
γικῷ, καὶ τὸ εὔηϑες, οὗ τὸ γενναῖον πλεῖστον 
μετέχει, καταγελασϑὲν ἠφανίσθη, τὸ δὲ ἀντιτε-- 
τάχϑαι ἀλλήλοις τῇς γνώμῃ ὠπίστως ἐπὶ πολὺ 
διήνεγκεν" οὐ γὰὺὸρ ἦν ὃ διαλύσων οὔτε λόγος 
ἐχυρὸς οὔτε ὕρχος φοβερός, χρείσσους δὲ ὄντες 
ἅπαντες λογισμῷ ἐς τὸ ἀνέλπιστον τοῦ βεβαίου 

-- τῶν πολιτῶν, οἶνεϑ5 ΥὙ67Ὸ0, 
αιοϊᾳφυοῦ ᾿μΌ6Υ αὐγοβαιθ 
ογαηῦ πιϑάϊὶ, Ροτὶ. τ Πίοπὶ 
(55. 400, 90. 5υμὶ οἷν 5 πϑὲὶ- 
ἰγᾶὰτῃ Ραγῖ ο πὶ Β5Θ4ΈΘΩῺ [6 8, 
4105 [ἈΠ] ΦΆΟΖΙ6. πὶ 6 ἀϊ0 5 νο- 
οὐ Οὗ; ἃ 1Ν. 853: ΕΠ 75: 
1) ποιιτῸ σοποῖ υἱά. Η ὁ πὶ 5 ϑτῇ. 
84 10. ΤΊηῖν τ 90. ΡΠ 0656. 
Μαῦν. ἀτ, ὃ. 4388, οὐ 442. 4. 
αἴθ 46 μ]αγα}]!} διεφθείροντο 
1014. ὃ. 800. εὐ Βοκι. ὃ. 100. 

τιϑέντες. Οἢ 54. ἐς δὲ 
τὸ... δρίξζοντες. Ἔς αὐ 
18 416 ἃ ἃ οβί, βίοι ὁρίζειν μέ- 
χρι τινός Ἰοοὶ Ἶ, 11. ἀοοοῦ τη. 
ααὶ βϑοπη ἀππι; οἵ. Μαῦῦ. αν. 
δ. 878. ἀ. οὐ 1, ῤ, ἅ, -- τὸ ἡ- 
δονὴν ἔχον, ἰά. φιοά νο- 
Τὰ} ἴα Ὁ 6 Π ργαοροραῖ, γο- 
Ιὰ 6 ΘΓαί. ΟἿ, δάη. 11, 41. ὃ. -- 
ἐκπιμπλάναι. 5ῖο 1αὐ. 6χ- 
ΡΙΘΥ 6. Ῥγὸ Ποὺ ἀποπιμπλάναι 
ὙΠ, 08. -- εὐσεβείᾳ... ἐν ὁ- 
μἐξον. ΟἿ δἄποῖ. 1, 88, 1. αη. ὃ. 
Ἐχιβίγα Ἰρίταγ ἴῃς ὉΠῸ Ῥατ. Ὁ. εὐ- (ἂρ. 832. ὃ. 1. Τδέα. ΟἿ 
υκ ο -- εὐπρεπείᾳ δὲ δάη. 1]. 109, 1. ΠΙ, 81, ὅ. --- τὸ 
«ἤκουον; 4ὰ109ὺ8 δι- εὔηϑες, ἐπι ΡΠ οἾΓᾶ 8, ἀ16 

τ πὶ οοπιϊρίββοῖ, αὐ 5Ρ6- απίπ ἀπ σκοῖν. Οἷ, Νοῦν. 
οἰοβὰ οὔὕαύοποπυΐθηΐθβ ἃ11- 
«αὐτὰ ἰπνἱ ἀϊ0 56 (Π ἴα. 1 414) 
ΡοΓροίγαγθηΐ, μ᾿ Θ᾽ 15. ἃτπι|- 
ἀϊοραηι. ᾿Ἐπιφϑόνως, ἱπνὶ- 
ἀϊοβα, ιοά Δανογθίιπι οἰΐαηι Ϊ, 
75. οἱ νἱ δοιίνα Χ θη. ὕγν. ΠΙ, 8, 
10. Ἰεσίναγ, ϑΒίθρμαπιιβ ἴῃ ΤΗοα, 
πη8}6 ἱπιογργθία! αν ΘΠ ΟΥΑΡ - 
Ἰλτ 6 τ; ΠᾶΠὶ ΔΙ᾿ αι εὐσεβείᾳ ο0η- 
{ΓΔΡΠ ΠῚ ΟΟΠῚ ΠΟ ΠΙΟΓΑΤΙῚ ΠΘΟΘ556 65: 
ἀπάγο ἀδθοῖ νάίθνο πιὸ ἄἀο οἄϊο - 
850 οὐ ποατϊίο, 4πᾶπι Υἱπ ἴΠ-- 
6556. ῬΟΒ56. ὈΥϊπη5 νἱα! ἨοΙΪπι. 
Λάά. Ατη. ἢὲ τοίαιίνο ροβίροβί!ο 
οἵ, άπ, 39,9, -- τὰ δὲ μέσα 

Ρ. 143. οἱ γς ἰπίουρν. --- οὗ. 
μετέχει, οπϊὰ5 βοπογοβῖ- 
ἰὰἃ5 δ᾽ πα Χμ 6 ΡΑΥ Ὁ 6Ρ 8, 
ἴ. 6. 6Χ 4Φἃ σ;:ΘΠ ΘΓ 5 [ἃ 5 π|ᾶ- 
χίπιο οοπδῖαι. ΟΕ, 8ά. -- 
τὸ δὲ ἀντιτετάχϑαι.... 
ἀπίστως, ἃπϊηιϊβ ν6ΓῸ 
ἰ 6 56 ΟρΡροϑβίτοβ (οὐ 4πᾶ 51 
ΘΟ ΓΘΡΊΟΠ6 ἰπδίγι ον 05) 6558 
ΑΥΓΓΙ ἀμ Υ (οἱ 5 βρῖὶοῖ 08 6). 
-- διήνεγκεν] κρεῖττον ἐγέ- 
ψετο. 8080]. 

ὃ. 2. Λόγος ἐχυρός, Ρτο- 
"1 Ἶ 5.51 πὶ ΓἸΥ πλτι ἢ. --- κρείοσ- 
σους δὲ... τοῦ βεβαίου. 

᾿- 
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μὴ παϑεῖν κῶλλον προεσχόπουν. ἢ πιστεῦσαι ἐδύ-- 
νώντο. καὶ οἱ φαυλότερον γνώμην ὡς τὰ πλείω 

 περιεγίγνοντο᾽ τῷ γὸὼρ δεδιέναι τό τε αὑτῶν ἐν- 
Ἀ ͵ 

»»Ἥ-. 

δεὲς χαὶ τὸ τῶν ἐναντίων ξυνετὸν, μὴ λόγοις τε 
ἥσσους ὦσι. χαὶ ἐκ τοῦ πολυτρόπου αὐτῶν τῆς 
γνώμης φϑάσωσι προεπιβουλευόμενοι, τολμηρῶς 
πρὸς τὰ ἔργα ἐχώρουν. οἱ δὲ καταφρονοῦντες κἂν 

΄ Ὶ Δ » 2 Φ κ᾿ “" - ᾽ προαισϑέσϑαι. χαὶ ἔργῳ οὐδὲν σφῶς δεῖν λαμβά- 
γειν ἃ γνώμῃ ἔξεστιν, ἄφραχτοι μᾶλλον διεφϑεί- 

Οαρ. 89. δ. 38. Αὐτῶν εχ Α6. Ρογί. σοῃίθοϊαγα ργΐπιιβ Γοροϑαῖ, 
Βαι. δυϊσο αὐτῶν, αιοά εἐχουβατὶ ροΐοϑί. ΟἿ, αάῃ, 1, 17. εὐ ΠΠ, 29, 0. 

δ. 4. Προαισϑέσϑαι. Αὐὑρ. γαϊ. προαίσϑεσϑαι. 
98,9; 

ϑεηίθηϊϊα οἱ σταπηπιαίϊοα γαιϊο πο--᾿ 
ΤΠ] ΟὈΒΟΉΓΙΟΥΙ αϑί. ϑομο]αβίαβ 
κρείσσους ὄντες ἱπίογρτοίαϊαν ῥέ- 
ποντες, οἷ ᾿αΐι5. νοὶ 51}}}}}5 τραὰ- 
πόμενοι γἱἷπι οἰ. 11, 51, 4. 11] 
4ᾳ0 46 ἔγιξίγα ᾿πίουγ δἰ πϑυιηΐ. 
Ἐο πα Ππι5. ΠΕΡῚ απο ἐγ Π5]4110-- 
Π6 1) Δ5ουρβιῦ : οο π5᾽ ἀδσ αῖϊο- 
ΓΟΞΥΘΙΟ ΟΙΠΠ65 Ποὺ ρΡοίΐπ8 
ΡΙονιάογα ἀθθομθαηῖ, αὖ πΘ 
ἱποθτίππι ΓΙ 6] οχρουίσθη- 
ἴὰὙ, 4πᾶπὶ ογθάογο ροΐο- 
τὰπῖ. τὰ ἐπούδι!ο πθὸ ρ6Γ ο0]- 
Ἰοσαι!!οποπὶ Ὑδυθουιπι, αιια Γι 1 
ἐτογαῖο ργοθοίαγ, ποὺ ῬΕΙ͂ 5γπ- 
ἰαχῖη ὑοῦ] προσκοπεῖν οανοπάϊ 
ΠΟ ΟΠ θη ΠᾺΡ ΘΠ 5. [ογγὶ ρο556 Π0- 
ὈΓ5. νἱἀ θέα, αὐ [ἀσθᾶπηι5 ΡΓῸ τοῦ 
ξεπαίοΝ αἰαὶ γούθηὶ ἀθβ᾽ ἀογατῖ. 
Οὔγαθι5 ὡά κρείσσους ὄντες 6δχ 

ΒΌΡΟΙΟΥθι5 τοῦ λόγου καὶ τοῦ 
ὅρκου ἀὐάϊ!. αὖ πιοχ ο 84. κρείσ- 
ὅων τοῦ δικαίου Ἰεσαπίμγ. Επιπι- 
416 εἰ Ἠφ πιά πηι 5θοιίι5 Πδὰ- 
51:15 ἰοΐτπιὶ Θηπ πο ἰ} 5ῖς ἰἴογ- 
Ῥγοίαίγ: 5οά φαππὶ (ἃ άνοτ- 
505 ᾿᾿Ὰ 5 ΓΒ 5) ΟΠ 65 ἰπυ οὐ 
ο55θηϊ, γα 0 οἰ πα 108 51ἃ 
ΡΙῸ 60, 4ιοά οοτιὶ πἰ81] 
ΒΡΘΓαΓῚὶ ροβϑδοῖ, {Ππὲὰ4 ρΡρο- 
{5 ρΡγΓοβρίοϊεΡαπί, 4π0- 
πηοάο πᾶ] απ νἱτᾶτ θη. Αἱ 

- ΑΥὙΠΟΪ] ἀτ5. ἴῃ οἀ. 2. σοηϊενοβ {8 
ΣΌρΡΙδγὶ ροβ56 ἱπβιϊαϊαγ. οἱ πὰπὶ 

ΤΕυον ἀἸ ἀϊς. Υοἱ, Π.. 5θοι, 1. 

ΟἿ 4. Π, 

γογθα κρείσσους τῶν λόγων δᾶπι 
Υἷπὶ, αιᾶπη ΠΟΌΓ. 115. ἐγιθιιαῖ, Πὰ-- 
θ6γθ ροβϑίπὶ, ἀμπθι[αἱ, πα] ]ὰπὶ Βο- 
ΓΕΠῚ ΘΧΡ Ιοα Ο ἢ 6 πὶ ἀγαθοὶ βογπιοπί 5 
Ἰορίθιι5 Θοημβθηϊδπθᾶπὶ ἃ 568 ὀχοοσί- 
[ὩΥ] Ρο556. δήϊοίοηβ. Εχ Ποργδοὶ 
ἐποάμιϊοπθ ργῸ ἐς ρτγαβθροβίῃοπθ 
νἹάθίαν οἰἰαπὶ δεά τουτὶ; ΒΙοοπι-- 
ΠοΙάϊι5. ἴῃ 64. 2. νυ]: βἰσηϊποατο 
Βοίπσ 411 οὐ οαϊ]οσα]αίΐοπ 
Ρτοοῖ ἃ5 ἴο {Π 6 Βορε 6 55Π658 
οἵ ἃἂπγ ἔϊγπι σοὶ] ποθ. ϑ6ά 
Π0 Ποὺ αιϊάρι; κρείσσους ἀϊοίμιν, 

ξ.9., Οἱφαυλότεροιγν ὦ- 
μην, 4ααἰ ργυάοπίῖα τη πὶ 9 
Ὑ 3 ΘΙ. ἃ Πινυτ ς Υ τοηπ ΤΙΣ τς 
ἐν δεές] τὴν ἔλλειψιν τῆς γνώ- 
μῆς. 5.80]. 

ὃ. 4. Οἱ δὲ καταφρο- 
νοῦντες κἂν προαισϑέ- 
σϑαι. ἴπ δὶ καταφρονοῦντες 
γαἱοὺ διὰ καταφρόνησιν οἰόμε- 
γοι 5. νομίζοντες. Υροθα Η6- 
τοάοϊ, 1, 60: καταφρογήσαν- 
τες ᾿ρκάδων κἈρέσσονες εἶναι 
αὐἀδογίροιε ἔγιιθρ. ΟἿ ἱπίογργ: ἱθὶ 
οἱ αἀ Πογοάοί. 1, 59, 5 ἢ πεοὶἀ. 
Δ Χοπορῃ. ἢΐδι. αν. ΤΥ, 5. 12. 
Βογπἢ. ϑγηῖ. ρ. 3638, ϑδιπιθα 
ΘΠΙρΠᾶβο5. γορογίαπίαγ Π. {{.ῸΟ60, 
40. -- ἀφρακτοῖ) λείπει ὄν- 
τεξ. 500]. θὲ ἰρβα υοοϑ οἵ. 82. 7, 

10 
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ἐν δὲ τῇ Κερ- φονγτο. 84. [ἐν δ᾽ οὖν τῇ “ερχύρᾳ τὰ πολλὰ αὐ- 1 
κύρᾳ ἀρχὴ 

τῶν τοιούτων 

ἐγένετο. 

τῶν προετολμήϑη, καὶ ὁπόσα ὕβρει μὲν ἀρχό- 
μενοι τὸ πλέον ἢ σωφροσύκη ὑπὸ τῶν τὴν τιυ- 

(αρ. 84. ΑΒ ἱπουμίθ Βοος οαρὶίθ ὑβαιθ δα οχίγθιηιπι ἱπ Ατρ. 
δὰ εἰησι!ο5. γΌΓβι5 ἀυ ] αὐ Πΐἶ5 σῖσπα ἀρροβὶϊα βιιηΐ, 

ΟΡ. 84. Τὰ ὠβελισμένα οὐ- 
δενὶ τῶν ἐξηγητῶν ἔδοξε, Θου- 
πυδίδου εἶναι" ἀσαφῆ γὰρ καὶ 
τῷ τύπῳ τῆς ἑρμηνείας καὶ τοῖς 
διανοήμασι πολὺν ἐμφαίνοντα 
τὸν νεωτερισμόν. 001]. (ΟΕ ΠὸΓ 
ἴμ οὐ, 1. οοἴο νοὶ πουθπὶ γα ΟΠ 65 
ΟΧ ὙΘΓΡΙΒ αὐ} βθη θη 115 ρ ΕΠ 85 ρΓῸ- 
ρΡοβυϊξ, ργορίογ φὰα5 ποὺ οαρὰν ἀα- 
τη ππὶ ο55οῖ. ἢδαβ ΑΥΠΟΪ α115 ἴπ 
δα. 1. δχουχγϑι γο]. 1. Ρ. 608. 544. 
ΟΧΘΙΪΠΔΠ5 ΘΟΠΊ ]ΠΓ65 ΓΘ αΥ !, δίο- 
αὐ παπὶ ΔΙ ΓΟΓΆΠΊγ 6 ΠῸ5 ἴῃ δα, πιαΐ. 
56 α γοβίδηϊ αἰ 6 ΠΟΠΠι 146 ἱποο-- 
οἴιδβᾶθ, δ ΡΥ 51Π|5 πον 5. 5 4 ΠῚ 
(οΟΠ ον ἀάϊάϊ! ἴῃ δα. 2... ἐχ χαϊ- 
Ῥὰ5. ὉΠ8ηῚ «Ο 6 πὶ ἩΪ8}} γα] 66. πῸ5 
ἴῃ δᾶ. πιαὶ. ϑιιρ0 1. ἀοοιίπιβ, βδὰ 
ἀϊιὰβ Αἰἴὰ5. δι 5. π|ι5. ΕΔ Ατ- 
ποϊάτι5. οἱ ῥεῖα πη ἰοουπὶ ἃ 
ΤΟΥ ἀϊ 46 5οΥ ρῦπΠ| 6556 ΟΟΥΠ551Π16 
ῬΟΙΒυβπῚ δγαΐ, ἴῃ θα. 2... πρὶ 
ἡΠὰ ΘΧΟΌ ΘΙ ὉΠῚ1511, ΧΙΔΉ ΙΔ 1Ὶ 
βϑηϊθηταθ ρίαπα ΤΙπονἀἸάθαθ ΕΗ, 
νοθα 5101] ἃ ΟΠ ηγϊβίίϊαπο βαθοιὶ 
5ΟΧΙ ἀπ βοριϊπιὶ ρ. ΟἾγ. ἢ. βοτῦῖ- 
Ρία υἱάθτὶ αἰοῖι. Ῥααπαῖ δα !ο 
ῬΓΙΠΊτ πὶ ΡΓΟΡΙΟΥ αὐτῶν φτοπομπιθῃ 
Δ ᾿πΠπΠΠὺ ΘΔ 5. ροκίϊαιη., ἀοηἀ0 
Ρτορίον ορίαινοσ, αι ὃ. 1. Ἰοριη- 
ἴαγ, ὅπ ΡΓΟΡΙΕΓ ΥογΡὰ ἀρχόμενοι 
ὑπὸ τῶν παρασχόντων, ΒΟΙΤῸ 
ῬΓΌΡΙΟΓ ἀϊοθπάϊ σοπὶβ ἀπαιδευ- 
σία ὀργῆς, ἀθηΐάιιθ ρυορίογ ὁπππ- 
εἰαϊιπὶ ἐν ᾧ μὴ... φϑονεῖν. 
ΒΙοοπιο] ἀϊιι5 Ἰοε στ  αΐεπι ΘΔΡΙ 5. 
46 4118 ΡΥ ἀιιθἰϊανογαὶ, δ. ὦ. 
ΔρΡΡεπάϊοο ἀοθμάϊε ἈΠ ΦΙΟἿ 65 νουθθα 
δῖα. ἱπηϊ αἴ η 6556. ἸΌβθρμιπὶ α}-- 
ΘΘΉ 5, ΦΕΆ ΓΙ ᾿ΠῚ αἰ ΠΟ Ὠ τη ΠΟΉΠΠ}ἃ5 
Ῥδγιηὶ οουαβ 6556. ΘΟΡΠΟΒΟΘΠΉΙΙ5 
εὐ ὃ. 1. Βίησυ!α, ἰπ φυΐθα5 Οἵἵοπ- 
ἀϊπλιβ. οχ αὐποιαιϊξβ ἀἸΠ σ ΘΠ 5. οο- 
σηοβοθηίαν, Πΐο ποο σαρὰ! ἃ Π]ο- 
γβῖο Ηδ].. ἘΡῚ ΤΟΥ ΠῚ ΒῸΡΟΥΟΓΟΙῚ 
Ἰοοιμα ΤουοΥ ἀϊ 15, χὰ 46 Γἀοιῖο-- 

ΟΥ δἄη. 

πἶθυς ΧΡ! Ιοαΐυγ, ἜΧχβογρϑιῖ, ΟΠ}15- 
ΒῸΠῚ.. ΘΠ] α ἰὰ ΜΠ δ γαημα Ρ68-- 
Οἰββίπηα οἱ ἰπ οὐ. ἀπ. πα} }ὰ 6586, 
ἀδπίψιθ ἃ σγαπιπιαιϊοὶβ 11} Ὲχ 60 
ΔΙογτὶ, βοὰ δα γϑῦρα 4ιδοάαμι ὃ. 2. 
Ἰοβθρίνπι εἰ Πιοηοπὶ (855. γεβρὶ- 
ὁογα υἱάθγὶ ποὴ δϑί ἰδσαπάιϊμι. ΟἿ, 
απο ἴθὶ ἀάη. 

ὃ. 1. Ἔν δ᾽ οὖν τῇ Κερ- 
χκύρα. Ῥοβίχιαπι ο. 82. εἰ 83. ἀ6 
απίνοῖβα ἀγαθοί δχροβιϊιηι. δβῖ, 
πὰς δα ππαπὶ (Ὀτογ πῃ) γϑαϊταν, 
Οὐαγα Βιᾶθο Θυπὶ ΘΧΕΙ. Ὁ. 81. νὐ. 
διότι ἐν τοῖς πρώτη ἐγένετο εο- 
μαθγοηῖ. θὲ "δ΄ οὖν Ῥν  ου]15. οἵ. 
ἀάη. 1, 8, 4. 68,1. -- τὰ πολ- 
λὰ αὐτῶν προετολμήϑη. 
»ἀὐτῶν [ρϑυ]ο ΟΡ βουνιδβῚ Το ον ΤΣ 
δα ἔργα ἰπ 5ιρουουῖθυ5 89, 3, οχίγ. 
Ταπι ΘΧΡΠ ΟΠ ἰγθ5 ργαθοριδδ 
Οδιιβαθ. 5ΟΘ ΘΓ ΠῚ. 486 ἴῃ {18 
ΟἰνΠΠριι5. σοιημ τ απῖασ : 1) ἀδε1- 
δου ὑγγαπηϊάθπι οὐ ᾿πβο δ ϊᾶπῃ 
ἀοπηϊπαηίϊι. υἰοϊδοοηάὶ: 2) τγαρὶ- 
πᾶθ ΟἹ  ἀἰα5 ῬαΡΕΓῈ5 ἂα ἀἰνίμιπι 
ὉΡ65 ἀρροίθπάαϑ ἱπδιϊραηϑ ; 3) 508 
Ῥαγ πὶ δα] Δ γα 5 Ἰπᾶρ, φυοὰ 
ΠΟΠΊΪΠ6 5 Ῥογροῖθο ἵπίοῦ 56. αἰβεῖ- 
ἄθηϊ, οτίθιιβ. Οὐ πβθ οι ἴο γθγθοσιιπῃ 
-Θρῖ 'προετολμήϑη, ὁπόσα ἘΠΑΤΤΣ 
δράσειαν .... γιγνώσκοιεν... .. 
ἐπέλϑοιεν.“ς ΑᾺΝ. Εχογδιις οιΐπὶ 
δουϊρίογ. καὶ ὁπόσα ὕβρει Ρτο- 
ῬΓΙΘ Ῥουτ ΘΟ αΓ5. οΥαῦ καὶ ὑπόσα 
πενίας, 564 ἱπίΌΓρΟ στο μέν Ἰονθοτ 
γατίαν!! ογα Ομ πη. -- ἀρ χ ὄμ ε- 

ν οἵ Ῥαβδῖνθ μι! ΠΠσοπάμπι. Ο. δάῃ. 
80,2. -- ὑπὸ τῶν τὴν τιμώ- 
ρίαν παρασχόντων. ἔαθο 
ἀΡβοπὰ 5.Π|. ἰππροπάα οἃ 6850 
ΟἿΠῚ ΒΕ ΡΘΙΙΟΤΕ ἀρχόμενοι ὁχ ὑπό 
Ργδθροβοπο, οἱ τιμωρίαν παρᾶ- 
σχεῖν νά]ογο ΡοΘ ἢ ἃ πὶ ἄδΓο 
πο, φυοὰ Ηροίοάι5 Εργ. ν. 710. 
δίκην παρασχεῖν 5[ο αἰχὶ!, Πἰχαοῖ. 
ΟἿ δἰΐαπι Επτ. πάντ, ν. 1108. οἱ 
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μωρίαν παρασχόντων οἱ ἀνταμυνόμενοι δράσειαν, 
πεγίας δὲ τῆς εἰωθυίας ἀπαλλαξείοντές τινες, 

[2 Β} Α ΓΑ ᾿] “ ᾿ - 

μάλιστα δ᾽ ἂν διὰ πάϑους ἐπιϑυμοῦντες τὰ τῶν 
πέλας ἔχειν παρὸ δίχην γιγνώσκοιεν. οἵ τε μὴ 
ἐπὶ πλεονεξίᾳ, ἀπὸ [τοῦ] ἴσου δὲ μάλιστα ἐπιόν-- 
τες, ἀπαιδευσίᾳ ὀργῆς πλεῖστον ἐχφερόμενοι, ὠμῶς 

δι: ἀπε  Απὸ [τοῦ] ἴσου. Τοῦ Ἰπβθυιτ" ἴῃ (55. Ώ. ΑΥ. ΟἸιγ. 
Ῥαη. οἱ; 5. ν. «]. πιαη. ἴῃ ΒΕ. δὶς ἀπὸ τοῦ ἴσου 58 ΘρΙ 55: π|6 ̓ θαίπιι5 
8ρι4 Τῆαο. (οἵ. δάη. 1. Τῇ, 92. οὐ ΒΗ Πεγ ἀπὸ τοῦ προφανοῦς 
(οἵ. 8άη. 1, 35, 4.), ἀπὸ τοῦ ἀδοκήτου ΥἹἱ, 47., ἀπὸ τῶν εἰκότων 
Ὗ; 22: Ουασπηυδιῃ ἐξ ἔσου πο πιΐπιι5 Ῥθπ6 ἀϊοίτα 4ιᾶπι ἐκ τοῦ 
ἴσου, 11. 120. ΤΥ͂, 62. 

Ρῃορη. ν. 1004. δε πι]]ὸ πιοάὸ 
ἀρίαᾳ οδὺ βϑηίθηϊϊα ἃ Ὁ 1ἴ5. 4] 
ΡΌΘΠαμ ἀδ ἀοσι πῆ; ΞΟΠΆΓΘ 811- 
ἴθπι ἃ 115. 4105 ππο ἃ} οἷ- 
50 654] ΟΡροτῖαπἑτα  6 πὶ ᾿ α- 
ΒΘ ΠῚ, ΒᾶΘΟ ΠΟῚ ροϑβιιπί, ηἰδί οουθ. 
ἂν παρασχόντων ΒΟΙΙΡΒ 5. - 
δράσειαν. Ἠδοιθπιιβ ᾿π ορία- 
ὕνο. Ὁπόσα δράσειαν ομΐπ φιο- 
πα] 41πι8 6 δ οοδι θπΐ, 561 
4π 8 6 ΟΠ 416 [αοϊεθαην, ΟΠ 
4ιδθοιπ4πε ἴα οἴ πῃ, ναϊοπΐ 
(ὁ Ματιμ. αγ. ὃ. 628. Ἀοϑ1. 
ᾧ. 123. 2.). ποη βϑηϊθηϊαπι δά 
ΟΠπΊηΐα ἰΘΠΊρΟΓα οἷ Ἰοοᾶ βρθϑοίδηςθιη 
ΠΟΠΙΪΠΟΓΟ. 56 ἐδ 5015 (Ογουτδοὶβ 
{ΠῚ 5. ἀϑίαι!5. ἀοοϊρίοπάα νἱἀθαπίῃγ. 
Οὐμππ ἰαπηθη οἱ παΐπγα βθηίθηςα 
γῦθα σϑηθγαῖ! πὶ ̓ π|6}}Π}σ] ΠΟ 50- 
Τππὶ ραϊίαιαν, βοά, 4πὸ 5815. στᾶ- 
Υἱβ ἤΠαὶ, Ρτοροπιοάιιμι Ροβιίαϊοῦ,. οἱ 
'π ΔἸΙΘΓΟ ΠΠΘΠΙ ΓΟ ἄν ἴπ νυ. μά- 
λιστα δ᾽ ἄν Ἰορσαίυν, ἰάδπι ἄν 
ῬτΙπιο ΠΊοΠΊθγΟ, τ] ροϑὶ δράσει- 
αν Θχοίάογε βᾶπθ ἴδοι. ῥοιαί, 
δἀάϊξιπ) γ6]]ς (εἴ, Μαῦ!!. αἵ, 
ἜΡ: ἃ. 6" ἘΠ 5 Ἐν 15.Ἃ})" 10 
ἴθγ 0 ΘΠἰ πὶ δχ ΞῈΡρΟΤΙΟΥθιι5, 4πδη-- 
4υδπι ΠΟ 51Π6 ἱποο πο μη α 6 4}1-- 
408. πιδηΐθ γϑροίαϊαν. --- ἀπαλ- 
λαξείοντες. Ἐπὶ γϑυρπὶ 7μὰ- 
ογάϊάοιπι. Οὗ 1, 95, - διεὰ 
πάϑους πη υν λῶντες. 
.ἤδεδο ποοθββθ εβὲ ναϊθαηΐ οὰ - 
Ρ᾽46 ([6᾽ ἀθη 5988 1110} ἀρ- 
Ῥοίθηιθϑβ: οἱ ἀβ115 Θ ΗΠ Υ] 4] 46 ΠῚ 
οὐ δεά ργαθροβιοπθ ἰαποῖ! δὰ 
5! ἀπ ΠῚ Ὑ6] ὙΘΓΙΠῚ  ΠΟΠΑ ΠΟ ΠοπῚ, ἱπ 

4ιὰ ΑἸ συ ἢαί, β σπί Ποαπάμπι 58- 
18 εδὶ Π ΟἿ ( ἀπεχώρησεν 
ἀπ᾽ αὐτῶν δι’ ὀργῆς ὙΠ, 43.); 
564 Θχοιηρ πῃ δα Τμιογαϊαῖς ἃ 
ΕἸΠΕ Βου]ρίον5 Ανιβίοίοϊθ δι χαϊο-- 
τίβ, αὐ πάϑος (πποά 4110] 56πι- 
ΡΘΓ ἀρὰ ἴπιο. οΪ ἃ 48 πὶ οἵ οδ- 
[ ἃ πηϊ ἔ αἴ 6 ἢ ἀδβῖσπα!) Ρ σα ἴα - 
θαϊοπῖβ ἃ πίπιὶ δοὰὲ σα Ρ 1 41- 
ἰαἰ15. νἱῆὶ δαῦθαῦ, ΠΟῚ ΠΟΥΪ."" 
ΑΒΝ. -- οἵ τε μὴ ... ἐπιόν- 
τες. απ ἢ, 401 ἴῃ 56  Π0Π 685 
ἀεβοοπάπηϊ, {πα ι8 πη 6 18}} ΙοοῸ 
οἱ οοπάϊοπ δ αἴ ι16 ἀἀν ΘΒ Δ. 5ῈΠ|, 
ποῃ, αὐ ΟρρΓαϑ5ϊ. υἱπάϊοϊαθ ορία , 
Π6Ο, εὖ Θρθηϊ, ΓαρίΠα5 ἀδβ ἀθγαη-- 
(65, 564 δα ογπά θα [οίπογα 5010 
[ΏΓΟΤΘ ΡΑΓΕ πὶ βίπ 11, 4αῸ ἀἰιαγηῖ-- 
ἴαἴ6 ΘΟ ΘΠΙΙΟΠ]5 σΟΥΓΙ ΡΠ Ια, 801.“ 
ΑΚΕΝ, ΟΥ άπ. ΠΟ Ὁ: ἀρε]Ποτ 
[ἀΠΊ ΘΠ μὴ ἐπὶ πλεονεξίᾳ, ἀπὸ 
[τοῦ] ἴσου δέ, ποῃ Β6Π6 ἴπίδγ 56 
Χ δάνοιβο Ῥοπῖ, αιιπι 4ιῖ5 οἰΐδπι 
ἀπὸ τοῦ ἴσου πλεονεχκτεῖσϑαι 
Ῥοϑβϑβὶΐ, οἱ. 1, 77. ἀοοοί. Ιά6πὶ οἵ- 
θη ἴῃ μή͵ πορσαιίίοπθ, 488 ἀ6- 
Βδᾶϊ οββδὸ οὔ. δᾶ ἴπ᾿ δπιιποίαι!ϑ 
τ Ια ν 15. σοπογαιπι ἀἰοἴ5 ποσαῖο 
δἤαπὶ δά 5ίησυϊα γοσαρα]α οοπίγα- 
Ρορἰϊὰ βρθοϊαπο ἱπίθγάτπη δϑὶ μή, 
εἰ ὅςτις τὴν ἐπιχείρησιν ποιεῖ- 
ται μὴ ἀπὸ τοῦ προφανοῦς 
μᾶλ λον καὶ ἀντιπαραταχϑέντος 
ἢ ἐκ τοῦ πρὸς τὸ παρὸν ξυμ- 
φέροντος ἈΠ 6. ὁ ὃς ἂν μὴ ξαυ- 
τὸν μόνον, ἀλλὰ καὶ τὴν πόλιν 
ΦΡΟΝ ΥἹ, 16. --- ἀπαιεδευ- 
σίᾳ. Πρ εδ ὕδὲν οι. Βεης 

10: 



μ4“Ψ 

καὶ ἀπαραιτήτως ἐπέλϑοιεν. 
τοῦ βίου ἐς τὸν χαιρὸν τοῦτον τῇ πόλει, χαὶ τῶν 
νόμων κρατήσασα ὶ ἀνθρωπεία φύσις, εἰωϑυῖα 
χαὶ παρὰ τοὺς νόμους ἐδιχεῖν, ἀσμένη ἐδήλωσεν. 
“ἀκρατὴς μὲν ὀργῆς οὖσα, κρείσσων δὲ τοῦ δικαίου, 
πολεμία δὲ τοῦ προὔχοντος. 

Ηΐεν. ΜΘ Ποῦ: ἀπτοῖι ἀν Τμοὶ- 
ἀφηβοϊαῖν Ζὺσο!]!οβιρ οῖῦ 
δὰ ννϑοὶῖ [56 γ νεῖ} ἴοτῖ- 
Θ6Υ 5856 η. Οιδιη ἰρβᾶπι βἰρπὶῇ- 
οαἰϊοποιι γοοὶβ ἀπαιδευσία ἀτ- 
πο] άὰ5 ἰπ δά. 2. γθοθηιὶογθπὶ οχὶ- 
βἰϊμγαὶ, ΟἿ, 46 ποὺ νοσάρα!ο ἃάηῃ. 
42, 1. Αἱ αυππὶ Επτίρίάοπι ἀρπὰ 
510}. 86γπη). 171, 52. ἀἰχίββε πόλλ᾽ 
ἐστὶν ὀργῆς ἐξ ἀπαιδεύτου κα- 
κα ΒΙοοπιβοϊἀϊα5. δὐποιθὶ, ποπιὸ 
π γοθὶς ἀπαιδευσία ὀργῆς το- 
οἴθ Βαργοθῖῦ., Τάθπι ΒΙοοπι ἢ ] ἀϊπ5 
Ἰοβθρΐ νορα πὶ. ΧΥΡΙ, 11, ὃ: 
ἀπαιδευσίᾳ τοῦ πείϑεσθαι τοὶς 
νόμοις οἱ ΧΙΧ, 2. 2. ἀπαίδευ- 
τον τὴν ὀργὴν ἐπαφιείς πο 6χ- 
ρΓαβϑᾶ ρυίαϊ ; βϑὰ οχ 815 Ἰοοἷβ δἰ [δ ὺ 
Ἐλπγρίαθο ὁδὶ βἰ πΉ]Ποτ. ἀἸΠῈΓ ῬΓΙΟΥ 
ἩΘΌΝΓΙ 5115. 5. 1}}}15, 9.6. βἰῃσα! αν 
πλεῖστον ἄμ. 90, 2. 

δ. 2. Ες τὸν καιρόν. ᾽ς 
ἀθ [ϑμηροῦα ἰΐα ἀϊοίιιπι δβῖς αὐ ἸΥ͂, 
89. οἱ «ὙἹ,. 10... Οἷς ΜαΥ1Β. (τ. 
δ. 578... --- καὶ... κρατή- 
σασα. (ἀφηϊῖνι ἀΡβο]ι ξυντα- 
ραχϑέντος τοῦ βίου οὐπὶ ραΓιῖ- 
οἷρίο ἴῃ ἃ]10 οᾶδιι ροβίΐο ΡῸὸῦ καί 
Ραγ ΠΟ] πὶ σΟραΪατὶ εδω αὐ, ΠΟῚ 
τάτο. ΟἿ ἀάη. 1, θῦ, 1. --- παρὰ 
τοὺς ἡ δ μοι, Πδθο οχ β6ῖ- 
"0 η5. ἰορίρι5 γαΐοσθ Ῥγαθὶ Γ 
[6 5.68)» μΟΡΙΘοΙ 5 Ιόσιθα 8, 
ὁθγίαπι εδί, Οὐσίϊα πρᾶος 8... 
μετὰ τῶν κειμένων νόμων οἵ 

παρὰ τοὺς καϑεστῶτας σοηίΓ-- 
τα ΡοΠΐ , οἱ 4υὰ κἰσηϊποθηὶ πα- 
ράνομος, παρανομία, παρανο- 
μεῖν, ἀυϊὰ ραι!ο απο παρὰ δί- 
χην. Ἐπ᾿ Πῖο (85. 1ΠΙ, 94. 5οτὶ- 
μὲν: ἡ φύσις καὶ παρὰ τὸν νό- 
μον πολλοὺς ἁμαρτάνειν ἐξάγει. 
Ουδο οἱ ΡΓΟΧΙΠΊΒ ὁ νόμος οὐ δύ- 
ναται τῆς φύσεως ἀεὶ κρατεῖν 

τοηἕΐθης 

χοντος, '"6ἴ1τπ55 4ποὸοἃ οπ]- 

ΘΟΥΚΥΜΙΔΟΥ͂ ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ Γ΄. πὸ΄. 

ξυνταραγϑέντος τε ἃ 

οὐ γὰρ ὧν τοῦ τε 

πο τϑβρίοουθ υἱχ δοὺ ἀπθίαπι, οἰβὶ 
(ΟΟΠ16Γ Βᾶθο γοῦθα οἴΐαπι «ἀ 1Π|, 
45. τγᾺΒ] Ρο558 αἰῃνιπαὶ, 56α χυσπι 
Βαθς παρὰ τοὺς νόμους ὁοπίγα-- 

τία βἰπὺ 1}|5. τῶν νόμων χρατή- 
σασα, ἃποίογοπι 115 βἰ σοι νυ ἷ- 
ΒΘ πι0Ὲ5 6 εἰ 8 γΟἰ 556 ἴα Γ6 
ΒΈΒΡΙΟΟΥΙΒ, --- ἀσμένη. τ σον 
δικαίου. Ῥογὶ.: 56 'γᾶ8 ὑρτο 
οἰλαιοπὶ8 δθι ρογταγθ αι - 
οἠΐδβ 8ηϊῃ}}} «αἱ 4 6 πὶ ἱπ|Ρ0- 

αὐ τ ΡοΐθπΙϊο - 
ΓΘΠῚ 65856.)... Τρ ηΐοτ ἀ6- 
ΟἸατανῖῖ. ϑδρηϊθηϊαιη Πᾷηο 6556, 
ΠαἰΠΓΑΠῚ ΠΕ ΠΠΔΠΆΠῚ ΘΧΘΪ ΓΘ. 58 
ταγριϊι ἀπ 6 ρου πάα υἱβᾶπι 6586, 
ἀοσεν τη. Θργε θη «υϊάοπι 
δἴϊαπι μαθο (06}}.. 5οά. αἱ γἱάο- 
ἀπτ, Ἰηϊ σία, Ζιιη ἀαϊδοίίνο ἄσμε- 
γος ΒΟΠΟΠθπὶ Ιὰ 6 πη ον σοηϊῖ- 
ΠΟΡῚ βαϊ5. ὁοηδίοι (οἵ. Ἀ ο5}. ἄν. 
δ. 100. 2. 4π.}. οἱ παξιγα ῥΥΐι18 
Ἰοσίριι5 ὀοηδβίτιοια Πἰ5 Βθ]α 15 βὰπα 
ἀἴοὶ ροβδὶῃ. σανίδα δϑ80ὸ ἀβθιηοπ- 
βίγαυθ 56. πὖ ῬοΥ αι ΠΟ. 65. Δ Πἰπ|ΐ 
ΠΟῸῚ ΘΟΟΓΟΟΓΟΙ, [τὰ πιγθ ροϊοπίϊο- 
ΓΘΠῚ 6586. ΟΘΙογῖιπη Ἀεἰβικ. νἱγσὰ- 
ἰὰπ) ποη δηίΐθ ὠσί. γος, 864 Ροϑι 
Ἰά ̓ ΘΟΠΠΟΘΑΤΙ ἰδ! --- ἀκρατὴς 
«τοῦ δικαίου. Πδος ΒΙοοΙα-ο 

δ! ἀϊα5. ἃΡ ΙΌβορθο μάθη ἰγᾷπ5--ὶ 
ουῖρία, (Ποῖ γοθὶ5. Απὶ. ΧΝῚΙ, 8,. 
᾿ς: ὀργῆς μὲν ἥσσων, κρείσσων 
δὲ τοῦ δικαίου, ῥτγαρίοι 48 
ΦΟΙΠΡΔΓΥΪ ΡΟ556 ἀριι ουηάοπὶ ΧΙΧ, 
ἀν ΩΣ κρείσσων μὲν τοῦ δικαίου 
γενόμενος, ἥσσων δὲ ἑοϊ. οἱ ΧΥ͂ΤΙ, 
8, 8... 486 αιιαηηνὶβ. δἰ πη ἴα μἷπς 
ἀυοία 6586 ἴάθο ποῃ οοτίαπι νἱά6- 
ἴω, υΐα πο αδι15. γο θα} κρείσ- 
σῶν οδβὲ οὔθροῦ. --α τοῦ προῦ- ; 

ΠοΥδΕ;,, Οἱ. Ἡρτοῶ, ὙΠ 90. 
τὸ κρέσσον στυγέουσι.“ ΔῈΝ, --- 



ΕἘΤΟΣ.Ὲ. ΘΕΡΟΣ (Ἢ, 84.} 1ῖι4Ὁ 

ὁσίου τὸ τιμωρεῖσθαι προὐτίϑεσαν τοῦ τὲ μὴ 
ἀδιχεῖν τὸ χερδαίνειν, ἐν ᾧ μὴ βλάπτουσαν ἰσχὺν 
εἶχε τὸ φϑονεῖν. ἀξιοῦσί τε τοὺς κοινοὺς σιερὶ τῶν 
τοιούτων οἱ ἄνθρωποι νόμους, ἐφ᾽ ὧν ἅπασιν 
ἐλπὶς ὑπόκειται σφαλεῖσι κἂν αὐτοὺς διασώζεσθαι. 
ἐν ἄλλων τιμωρίαις προχαταλύειν χαὶ μὴ ὑπολεί-- 
πεσϑαι, εἴ ποτε ὥρα τις χινδυνεύσας τινὸς δεή- 
σεται αὐτῶ».] 

προὐτίϑεσαν) τιμιώτερον 
ἔκριναν. 5080]. Π|8 1, ΤΌ. ΠῚ, 59. 
-- ἐν ᾧ ΓΕΡῸ φϑονεῖν. 
Ηος ἱποίβιιπι γε ]5 βοπᾶτθ πἰϑδὶ 
ἰηγίάϊα νἱπὶ ποοθηΐθι πᾶ- 
Βοτγοῖ, βεὰ ἐν ᾧ ἴογιμυϊα ποἢ 
Ἰάθηιν γαϊοῖ αἰ εἰς . 510 ᾿ποῦργθ- 
ἕαγο: εὖ ποῦ πΠῸπ Ρτ8ε- 
ορίαββδοηῦ (βϑθουτδθ) 1{ΠΠ] 
ἱπποσδηίϊδο, ὙΡῚ ᾿ηνὶά ἃ 
νἷπὶ ποοδηΐο ἃπιϊβῖ556. 
Οἵ. ὙΠῚ, 86. [ὡρμημένων τῶν 
ἐν Σάμῳ ᾿ἡϑηναίων πλεῖν ἐπὶ 
σφᾶς) ἐν ᾧ σαφέστατα ᾿Ιωνίαν 
εὐϑὺς εἶχον οἱ πολέμιοι [ἰπ 
νν ΘΙ πὶ Εα|16 ἀϊο Εδῖπ 48 
Ιοπ] θη Βορίθϊ οι ἴῃ ΠΓΟΥ 
αοννα]ῦ αὐ 6 η]7. ΑΒΝ. ἴῃ 
εα. 1. ΟΥΟῪΣ, 55. εἰ Β στ πἢ. ϑγηΐ. 
Ρ. 970. "ἦν χυΐϊάδηι., «υοά οἰΐαηι 
40 ΠῚ5. ΘΧΟΠΙΡ Ϊ5 ἀροϑὶ (οἴ. δάπ. 
7Ὰ, 2.). ΐς δὸ στϑοίϊιι5. Ομ ρΡο- 
ἀπ. 4υΐα 1 δϑῃϊθηϊία., οχ 41πᾶἃ 
μιαος Ῥεπάεί, ἴαπι ἱπορί. ᾿ Η δύ πὶ. 
ἂθ ἄν ραγίίοι!α 1, 10. Ρ. δ3. οἱ 
ἘἈοπκί. ατ. ὃ. 123. Δάη. ρὸν 564 
δΐο. 4αθη ἱπίθυρυθία πη, ἸΟΟι5. ἃ 
ἄπορα ΥΠΙ. 80. εὐ ὙἹ, 55. δοὸ 
ἀἰδενι, φιοά μή Ἰορσίταν, ργὸ χαυ, ἡ 
ΠἾΒῚ ΠΗΐπι15. ἃρίθ οὐ πὶ 5010 ρατγιὶοῖ- 
ΡΙο βλόπτουσαν προίοπάϊμπι 6ϑὶ, 
οὐ, φιοά ΥἹ, 58. ἱπνθηϊμαν, δχ- 
βρθοῖθϑ. Ρταξίθγοα Ἁυδηπᾶπι 'π- 
ΠΟΟΘηΪ ἃ 5ΘΟΌΓΙΟΥ δὲ Ζιιαπὶ ἰΠ1|-- 
διλὰ., φὰὰ ἀθ τὸ νερὰ 1, 42. οχίγ. 
ΘοΙραΓαΐ Ἄτῃ., ἴαπηθη ᾿πυ ἴα ὙΠ 
πορεπίοπι ἧι {Ππὰπὶ ΠΆΡΟΓΘ πΙΔ]Ὸ 
πορσαγδίαν. ΒΙοοπιβο] αἴιι5. ἴπ δά. 2. 
δης 5θπἰθπϊαπὶ ριιαὶ 6556: ΠῸΠ 
ρΓαθρθορίαϑϑβοηϊ ἴαἴο [ἃ ΟΓῈ ΠῚ, 
ἴπ 4πο ἰηνίϊὰ Υἱπὶ ποῦ δῃ- 
τοπὶ ποι Πα ΟΥΘΙ, ἷ. 6. Οὐ {πὶ5 

Ρυββεϑϑὶο πο δβδβϑδοῖ ἰηνῖ- 
ἀϊο 58. Αἴ [α]6 ᾿ποτυπὶ ργοθϑίια 
6556 ΠΟῚ 1ΠἸΓΠὶ οβὲ, ὙΘΓᾺΠῚ ΘΧ 
ποῦ ῖθιι5. Ποτιιπὶ Πομλΐπιπὶ απΐοα ἀ6-- 
Ρἴου 5. 5015. ᾿Π|6}ΠΠσίταγ Πα ουῖπὴ ἴη-- 
ΥἱἀἸοϑιη ἃ 118 ΠΙΪΠΪΠῚ6. ΞρΓΘἔσ πὶ 
(εἴ. 82, 18. εἱ 41.).. 5611 πημαχί πηι π 
ἀυοάψαθ 4πογῖβ πιοάο , “αρίδιαπι 
6556. Ρτγαρίοτοα ἠθ μή ἀἰϊοία ἱπ 
Βὰο 4πΟάι Θηοάαϊίοπα ναἰθηΐξ. 

ΠΣ ρου δι, νη, 
αι 6 1. Ορ αάη. ΙΝ, 66, 2. οἱ 
ιο ΒΊοο ἢν ἢ. Τοὺς κοι: 
νοὺς περὶ τῶν τοιούτων 
νόμους. «οδισπίῇοαῦ σοπηπλι-- 

Π65 ἰοσῦβ, 46 δα ἰα]α ΓἀοΙΙο πηι 
ΘΟΓΑΠΊΪΠα ΓΘ Θυἢπιγ, πιὰ] 65 ἰΘσο5 
διιηἴν π᾿ ΒΡ Γαῖο ΠΟΒΙΪ ΡΑΥΟΆΠΊΙ5, 
αὐ Υἱοἰβϑι πάη 65 [ογίαπαθ γθοογάε- 
ΠΉΠΓ, ΠΟΥ͂Θ ῬΓΟΒΡΟΙΒ ΓΕΡῸ 5 ΠΟΒΙΓΙ5 
ἀὐυϊαπηιγ, πὶ ᾿πῚ πη ΟἸ ΠΤ Ὶ ΠΔ ΠΟϑίγα-- 

ΓᾺΠῚ ΔΟοΙ Ια 65 ἰδηῃρογθιηι5. 56 η- 
[Θπα μᾶοο δϑί, Ποπιΐπο5. γ] θη ἃ 
ΔΌΓΟρΡΙΟΒ. ΠὰΒ. ΟΟΠΊΠΙΙΠ65. ΠηΠΊΔηΪ- 
ἰατ5 Ιασθβ... ποσ]σοπάϊ δχθηι- 
Ρἴιπι ἀᾶγο, οἵ 586. θαγιπὶ ἰαζθία 
ΡΓναγο., αι ΔΙ φα πο [αΐαγι πὶ 
δῖὉ. αὐ ραίγ ΟἿ ΠῚ Θαγαμ ἱπῃρ] ΓΔ ἢ αἱ 
οὐοαβίοπθηὶ Ππαρθαπί  ΑἈΝ. --- 
ἀφ᾽ ὧν... διασώξεσϑαι, 
4185 ἴοτο, ἂϊ οὐ ἱρδ5ὶ. δὶ 
ἴῃ οαἰαϊαῖθ5 ποιά οτίηί, 
ΒΘΟΥΥΘΠΙΙΤ, ΟἸΠΠ ΡῈ 5 5Ρ68 
651. ᾿Ελπὶς ὑπόκειται αἱ ὕπε- 
στιν ἐλπίς ΥἹ, 87. 4. οἱ ἰγαῃβιτνο 
ὑποτιϑέναι ἐλπίδα. Ταπι προ- 
καταλύειν οδ᾽ ρτΐοτο5 δύ ϑῦ- 
[6τ6. --μκμἡ ὑπολείπεσϑαι, 
ΠῸπ ΤΟΙ 466 (1185. 16- 
9565). ἀδὸ «τὸ ἰταηβινο πα 

τ 1} αδιι οἵ, ἘΠ]. αἀ τὺ, Υ. 20. 
ὡ. οὐ βυρτὰ 1. 140, 



οἱ φεύγοντες 
τῶν Κερπυ- ́

 

ραίων ληστευ- πἰὐπβρᾷ 
οὐυσι τὴν γῆν, 

3 ΄ 

καὶ ᾿Ιστώνην 
2 

καταλαμβά- 
ψουσιν, 

100 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ͂ ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ ΓΤ. πε. 

»»᾿ 8δ. Οἱ μὲν οὖν κατὰ τὴν πόλιν Κερχυραῖοι 
τοιαύταις ὀργαῖς ταῖς πρώταις ἐς ἀλλήλους ἐχρή- 
σαντο, καὶ ὃ Εὐρυμέδων καὶ οἱ ᾿Αϑηναῖοι ἀπέ--: 
πλευσαν ταῖς ναυσίν. ὕστερον δὲ οἱ φεύγοντες 2 
τῶν Κερχυραίων (διεσώϑησαν γὰρ αὐτῶν ἐς πεὲν- 
τακοσίους) τείχη τε λαβόντες, ἃ ἣν ἕν τῇ ἠπείρῳ, 
ἐχρότουν τῆς πέραν οἰκείας γῆς, καὶ ἐξ αὐτῆς 
ὁρμώμενοι ἐλήϊζον τοὺς ἐν τῇ νήσῳ, καὶ πολλὰ 
»Ἤ) δ, ᾿ Ά γ Ν γ , Β] “- ἔβλαπτον" καὶ λιμὸς ἰσχυρὸς ἐγένετο ἐν τῇ πόλει... 
᾿ ᾿ Ν ᾿ 2 Α ᾽' τ᾽ Ἁ ἐπρεσβεύοντο δὲ χαὶ ἐς τὴν Μαχεδαίμονα καὶ Κό- 3 

᾿ , ἴσα Γν 7 δα οδληλδις αν ΘΟῚ ’ ρινϑὸν περὶ καϑόδου" καὶ ὡς οὐδὲν αὐτοῖς ἐπράσ-- 
σεῖο, ὕστερον χρόνῳ πλοῖα χαὶ ἐπικούρους παρα- 
σχευασάμενον διέβησαν ἐς τὴν νῆσον ἑξαχόσιου 
μάλιστα οἱ πάντες" καὶ τὸ πλοῖα ἐμπρήσαντες, 4 
ὅπως ἀπόγνοια ἢ τοῦ ἄλλο τι ἢ κρατεῖν τῆς γῆς, 
ἀναβώντες ἐς τὸ ὄρος τὴν Ἰστώνην, τεῖχος ἔνοι-- 

(ἀρ. 85. 8. 2. Ἐλήϊξον (455. Απρ. ΟἹ. δι. 7. Ρα]. Η, Κερ. 
γυϊσο οἱ Βεῖως. ἐληΐξζοντο. ο᾽Ελήϊζον, χιοὰ Βαθθπὶ ΟΡ ΪΠιΐ ΠΙ58.» 
οἴαπι 6 ΤΠμο, ΙΥ̓́, 41. αὐποίαν!! 5ίθρῃ., ἐλήϊξόν τε τὴν Μακωνικήν, 
καὶ πλεῖστα ἔβλαπτον, ἰάχψας ἰδὲ ἴῃ οπιπίθιι5 ΒΟΥ ρΕ15. δδὺ [ θχοθριϊβ 
Ραιοϊσβί πη ἰἰβάιιθ π|8}15]. ““ηΐἴζω 4ασαιιθ ἀΐουηι Επιδίαιῃ. [Ζοη.} οἱ 
Εἰγπι. Μ. ὉΌΚ.., αὶ ργδθίογθα δοίνιιπι ραββῖνα, πᾶ ἀρὰ [μπιοίαπ. 
οὐ ΠῚ ταρουίαιαν, ποιΐοπο Πθχίοηβ ληΐζεσϑαιν οομ για ἀοοεί. Οὐ 

Ἔχϑιηρία, τοῦ [πιοῖ. 64}1. ρ. 170. εὖ Ῥγόοορ. Ρ. 185... ἴπ 5ιθρια. 165. 
δα. τϑο., ὑθὶ 50] 15 δοτγίοιὶ ληϊσϑῆναι εὐ ρογίδοι!. φαᾶθ ἰθπιρογα οἰΐαπι 
ἴπ ἀδροπθηιρι5 ραδδῖνο ροπαηΐιχᾳ ΘΧΘΠΊρ Ια ραβδίγαπι υἱπὶ Πα θθηίία [6- 
δαπιαν,, τη ]6. οπηϊδδα δαῃῖ. Οαᾶθ {αππὶ ἴΐα βίη, [ον πιᾶπὶ Ιοη στο γατῖο- 
ΓΘ δ ἰᾶπποπ ἃἰίοτο ἰοοο ΤὨμοΥ αἰ ἀΪ5.. ἀπο. οἰϊαπὶ 8115. ᾿π5 θη θαι 
ἀοϊνὶ5. αἱ νἱαϊπη5 'π ἀήη. 1, 19, 2... 5  ΠΠαπι, ἰὰ φαρά ροϑιι!ὰπὶ 
Ιεσοβ8. οὐ τσαδ., δ δια ΠΠη118, 

ἀρ. 8ὅ. 8.1. Τ' αἷς πρώ- ἰρίταν, ἐχ ἀάνουβο βί [ἃ ἀρτιὴι δα- 
ταις. ϑ8ὶ 5υροῦ5. οαρας σογπιᾶ- 
πὰπὶ δδί, ΤὨπογ ἀἸ 465. 510 ΒΟ θΘΠ5 
δἰ σηίβοαγο νοἱε (Ογογγαθ 085. οἰϊαπὶ 
Ροβίθα [ὰπλ} πᾶϊο5 6556. οὐ αἰγοοῖᾶ 
[αοίποτα ΘΟΠΊΠ 5556. Ὑἱά. 4ιιὰθ 
ΒΟ αιιηΐαγ π᾿ ποῸ οὰρ. 6 ΤΥ, 40. 
8464. 815 {Ππὰ οαροΐν ἀαμπηπαίαΓ, 
ΟΟΘΙΠογ. ἸΏ ΤΟ ΠΠσ το 586. ἀϊοῖς ταῖς 
πρώταις τῶν Ἑλλήνων, ποὴ τῶν 
ἑαυτῶν. 

8. 2. Διεσώϑησαν. Νανῖ- 
σἰϊδ ἴῃ σοημποηΐθπι. -- τῆς πέ- 
ραν οἰκβίας γῆς, ἀστοπιιο 
ὁ τοσίοπ( ἔἤβυ]δθ ἵπ 008} - 
Πρ η 6} 51ἴτοὺ. [πὶ ὁπ  πθη 6 

ΓΠΑΓγοα Ταοία πὶ 586 οοηδίαϊ, 

θεθαην Οὐτογγααὶ.. ἀυα! 8. ἀΡΤῸΒ 
βίνθ Περαίας πα} |5 ἃ }5 15} 15, 
1,6500, ϑαππο, Ομο, Ἀμοάο, Τμᾶ50, 
ἰπ ΟΠ γαΥ 5 σΟπε ΘΠ 115. {{||556 
ἴπτο αἀποίαι ΒΙοομΝ. [6 ΘΌΠΟΥΘ 
ἀϊοοπάϊ ἡ πέραν γῆ εἴ. 91, ὃ. 

ὃ, 3, Οἱ πάντες. Οἴ, άη, 
Ι. 100, 1, 

8,4. Τὰ πλοῖα ἐμπρή-΄ 
σαντες. ἴάθια ἃΡ Ασδίβοοὶὸ ἴῃ 

ΟΥ 
Ὀιοά. ΧΧ, 7. 54. --- ἄλλο τι ἢ. 
Πρᾶξαι ρόϑὶ ἄλλο τι ἃπάϊῃ ΒΌΒΟΙ. 
ΟἿ ἄδ δἰ πη! Γουπιαϊα τί ἄλλο ἤ 
αὗποι, 30. 1, δἱ Γ΄, 87. -- 



Ὄω; 

σν 

ΕΤΟΣ Ε.- ΘΕΡΟΣ. (Ἡ, 88. 80.) 19] 

χοδομησώμενον ἔφϑειρον τοὺς ἐν τῇ πόλει, καὶ 
τῆς γῆς ἐχράτουν. 

δ. Τοῦ δ᾽ αὐτοῦ ϑέρους τελευτῶντος ᾿4ϑη- 
ναῖον εἴχοσι ναῦς ἔστειλαν ἐς Σιχελίαν καὶ Μά- 
χητα τὸν Μελανώπου στρατηγὸν αὐτῶν χαὶ Χα- 
ροιάδην τὸν Εὐφιλήτου. οἱ γὰρ Συρακόσιον καὶ 
Αεοντῖνοι ἐς πόλεμον ἀλλήλοις καϑέστασαν. ξύμ- 
μαᾶχοι δὲ τοῖς μὲν Συραχοσίοις ἦσαν πλὴν Κα- 
μαριναίων αἵ ἄλλαι “ωρίδες πόλεις, αἵπερ χαὶ 
πρὸς τὴν τῶν Μαχεδαιμονίων τὸ πρῶτον ἐρχο- 
μένου τοῦ πολέμου ξυμμαχίαν ἐτώχϑησαν, οὐ 
μέντοι ξυνεπολέμησών γε, τοῖς δὲ “εοντίνοις αἱ 
“αλκιδικαὶ πόλεις καὶ Καμῴρινα᾽ τῆς δὲ Ἰταλίας 
“οχροὶ μὲν “Συραχοσίων ἦσαν, Ῥηγῖνοι δὲ χατὰὼ 
τὸ ξυγγενὲς Λεοντίνων. ἐς οὖν τὲς ᾿ϑήνας πέμ-- 
ψαντες οἵ τῶν Λεοντίνων ξύμμαχον κατώ τὲ πα- 
λαιὼν ξυμμαχίαν, καὶ ὅτι Ἴωνες ἦσαν, πείϑουσι 

ῦὔρος τὴν Ἰστώνην. Ἦῖΐο 
ποη5 ἃ Ποάνν. [{. Ρ. 99. (ἀ5.) 
8. 6556 ΘΧΙ ΒΕ ΠΊΑΓΠΙ., ἴπΠ 4110 ΘΑΒΙΓΙΠῚ 
81. Αηροὶ ροβίϊαπι 51:. ΟἿ Ρἃ}- 
πιο τ. ἀρὰ ΒΙοοπί., αιΐ ἴῃ δα. 2. 
ῬΟ558 οἰΐαπι 0} 16 πὶ δἀ ἔοηΐοπι γίνε} 
8: ΒαγΡαγαθ Ἔχ  β [πη] αἰ οἷ . ἃ ποπ- 
15. 46 πιοηίθ 81. ϑαϊναίου!β οὐ - 
σ᾽ αγὶ, αὐὺ πιοπίθπι ΟἸ]ν δίτιπι Πα ΠῸ 
ΔΡΡΟΙατί., ἀοοο ΜΙ 61]. ἀθ Άρρ. 
(ὐτογγ. Ρ. 0. [Πτδγιπὶ ΘΟΙΠΠΠΊΘΠΙΟ- 
ταῖν ΤΥ, 40. 

αρ. 86. ὃ. 1. ϑηναῖοι 
οοἵ. Οὐαυβαπι  Βεῖτ5. Ἔχρθα ΠΟ πἰ5 
ΑἸ ΘΠΙ ΘΠ β᾽ απ] ... [56 παγγαῦ Π 10 ἃ. 
ΧΙ]. [ὁ. 53. 54ᾳ.1. ὝΥΑΒ5. -- εἴ- 
κοσι ναῦς. Οδπίαπι {τ πιὸ 5 
οΟμιπΙοπιογαΐ Π]οά. Οἵ. ΒΊΤοοπιΓ. 
--, ἡ“άχητα. Ἦιυΐι5. ἱπσοηΐιπὶ 
εχ Ατιβίορῃ. δεβρ. οἱ ΡΙαι. ΠΆῸΝ.. 
σοσποβοῖμιγ, -- Χαροιεά δη ν. 
ἜΡτοὸ πος. ΠΙοά. Χαβρίαν [4104 
6 οοὐᾷ. οονγοχὶΐ ΥΥ 655.} [π|5 Ὁ} τι 5 
ΙΝ, 8, [60. Ομαγίαθπι πομιϊπ8 5] 
ΤΗυογἀϊάδι ἤγηηαι."’ ὙΥΑ55. 

ὃ. 2. 4... Πωρίδες πό- 
λεις. θεὲ πὶβ νἱά. ΥἹ, 8. 4. ὃ 
αἵπερ καὶ. ΤΈΣ; ΚΟ ὰ γα 
σάν γε. ΟἹ. ΠῚ 7, ἃ. δ 10ὶ αἄη. 
-- αἱ αλκιδικαὶ πόλεις. 

νιά. ὙἹΙ; 8. 70, 82. -- Συρθα- 
μ0 ΤΥ ν ἦσαν. Ἐπίπο ξύμμα- 
χοι 6 ΒΡ ΓΙ ΟΥ θι15.. ὉΡῚ [ἀΠη Θ ἢ ΟἿΠῚ 
ἀαίϊνο ᾿πποίαιη δῦ, δυαίοπάπηι Ὁ 
Νοη υἱάθμιγ πϑοθββασίπιη. ΥὙἱά, Υ, 
84,2.-- κατὰ τὸ ξυγγενές. 
ὕιτίψαθ δπίπι ΟἸναϊοἰθηβοβ. θγδηΐ. 
ΟΥ, ἀδ Ἀμορίηϊβ ΥἹ, 44. 79., ὔἀὁ 
Βεοπιϊπὶβ Ὑ. 8. οἱ ἃ!. 

δ. 8. Ἐς τὰς ᾿Αϑήνας 
πέμψαντες. Ἡυΐι5. Ἰεραιϊοπὶϑ 
ΡΓΪΠοΘρ5. [αἱ ον σία5 Τ,Θομιίπιι5. 
γιὰ. ΡΊ αι. ΗἸρρ. πιαὶ. ραᾶρ. 282, 
Ὀ10 ἀ. 1. ἃ. οἵ αἱ. ἴῃ δά. πιαὶ. ς.1 
--οἱτῶν Λεοντίνων ξύμ- 
μαχοι. ἴἸἰὰ ΤΗπογάϊάθιη. υἱάογὶ 
ΒΟΡΙρ51556, αι. 410 δοϊδηλι8, 
ΠΠορσίηὶ 50}} ἰὰπὶ ἅπ|6 Αἰποηΐθη- 
51 πὶ 500 [πθγίηξ. αὐποίαλ Ατη. 
ἴῃ δα. 2. Αἱ βοοϊοῖαίοπι 6 0 η- 
{πᾶ (ἀϊο Ποοηΐ. Βαπ ἀ65- 
ΒΘΠΟΒ5 ΘΠ Β50ἢ ἃ} 5ιρηπηισανὶ 
Ρυΐαὶ ΒΙοοπηῖ, Τρβοόγαπὶ σογίο Πθοη-- 
τἰπούατῖ Ἰοσαίππι (ογσίαπι ἀρρ6]- 
Ἰαηΐ ΕἸαΐ. οἱ ΠΙοὰ. --- κατά τε 
παλαιὰν ξυμμαχίαν. 6 
ἈΠορίμ5. ΟΠ γπηαΐαν ἴῃ. δ ὁ ὁ ΚΠ. 
Τηβοιρί. Ι. ρ. 111. - ὅτι Ἴω - 
νὲες ἤσων. Οἵ ΤΥ, οἱ, 2. οἱ 
5͵ΎταΡ. ρΡ. ἐ1θ. κα. 

᾿Αϑηναίων 
στρατεία ἐς 
Σικελίαν ἡ 
πρώτη «““άχη- 
τος καὶ Χα- 

ροιάδου 
στρατηγούν- 

των. 



ὁ λοιμὸς τὸ 
ι. 

δεύτερον ἐπι- 
᾿΄ 2 

πίπτει ᾿49η- 
ναίοις. 

σεισμοί. 

12. ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ͂ ΞΥΓΓΡΑΆΦΗΣ Ι΄ πῦ. 

τοὺς ᾿᾿ϑηναίους πέμψαι σφίσι ναῦς ὑπὸ γὰρ 
τῶν Συραχοσίων τῆς τὲ γῆς εἴργοντο χαὶ τῆς 
ϑαλάσσης. χαὶ ἔπεμψαν οἱ ᾿Αϑηναῖοι τῆς μὲν οἶ-. 
χειύτητος προφώσει, βουλόμενοι δὲ μήτε οἴτον ἐς 
τὴν Πελοπόννησον ἄγεσϑαι αὐτόϑεν, σι πρόπειράν τε 
ποιούμενοι, εἰ σφίοι δυνατὰ εἴη τὰ ἐν τῇ Σικελίᾳ 
σρόγματα ὑποχείρια γενέσθαι. καταστώντες οὖν ἐς 
Ῥήγιον τῆς Ἰταλίας τὸν πόλεμον ἐποιοῦντο μετὰ 
τῶν ξυμμάχων. καὶ τὸ ϑέρος ἐτελεύτα. 

δ7. Τοῦ δ᾽ ἐπιγιγνομένου χειμῶνος ἣ νόσος 
τὸ δεύτερον ἐπέπεσε τοῖς ᾿ϑηναίοις, ἐχλιποῦσα 
μὲν οὐδένα χοονον τὸ παντύτσίασιν. ἐγένετο δέ τις 
ὅμως διακωχή. παρέμεινε δὲ τὸ μὲν ὕστερον οὐκ. 
ἔλασσον ἐνιαυτοῦ, τὸ δὲ πρότερον χαὶ δύο ἔτη. 
ὥςτε ᾿Αϑηναίων γε μὴ εἶναι ὅ τι μᾶλλον ἐκάκωσε 
τὴν δύναμιν. τετραχοσίων γὲρ ὁπλιτῶν καὶ τε- 
τρακιρχιλίων οὐχ ἐλάσσους ἐλ οἰ χϊρὰν ἐκ τῶν τά-- 
ἕξεων καὶ τριαχοσίων ἱππέων, τοῦ δὲ ἄλλου ὄχλου 
ἀνεξεύρετος. ἀριϑμός. ἐγένοντο δὲ καὶ οἱ πολλοὶ 

ὃ, 4. Τῆς οἰκειότητος Αἰ. ρ. 581. 4. -- τὸ παντά- 
προφάσει. ΟΥ̓ ΙΝ. 1. ἀ. οἱ φυαδ 
ὅδ βϑοιπάο θ6}10 5] ΟΠ ΠΘηδὶ Ἰοσαη- 
τὰ ὙἹ, 0, 76, --- βουλόμενοι 
δὲ μήτε εο᾽. [τὰ ογάϊμιν, αιιαϑὶ 
Ροβίθα δἷξ ἀϊοίαγιιβ πρόπειράν τὲ 
ποιεῖσθαι, 56 ρϑγπάθ ῬοΓρῚΣ, 
0 δὶ ΒΟΓΙρΒΟΙν τὸ δ᾽ ἀληϑὲς 
οὔτε. βουλόμενοι. (ΟἿ. ἀάη. 39, 

Ργαθίογθα ρῦὸ γουθὶβ τὸ δ᾽ 
ἀλη ϑές γε] 5: π}Π 115. ΒΟ] πὶ δέ 5ἷο 
Ἰερίναν, αὖ ΑἸ φιιοὸ5 ἀρ Ταοίναπη 
εοἴθγαιῃ. Υἱά. Β 40}. δά πη. 
ΤΥ 44. 

8.8. Καταστάντες. πππὶ 
Ροινθηΐϊββοπῖ,. Οἱ, 02, 0. οἱ 
ἀδ ἰγαηβιτνο καϑιστάναι, ΡοΙ- 
ἀποογο, ΤΥ, 78. Ῥτορίον ἐς ποὴ 
Ρἰασοὶ Βίοοπιπο ἰπιουργοίδιϊο. 
ΟΥ̓ αἄη. 1, 89. 2. 

(ἀρ. 87. ΟΥ, ο ἀ. ΧΙ, 58, 
-- ξ.1. ἡ νόσος; ποΐαβ}1}}8 
πΟΤΡὰ 5. ΡΒ ]οπιία. ΟΥ̓ ΤΙ, 47,8, 
-- τὸ δεύτερον ἐπέπεσε. 
(ὑδαβαβ τοὶ δχρ]ϊσαγο διιάοι Ὠϊοά. 
). ἃ. ΟΥἉ Κα αὰ 5 5. ἀἄο Ναθαν, τη Υ}, 

πασιν. βίοι δου ἀπὸ ἰοοο ἀριυὰ 
πος ἀνοιθίππι ἀν ου!5. υἱά θα 
Ἰεσὶ, ἀο(δμάϊταγ ἰάθη 5818 5] Πηϊ-- 
ἶθ5 τὸ παράπαν, τὸ ξύμ- 
παν, αἱ. --- διακωχή] διά- 
λειψις, ἀναβολή. 5.801. ΟἿ. ἀο 
ἀνακωχῆς νοοθ δὐἀποῖ. 1, 40, 4. 
Ρτὸ ᾿ιαὸ Ἰδσίθυγ ἀρὰ Ῥιοά. (λ55. 

δ. 2: Καὶ δύο ἔτη. Δ 5υγ1- 
Ρίον βῖιργα ΠῚ, 47, 54. ἀϊθεγθ πορ- 
Ἰοχὶϊ. 

ἃ. 8. Τετρακοσίων γάρ 
ὁοι, θιοάοταβ 1. ἃ. αἰπγπιαι ποῦς 
ἴ 05 6556 στρατιωτῶν ὑπὲρ τοὺς 

τετραπιβχιλίους, ἱππεῖς δὲ τε- 
τρακοσίους, τῶν δὲ ἄλλων 
ἐλευϑέρων τε καὶ δούλων ὑπὲρ 
τοὺς μυρίους. -- ἐκ τῶν 
τάξεων. ἢ νοῦθὶθ ἰάθη αἱ- 
4π|6 υδίταϊα Τοτιιαϊα ἐκ καταλόγον 
ΥἹΙ. 48. ΥἼΙ, 20. νἱάοτὶ ἐπ ΕΙΒΠΟΗΠ 
δάποίαι 606}. ΟΥ̓, ΥΙ,,26, 31. εἰ 
θὲ αἄη. ἢ 

8.λ, Οἱ πολλοὶ τότε σει- 
σμοὶ τῆς γῆς, ἹΜαΤῸ ΠῚ 

᾿ 
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τότε σεισμοὶ τῆς γῆς ἔν τε ᾿Αϑήναις καὶ ἐν Εὐ- 
βοίᾳ καὶ ἐν Βοιωτοῖς καὶ μάλιστα ἐν Ὀρχομενῷῇ 

τῷ Βοιωτίῳ. 
88. Καὶ οἱ μὲν ἐν Σικελίᾳ ᾿᾿Αϑηναῖοι καὶ Ῥη- 

γῖνοι τοῦ αὐτοῦ χειμῶνος τριώχοντα ναυσὶ στρα- 
τεύουσιν ἐπὶ τὰς Αἰόλου νήσους καλουμένας" ϑέ- 
θους γὰρ δι’ ἀνυδρίαν ἀδύνατα ἦν ἐπιοτρατεύειν. 
νέμονται, δὲ Λιπαραῖοι αὐτάς, Κνιδίων ὥποικου 
ὄντες. οἰχοῦσι δ' ἐν μιᾷ τῶν νήσων οὐ μεγάλῃ, 

- νΝ ’ ἥ , ἫΝ 2!) ΙῚ : ’ ᾿ 

χαλεῖταν δὲ Διπάρα" τὰς δὲ ἄλλας ἐκ ταύτης 
δομώμενοι γεωργοῦσι, «“ιδύμην καὶ Στρογγύλην ΘΊΡΟΝ ὙΕΘΘΥ ; Πρ τ  γη υ] 

σαρ. 87. 8. 4. Ἐν Εὐβοίᾳ. Ἔν οι. (855. Αὐρ. ΟἹ. γε. ΡᾺ]. 
ΠΉ ἊΞ Ουοά 51 ργόθαγθ νε] 5. ΡγαΘροβι ΟΠ 61} ΟΙ» ἀγοίψηι. ἐθη- 
ἴα ποιοπ θη. 4π86 ἰπῖοΓ ΑἸμοπὰβ. οἱ Εἰιθοθαηὶ ἰμιθγοθθθα!, οπιίσβ πὶ 
Ραϊα, οὐ ὀχριησθ ΥἱΡρ ] πὶ Ῥά}]0 ἀηῖ8 μοβἰϊαμι. Νοθὶα. ἰᾶπηθη να!ραΐα, 
48 ΤΠΔΪΟΓ οἰποίταγ μερισμός, ρμ]αροῖ. 

ἰοτύᾶθ πιοῖι8. 4105 ἔππὸῸ 
ἔμ 556 οοπδῦαῦ. [ἴα γθοῖθ Ατη. 
Τότε δαΐθπι. βίπη αἀ ἐγένοντο 
γ ΘΓ πι Θχ Ργοχίπιῖ5 16} ΠΠσ 8 ἅτιπὴ 
οβῖ. -- Βοιωτοῖς. ΟΥ̓ 86η. 1], 
10 7:2; Ὄρφχομεν ᾧ τῷ 
Βοιωτίῳ] δύο γὰρ Ὄρχομε- 
νοί, ὁ μὲν τῆς ᾿ἀρκαδίας, ὃν 
Ὅμηρος (1". β΄. ν. 005.) καλεῖ 
πολύμηλον, ὁ δὲ τῆς Βοιωτίας, 
ὃν Ὅμηρος (11. β΄. ν. 511.) κα- 
λεῖ Μινύειον. 5.01. ΟΥΟῚΝ, 76. 
οἵ ροποῦῖὶβ σγαπηπι οί σαιιδἃ 5'πλ}} 

-- 

Τὰς 4ὲ6- 

λουνήσους. »Ἐδράοπι Π᾿ρὰ- 
ΤΆΘΟΓΙΠῚ 51ν6 Ἰπραγθηβίππι, α - 
Ρᾶγα οἰπηΐππι πιδχίιπα οἱ Ἥφαι- 
στιάδες Αταροῖβ, [καὐ]ηἰ5. νυ] αὶ 

εἶν Ὑυοαπῖαθ ἀἰοίαο.“ ΟἸΌΝΕΗ. 
510. αηἴ. Ρ. 995. ΟἿ, ἀ6 115. δ0τ α Ὀ. 
)8ρ-. 210. 84. Ὀ΄1ο ΟὟ, 7. 544: 
Ῥ1Π1η. Ηἰϊβι. Ναὶ. ΠΠ1. 8. 92. 544. 
-- δ ἀνυδρίαν. απο διηγ- 
1811 Οοπιπιοπί. ἀδ 51... ῥ. 249. ἰ6- 
δἰἹπιοηΐοὸ οοηῇγπιαΐὶ οἱ οχρ!οαὺ Ατη. 
Ξ- ὦ. Νέμονται. Οἴ. ἀάη. 1, 
2 ΤῊ ΠΕ Ύ ΩΥ ἴ210---Κν- 
ἐν: ἄποικοι. ᾿ Βῖο δἱ δῖγδβο, 
Ρααβ. [Χ, 11. 3.1 αἴχιιθ 8}}} [νϑἱτς 
Ὀιοά. Υ', 9... φυὶ Οηϊ 15 ἈΠΟαΙΟ5 
πΠΟΏΠΙΙ]]ο05 δὐϊπηρι]. Αἀ4, ΟἸανοΥ. 

[1]. 4.7 Ὀ0Κ. - οὐ μεγάλῃ. 
Οδἰογῖβ ἰαπιθη ΘΟ 5 πηαΐονο. (ἷι-- 
οσαἰδα Ράι]ο πηϊπογοπὶ 6558 ΧΧΥ δ. 
Ρᾶ58. ἐἴοῖν Ρ]Ιη. ; ἀπηθίμαπι ΟἹ, βἰὰ-- 
ἀϊογαπι οἱ ἰσῖριμ! Ὠ1οά. κα- 
λεῖται δέ. [τὰ αἰϊχιοιίο8. δέ 
Ιοσίψασ, π}] τοϊαιῖνα δπαηοίδιο οὁ0]- 
ἰοσατί Ροΐογαι, Οἵ. ΤΥς 89. ΗΠ 61. 
αἀ ΡΙα!. ἄθιῃ. Ραμ]. Ρ. 178. 9) 1. 
ὧν. Π| 98: ὦ ἡ ἸΠΝ, αἀ 
Ταῦ. Αρτίο. ο. 16.-- τὡς δὲ ἄλ- 
λας. ἸΤμαογάϊάο5. Ἰσίτι. ΦααίθοΥ 
τα πίτπὶ ἰηϑι1ὰ5. ΑΘΟ]Ϊὰ5. ἀσηοβοθΓΟ 
νἱἀδίαγ. ΤΟΙ οπὶ οὐ δαβάθηι η0- 
πιΐπαὶ αι. 1. ἀἅ. Ουΐπαιο οοιη- 
πηθηιογαν Αρρὶ. Οἷν. Υ, 105. .1π- 
16 Ῥογοβάιιθ ἰἈΠΊΘ ἢ... ἉΠΟΙΌΟΓΘΒ, 
Αὐἱδιοϊοίοη, Μαγοίαπιιπη Πογαο!. 
[ Θόγπμμ. ΟΝ]. ν. 20 4..} Ὠιοά. διγαῦ. 
216]. ΡΠ. διορῖν. αἱ... (6 βορί θηδτῖο 
ΠαπιοῸ ΘΟην ΘΗ - [4ὰὰπ ΤΠυογ- 
ἀϊάοῖβ αἀάαηίαν πιοη  πιο5. ΓΠΟΘ-- 
πίοιβα, Ενίοιβα. ) 6 ΟἸΌΝΕΗ. 1. ἃ. 
Ηοάϊο υπάθοϊμη γ6] ἀυοάθοίπι πιι- 
πιογδηῦ σθοσγαρ . --- σε δύμην. 
οΥ̓α]σο παπὸ 56 Π1π| [8411π6] ἀϊοία."" 
ὈΠΟΝΈΒ. Ρ. ἀ14. Μαπηρυῦῖο ἰᾶπιθ 
ἄδοστ. ΙΧ. 2. Ρ. ἀ58. ὁδὶ Ῥαπανία. 
-- Στρογγύλην. .Ποάΐϊεφας 
ἴποο} 15 ΠΙραγθηβῖθι5. ἀἴιιθ σοη οΥ-- 
ΠῊΪΠῚ5. 510} 15. γα] σαγὶ γοσδθιΐο. ἀἰ-- 
οἴταν Βίτοηρο  , [{8}15. γογο Βίτγοτα- 

τῶν ἐν Σικε 
λίᾳ ᾿ϑηναί. 
ων ἐπὶ τὸς 
Αἰόλου νή- 
σους στρα- 

τεία. 



σεισμοὶ πολ- 
λαχοῦ τῆς 
Ἑλλάδος. 

154 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ͂ ΞΥΓΓΡΑΦΗ͂Σ Γ. πϑ΄. 

καὶ Ἱερών. νομίζουσι δὲ οἱ ἐχείνῃ ἄνθρωποι, ἐν 3 
τῇ Ἱερᾷ ὡς ὃ Ἥφαιστος χαλχεύει, ὅτε τὴν νύχτα 
φαίνεται πῦρ ἀναδιδοῦσα πολὺ χαὶ τὴν ἡμέραν 
καπνόν. χεῖνταιν δὲ αἵ νῆσοι αὗται χατὰ τὴν Σὲ»- 
χελῶν καὶ Μεσσηνίων γῆν, ξύμμαχον δ᾽ ἦσαν 
«Συραχοσίων. τεμόντες δ᾽ οἱ ᾿Αϑηγναῖοι τὴν γῆν, 
αἷς οὐ προςεχώρουν, ἀπέπλευσαν ἐς τὸ Ῥήγιον. 
χαὶ ὃ χειμαὴν ἐτελεύτα, καὶ πέμπτον ἔτος τῷ πο-- 
λέμῳ ἐτελεύτα τῷδε, ὃν Θουκυδίδης ξυνέγραψεν. 

89. Τοῦ ὁ᾽ ἐπιγιγνομένου ϑέρους Πελοποννή- 
σιον καὶ οἱ ξύμμαχοι μέχρι μὲν τοῦ Ἰσϑμοῦ ἢλ- 
ον ὡς ἐς τὴν ᾿ἀττικὴν ἐςβαλοῦντες, 'Αγιδος τοῦ 
Αρχιδώμου ἡγουμένου, “αχεδαιμονίων βασιλέως" 
σεισμῶν δὲ γενομένων πολλῶν, ὠπετρώποντο πά-- 

] 

λιν, χαὶ οὐχ ἐγένετο ἐςβολή. χαὶ περὶ τούτους 3 
τοὺς χρόνους τῶν σεισμῶν χατεχόντων, τῆς Εὐ- 
Βο11.ς ΟΌΥΕΝ. ν. 410. --- Ἱε- τἄπθαθ ἱποοῖαθ ΥἹά. ΥἹ, 2. εἰ 
9 ὦ ν. ΡΙεπα νοοϑίιν Ἱερὰ Ἡφαί- 
στου Ὠϊο Δ. Υ, 7., οὖ ἰσοῖτοο ἃὉ 
Π1Π1|5. οἰϊαπι 5ἰπιρ] οἶτον Ἡφαίστου 
νῆσος, ἰοάϊα νυ οαπία 56ῖ Ὑ]-- 
ΟὔΠΟ. 

ὃ. 8. Νομίξουσι δέ οεἰ. 
Ἰαπο νυϊρὶ ορίπίοπαπι οὐ δἀάϊ- 
ἀογῖ!, Ὑπὸ. ἰρδ8 βἰρῃιῇοαι γογθὶβ 
ὅτι... καπνόν. -- ἐν τῇ Ἱερᾷ 
χαλκεύει. «Οὐοά ἀξ οὔβεϊπα 
Ὑυ]οδηὶ ἴπ Ηΐογα βουῖρὶν ΤΠιιο., 1ὰ 
«Ὁ 4115 ἀθ Πἱρᾶγὰ, ἃ} 4}1|15. 46 α]ΐὰ 
οχ [8 ἰη5ι}}}8. ργοάϊμιπι.“ ΠΌῸΚ. 
Οαυδαπι αἰββθηβι5. ρου Ὦ ἴῸ ἃ. 
Υ, 7. 5 νογθὶβ: αὕται δὲ (αἱ 
νῆσοι) πᾶσαι πυρὸς ἐσχήκα- 
σιν ἀναφυσήματα μεγάλα, ὧν 
κρατῆρες γεγενημένοι καὶ τὰ 
στύματα μέχρι τοῦ νῦν εἰσὶ φα- 
νερά. 1)6 Ηΐοταὰθ παίατα ἰρηΐία 
ΡΓαθίοῦ θυπάοπι υἱά, 5. οὐ πὶ ἢ. Ὑ. 
00. 544. οὐ δῦσα. 1, ἃ. βροῦν 
σΟΠἰ ΠΟΙ Οπἰβ ὡς οΟἸ]οεαἰΐοπο οἵ, 
ἅ6η. 1. ΘΒ, 1. εὖ βἰ πη! αὶ Ἔχοπιρ]α 
Υ 7, 2. 12.1. -ς Σικελῶν 
καὶ Μεσσηνίων. Νοββοηϊὶ 
ΘΠΪΠῚ ΠΟῚ Θγδηΐ ΡΥ 5100] ΟΓΙΙΠῚ, 
βοα Σικελιωτῶν ; 5᾽ου] οπΐπὶ θαγ- 
ῬΑ] δγαπΐ, ποη ἰοίίι5 51 ΟΠ αο, βοὰ 
ΡΔΡΠ 5. ΒΘΡΙΘΏ ΣΟ Π4]18. δὲ πο 6 1-- 

δάη. ΠΙ|. 115, 2, 
αρ. 89. ΟΥ, 10 ἃ. ΧΙ, 59., 

40] 4τιὰ6 ὃ. 2. 544. ΠαΛγΔημ νοῦ 
Ὀὴ5. Θχίο!]ν. --- γιδος τοῦ 
Ἀρχιδάμου. Ατοϊιδαπιιμι, {αὶ 
Ροβίγθιηο {ΠΠι, 1. -ποπιίπαί8 οί, 
(μδπὶ ο. 20. ΟἸδοπιθποβ ὀχογοϊμαπα 
ἀιιχίβ56 ἀἰοίι5. δὶ.) οἰγοῖου ἀπ Π πὶ 
Δ27. τηουίιιπι 6556 ἀοπιοποίγαι 
ΟἿἹ πε. ἴῃ Εαεὶ, Αὐι.. ΟἿ, Κα α ὁ 6. 
διμα, μἰδύ. ρ. 151. - σεισμῶν 
ενν ἀπετράποντο πάλιν. 
Ιάθῃι ΥἹ, 95, [οίαπιὶ νἱάἀθθίμιι5. 
ΘΙ ΠΟΥ ἰοῦγαθ γι σίθιιΒ πιοιὶ 
[μαοοἀδοπιοηὶὶ ἰ108 ἀτισθ5. ογθᾶγο- 
γαηῦ ὙΠ. Θ.. οἱ πηϊπογο πὶ ΠΑΥ πὶ 
ΠΙΠῚ ΘΙ ῚΙΠῚ ΘΠ βογιηῦ ὙΠ]|, 11. Τοτ- 
Τὰ ΠΊΟΙΡ115. ἴδοι ΑἸΠ ΘΠ οπβί πὶ οἱ 
ΟΟνΙπΙΒοσιπὶ οοποίοπθβ ἱπγραΐίδο 
διη:. Υ, 45. 80. ΟΥ̓ ἀδ δουιιηὶ υἱ 
Ροτγίθηοξα οἰΐαηι Β 10 ὁ πὶ, 

ὃ.2. Κατεχόντων, Πα πὶ 
οθυϊπογθηῦ, ΡΥ Υ Ιου δ ἢ ἢ. 
ΟΥ. άπ. 1, 10, 1. οὐ. 5 οὴ νυν οἷ σ᾿ ἢ. 
ὦ Αρρὶ. 1. Ρ. 128. οὐ ἀθ αἱϊα 
Θἰαβάθπι γϑυθὶ νἱ ἱπιγαηϑ να δά. 
Ἷν, 82. -- τῆς Εὐβοίας ἐν 
3 , . 

Οροβίαις. δδο οἱ ἰπίου 56 οἱ 
ΟὨΠῚ 118, 486 56] ππίυτ, ἱπποθπα 
5101. ΝΟ. Οἠΐμ δι σηϊοαν ἰοΥγὰΘ 
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βοίας ἐν Ὀροβίαις ἡ ϑάλασσα ἐπανελθοῦσα ἀπὸ 
τῆς τότε οὔσης γῆς καὶ χυματωϑεῖσα ἐπῆλθε τῆς 
πόλεως μέρος τι, καὶ τὸ μὲν κατέχλυσε, τὸ δ᾽ ὑπε- 
γόστησε, καὶ ϑάλασσα νῦν ἐστὶ πρότερον οὖσα 
γῆ: καὶ ἀνθρώπους διέφϑειρεν, ὅσοι μὴ ἐδύναντο 
φϑῆναι πρὸς τὰ μετέωρα ἀναδραμόντες. καὶ περὶ 
᾿ταλόώντην τὴν ἐπὶ Μοχροῖς τοῖς ᾿Οπουντίοις νῆ- 
ὅον παραπλησία γίγνεταν ἐπίχλυσις, χαὶ τοῦ τὲ 
φρουρίου τῶν ᾿Αϑηναίων παρεῖλε, καὶ δύο νεῶν 
ἀνειλχυσμένων τὴν ἑτέραν κατέαξεν. ἐγένετο δὲ 

(ὰρ. 89. δ. 2. ᾿Ἐπανελθοῦσα. Νυϊσο εἰ ΒεΙης. ἐπελϑοῦσα. 
»ϑο πο! αβίαπι οΟ]]Πσὰ5. Ἰορίββο ἐπανελϑ. ϑῖο θιϊαπι βᾷμ!ο ἱπίθυιι5 46 

δαάοπι τὰ ἀϊοίίαν ἐπαναχώρησις. Τίαψιο ἐπανελθοῦσα γογὰπι Υἱά6-- 
τυγ.ς ΗΑΛΑΟΚ. Οὗ αάη. ἴπ νυϊσαία., 4υᾶπὶ θ]Ὲθιι5. σοηΓααν πλι15. ἴῃ 
εἀ. πιαΐ., κατά ρῖοὸ ἀπό ρῥτγδθροβιιίοπο ἰθσεπάμππι σοπίθοιν Κγιορ. 

πιοῖτιϑ ἴῃ ΕΠ ΡΟΘα Ροἰϊβϑίιαιπη ΡΓᾶ6- 
γὙ] 556, 564. ΘῸ ἴθιηρογθ, 410 οἵ 
ἱπ ΕΠΡοθα οὐ ἴῃ 4115 Ἰοοὶβ [γϑιιθη- 
[685 δβϑθην [οἵ. 87, 4.1]. ΟτορΡ 5 
εἰϊαπι ἱπιιβι[αἴαπι πιαγ5 ἱπαπάαι!ο-- 
ΠΟΠῚ [ἰ556.΄ ΑἈΝ. διψαμη. ἔμ556 
Βοῦ ορρίἀσπι 6 Γορίοπα [νυ γιηηο-- 
γτὰπιὶ οὐ Αμιμοάοπὶς ἀοοοὶ 5.018 Ὁ. 
Ρ. 405. ἀδ δοάδθπι οοηβα!θηάι5. Ρ. 
ἀλο. Ποάϊς Βονϊόβ. ΥἱἹἱά. 1, 6 αἰκ. 
ἄταρο. κερί. Π. ρ. 275. --- ἡ ϑά- 
λασσα εεἰ.] ἐπανελϑοῦσα ἡ 
ϑάλασσα μέρος ἀπὸ τῆς τότε 
οὔσης γῆς ἐπῆλϑε καὶ κατέλαβε. 
καλῶς δὲ εἶπε ,,τῆς τότε οὔσης 
γῆς“, ὡς νῦν ϑαλάσσης οὔσης, 
δηλονότι διὰ τὸν σεισμόν. ἄλλοι 
δὲ οὕτως" ἡ ϑάλασσα εἰς ἑαυτὴν 
ἀναχωρήσασα, καὶ ὑποστρέψασα 
ἀπὸ τοῦ λιμένος καὶ τῆς γῆς 
ἐπὶ τὰ κυματώδη, (τότε γὰρ 

μάλιστα κυματοῦται, ὅταν εἰς 
« ᾿ 3 ΄ ᾽ 3 

ἑαυτὴν ἀναχωρήσῃ,) αὐϑις ὃ 
ἐλθοῦσα ἐπὶ τὴν γῆν, κατέλαβε 

, - - [χὰ 

μέρος τι ἕτερον τῆς γῆς; ὅπερ 
΄ -" πρότερον οὐ κατεῖχε. 880]. 

᾽ -“ δες ρῷ - 

.»Ἐπανελθϑοῦσα [1σἱναΓ] ἴαγθ γο- 
γᾺΠῚ 5ΟΥ ργαπὶ ἀπιοὶ οθη560. Τα 
ΡΥΪπ απ ἃΡ 60, 4αυοά ἴππο 
αταῖ, Ἰτοτο τεοθϑδϑὶῖ, ἀε- 
ἱπάθ, [ἢ πὶ ἃ σ΄ Πτι πὴ Οτι ΠΥ 11 Ε1ὶ ΠῚ 
Ξ0ῦ πιο το πὶ 4 π80 πα 0} - 

πὶ, Ρ ἃ Γὺ 6 πὶ 418 ἢ ἃ ἃ ΠΙ τ - 
Β15 ἱπναβι. ΑΝΝ. καὶ 
τὸ μὲν... ὑπενόστησε, εἵ 
τπᾶ 4Φυϊ4 οι πη Γἰ5 ΡαΥ5 ἴπ- 
παπάανὶῖ. (ἴπὰπ ἃ ἃ 0 Π 6 πὶ 
Γοοὶῦ, αὐ ὃ. 4. ἐπέκλυσε,) αἰξετα 
γ670Ὸ 8868 Γὺῖδὶ5 γθοορ δ. 
Ὑπονοστεῖν οἰϊαπι 4Π01 (6 ἀχυᾶ 
γοοθάθηϊθ οὐ βυρθϑίάθπί ἀἰοὶ ἀ6- 
πιοηδίγαπῇ ΑΡγθβοῃ. οἱ Ατση. 
θάλασσα ...γ ἤ. Ἐχθροοίανα- 
τὶ Γογβίίαπ ἐστὶν ἣ, 564 γιυ]ρσα- 
ἴαπὶ (0611. 5'ο ἱπίογργοίαϊασ : αὶ ἢ ἀ 
ἔγῦπον ρον θβθη885 απ 
5 οὐ Νϑοτ. --- διέῳϑει- 
ρεν. Ἢ ϑαλασσα. 

ὃ. 8. ταλάντην. γ»θυχυπὶ 
αηΐοα ΟΠογβΟπθβιι5 δϑβαῖ, ἰβίῃπιο 
Υἱ πιαγίβ ταρίο οχ ραᾳθηΐπβαϊα [{ππὸ] 
Γαοίαπι ᾿πδα!απὶ βοῦν Πϊοά. [1]. ἀ.]. 
γγαπι ΤΠαυογάϊάοπι, ππ4θ Παρ 
ΘΟ] ]οσοῦβ, πιὰϊθ Β5ΘΟΙ 5 6550 
γἱἀθίασ. 4αππὶι δηΐθ ἱπα πα ΟΠ 6 πὶ 
Αἰαϊαηίαπι ἔι1556 ᾿Π5}}}8Π| 5415 Π0-- 
5 Ἔχρίογαίιμι δὶ} οχ Ἰ. Π. [ο. 92.. 
ὉΡῚ1 νἱά. αὐη.7 ΗΠΠ5. Ιοάοτι 
θειγοῦ πὶ ΠρΡΟΓ τορος Η οἵ ἔπι. 
ἄταθο. 11. ρα. 1500. --- τοῦ 
φρῳουρίου ... παρεῖλε. 6 
σϑηΐ!. οἷ. ΜΙ 11. ἀγ. ὃ. 929. ". 
ἢ ο51. δ. 108. 2, ἃ. οὐ ἱπίτα Υ. 
ὦ, ἃς, ἅς σαβίο!!ο ἴρ80 1, 92. 



ἐν τῇ Σικελίᾳ 
͵υλαὶ καὶ 

Μεσσήνη ὑπ᾽ 
᾿“ϑηναίων ἐκ- 
πολιορκοῦν- 

ται. 

15 ΘΟΥΛΥΜΙΜΟΥ͂ ΞΥΓΓΡΆΑΦΗΣ Γ. 5΄. 

καὶ ἐν Πεπαρήϑῳ κύματος ἐπαναχώρησίς τις, 
οὐ μέντοι ἐπέχλυσέ γε" καὶ σεισμὸς τοῦ τείχους τὸ 
κατέβαλε καὶ τὸ πρυτανεῖον καὶ ἄλλας οἰκίας ὁλί- 
γας. αἴτιον ὁ᾽ ἔγωγε γομίξω τοῦ τοιούτου, ἡ ἰσχυ-- 
ρότατος ὃ σεισμὸς ἐγένετο, χατὰ τοῦτο ἐποοστέλ- 
λδειν τὲ τὴν ϑάλασσαν, χαὶ ἐξαπίνης πάλιν ἐπι- 
σπωμένην βιαιότερον τὴν ἐπίκλυσιν ποιεῖν: ἄνευ 
δὲ σεισμοῦ οὐκ ἄν μοι δοχεῖ τὸ τοιοῦτο ξυμβῆ-, 
ναι γενέσϑαι. Σ 

90. Τοῦ δ᾽ αὐτοῦ ϑέρους ἐπολέμουν μὲν καὶ 
ἄλλοι, αἷς ἑκάστοις ξυνέβαινεν, ἐν τῇ Σικελίᾳ, 
καὶ αὐτοὶ οἱ Σικελιῶται ἐπ᾽ ἀλλήλους στρατεύον-- 
τες χαὶ οἱ ᾿Αϑηναῖοι ξὺν τοῖς σφετέροις ξυμμά-- 
χοις" ἃ δὲ λόγου μάλιστα ἄξια ἢ μιετε τῶν ᾿4ϑη- 
γαίων οἱ ξύμμαχον ἔπραξαν ἢ πρὸς τοὺς ᾿4ϑη- 
ψναίους οἱ ἐντιπολέμιοι, τούτων μνησϑήσομαι. 
“Χαροιάδου γὰρ ἤδη τοῦ ᾿Αϑηναίων στρατηγοῦ τε-- 

"δ. Ἢ Πεπαρήϑ'ῳ. απο ἱπ- 
5.18 Π|, Ζιια πῇ ΟἹ ΠῚ ΟἿἹΠῚ ΓΘΟΘΠΠΟΓΘ 
Ριρότί, ἂι} Ρεϊασίϑὶ ( Πελαγῆσι) 
σΟΙΠΡΑΓΑΡαηΐ, Χιλιδρόμιαν( Ἡλιο- 
δρόμιαν, Διδρόμιαν) 6558 πεῖν 
σαν ἴ, 6 αἰς. ἀταθο. βορί. 1]. 
112... Βοοροίοη ΕἸ 6 ἃ]. 1᾿ οὐδδα 
1 0. 2 εν 0: πεὸ Ἢ δ 8... ὍΣ 
ὙΠ 5πι. Απιίίψι. ατ᾿ δα. 2. νοὶ]. 
Ι. ρασ. 37. οὐ Η οΥπι. ἄταθο. ἢ. 
Ρ- 1500. Ξ4ᾳ. Ῥεραγοίδιιπι οὐ 85.0- 
Ῥεϊαμη. πιδηϊοδίο ἀϊδιϊησιὶν Ρ τὸ - 
Ἰ6 πὶ. 1Π|, 18, 47. --- κύματος. 
Οὗ Βοτπ ἢ. ϑγηί. Ρ. ὅ9. Και δ! π. 
τ. ἴπ' τι5. 50}0]. ὃ. 294. 1. Εἰ ροο- 
15 Δἀποίαν!! ἢ ὁ 51. αγ. ὃ. 97. 8. ἃ. 

- τὸ πρυτανεῖον. ΟἿ ἀάη. 
ΔΌΣ 1. 

ἀκ: ΒΡ ΣΉ ἰσχυρότατος 
σοι. ἴῃ πὰ ΘΟΠΙργΘΒθηϑίοπθ γου- 
θογυπὶ Π οἰβὶς. οὐ (106]]. ἀποστέλ- 
λειν ἱπιγαηβὶ εἶν 6 ἀσοϊρίπηῦ ρτὸ ἔπα- 
ναχωρεῖν, 4ιοά, ἰδοὺ δρυὰ 80- 
ΡΒΟΟΙΘΠῚ βἰπιρίοχ στέλλειν ἰηιγα 5.55 
{ἶν8 Ἰοσαίωγ, πο πθὸ νἱάθίυγ ἤθγὶ 
ΡΌ556, Π6Ὸ δϑὺ προθββαυ απ). ΝᾺΠῚ 
τροῖο Ρογίυβ: 41ὸ ἃ ἔθῦτ 6 Π|Ὸ- 
ἐπ 5. 4Ζὺἃ ματα ὙΠ 6 πιθη- 
ιἸ 535] Ππι|115 δχϑδίϊ εἰς ἢ δας 

πᾶ ΓΘ ἰοηρσο ἃιηδπηἀατὶὑ [ἰπ|- 
ΠΟ ἃπιᾷ πά αἰ). Ποὺ νοτὸ Γ6- 
Ῥοπηΐθ ΓΌΣΒῚ5. ΓΘΙΓΟ ἃ ΟἿ Πὴ 
ἱπὰπἀαιίθη θη νἱοϊθη 110 -- 
γΘπὶ Γθοθγὶν [[801}]. -- βὲ- 
αιότερον. ΟΥ Βαιτίύπι ὅτ. 
πιαχ. ὃ. 60. δάη. 8. ΜΙ αὐ. ἄγ. 
ὃ λἀ860. 4. Ρ". δάη. ἱπίτα 101, 2 
1: ΠΟ: ἄν. ΟἹ. 
οτΗς αι. ὃ. “508., “ἄνα. -- ξυμ- 
βῆναι γενέσϑᾶι. Ιη ἱπαϊοα-- 
{ἰἶἰνο ξυνέβη γενέσϑαι. ΟἿ 11, 8. 

29 Ε[1, 
δ. 1. Οαφ. 90. ἼάΔλλοι. θυϊ- 

ΠΔΠ ἢΐ 5ἰπί, υπ1ΠῈ 51ο.}} 5ΟΟΙΟΓΕΠῚ 
Αὐδοπίθπβίιπι. ποπλὶπα Υἱοῦ 
ΘΟΠργ πη (οἵ. ο. 103.)., Ῥάγιιηι 
Ἰφιιοῖ. Οὐορίτανὶ ροῖθϑὺ ἀὁ ]μοουίδ, 
ΟΥ ὁ. 80. 564 ἀύππι ογαιίο αιο-- 
416. ράγιαπὶ ΘΟΠοίῃ Πα δἰ, ΘΟηΪΪ οἷα 8 
ἄλλα, «υοὰ θδπὸ ρΡΡοΠδΙΙΓ ρτο- 
ΧΙ ΪΒ. δ τιδὲρ.. ἄξια. ᾽Ἔπολέ- 
μοῦν ἄλλα αἱ τὰ ἄλλα ξυνεπο- 
λέμει 1, 05... υδὲ εἴ, δὐἀποῖ. --- 
ξυνέβαιν εν. Β0ρ0]. πολεμεῖν. 
-- ςντιπολέμιοι. Ἦδρο τὰ- 
τίου ὑοχ ἰθσί μιν οἰΐαιη ἀριιὰ Ὠ Το ἢ. 
Πα]. Αἱ. Ὗ, τ ΟΥ δ... δὰ 
Πίοπ. (855. 1. ἡ. 211. 



Ι 

ΕΤῸΣ Ζ. ΘΕΡΟΣ. (1, 90. 91. 157 

ϑνηκότος ὑπὸ Συρακοσίων πολέμῳ, “άχης ἅπα- 
σὰν ἔχων τῶν νεῶν τὴν ἀρχὴν ἐστράτευσε μετὼ 
τῶν ξυμμάχων ἐπὶ Μυλὲς τὸς τῶν Μεσσηνίων. 
ἔτυχον δὲ δίο φυλαὶ ἐν ταῖς υλαϊῖς τῶν Μίεσ- 
σηνίων φρουροῦσαι, καί τινὰ χαὶ ἐνέδραν πεποιη- 
μέναι τοῖς ἀπὸ τῶν γεῶν. οἱ δὲ ᾿Αϑηναῖοι καὶ 
οἱ ξύμμαχον «τούς τε ἐκ τῆς ἐνέδρας τρέπουσι, 
καὶ διαφϑείρουσι πολλούς, καὶ τῷ ἐρύματι προς- 
βαλόντες ἠνάγκασαν ὁμολογίᾳ τήν τε ἀχρόπολιν 
παραδοῦγαι, χαὶ ἐπὶ Μεσσήνην ξυστρατεῦσαι. καὶ 
μετὼ τοῦτο ἐπελϑόντων οἱ Μεσσήνιον τῶν τὲ 
᾿Ιϑηναίων χαὶ τῶν ξυμμάχων προςεχώρησαν χαὶ 
αὐτοί, ὁμήρους τε δόντες, καὶ τὰ ἄλλα πιστὸ 
παρασχόμενοι. ι 

91. Τοῦ δ᾽ αὐτοῦ ϑέρους οἱ ᾿Αϑηναῖοι τριώ- 
κοντὰ μὲν ναῦς ἔστειλαν περὶ Πελοπόννησον, ὧν 

ἐστρατήγει Φημοσϑένης τὲ ὁ ᾿Αλκισϑένους χαὶ 
Προοχλῆς ὁ Θεοδώρου, ἑξήκοντα δὲ ἐς Μῆλον χαὶ 
δις χιλίους ὁπλίτας, ἐστρατήγει δὲ αὐτῶν Νικίας 
ὁ Νικηράτου. τοὺς γὰρ Μηλίους ὄντας νησιώτας, 

Οαρ. 9.). 8. 2. ὔυλάς. αν. Μύλας. δῖος Πῖοά. δι.4}. δ᾽ βᾶθρε 
θ1ο δ55. ἀἰάιι Ἀρρίδη. Οἷν. 1.ν, Μῆυλαί ἴαπηοη διῖ6ρ. ΒγΖ. 

δ. άἅ. Τὰ ἄλλα. Ε. τἄλλα. ΒεοΙικ. τἄλλα. Οταβὶ φυϊάοπι 586- 
Ρἰββί πιο ΤΕπονἀϊἀο5. υὐϊϊυτ. 564 αὐ ἀδ Ἰοφιοπάϊ [Γογπλΐα ἐς τὰ ἄλλα, 
ἴῃ 48 ΟΓα5Ι5. ρθη ΟΠ βἰ [ΘΓ ΞρΟΓΠΙΓαΓ, ἐᾷ ΘᾺ Π1115,. ΘἸ18 ΠῚ ΑἸ τὰ ἄλλα 

ἐπίου τη οὐ δὐϊθοιΐνο (οἴ. ΥἹΙ. 18, ὙΠ]. 100.) οὐ βαυββίαπιϊν (οἵ. ΠΗ, 
90. ἸΥ 38. Ὁ΄.95.}".1η οπιηίθιια ΠΡ τὶ ὀχοθρίο τΠ0 ΠΟ ἸΟΟΥῚ 40} πια]θ 
Ἰοσίϊαν, αἰ π6 ΠΟΙ οαΐ π᾿ ἀἰΓ6γῸ ἰοοῸ Δ] Ο5 41. ἀββθημτιγ, δχοθρίο Βὰ}-- 
5ἰαηϊίνο οἰΐαπι ὙΠΙ, 6. ἀ1. εὐ 'π μμα 15. Πἰργῖ5 ΠῚ. 28, ὙΠΙ, 97. 

δ. 2. Μυλάς. Νυηο ΜΙϊαπ:ο. 
-- δύο φυλαί. δο!εθαην θμΐπὶ 
Οταθοὶ ποης ΠΙΐβοΟγΘ ἰπίου 86 αἰ- 
ὙΟΓΒΑΓΕΙΠῚ {θαι ΠΉ  ἰ 6 5. βοὰ κα- 
τὰ φυλὰς στρατεύειν. Οἵ. Πα. 
δά ΥἹἱ, 98, 4. --- πεποιημέ- 
ναι. Οἵ, Μαιιῖ. Ὅτ. ὃ. 499. 
Ἀοπδι. ὃ. 114.2. --- τοῖς ἀπὸ 
τῶν νεῶν, (ΑἸ απ ἢ 5181} 
Πλ 1} 11} 115 6 Πα ν᾿ θ 115 ΘΡῪ 6 5518. 

δ. 4ἅ Ἐπελϑόντων οἱ 
Μεσσήνιοι τῶν ᾿Αϑηναί- 
ὧν, Ναοπιϊπαιϊνι δἰ μα! ον ἰγαϊθοιὶ 
ΘΧΘΠΊΡ]ὰ δυηὶ ᾿Υ̓͂, 194. Υ, 47. ΥἹ 
0. αἱ. σε θυ δε: Β. οἷν: 12. 

ὺνὐν. 9. 1π|λν: ΠΡ ανος υΑἤποῖς 
07. τυ οσ. αν. δῦ δ. Τ02. δάπ, 
Ὥ, τὰ ἄλλα πιστὰ πα- 
ρασχόμενοι, οοὐοτὶβ ΓἸάἀ 6] 
ΡΙσπογῖθα5. ΡΓΔΘΡΙ 15. θο 
πηθαΐο παρέχεσϑαι εἴ. 112. Δ. 

Οδρι Θ 1 οδι 5 Δημοσϑέ- 
νη ς. θ6 Βοο ἱπεϊσηὶ ἄἀτιοο οἴ, πὰ. 
ποι, οἱ Αὐιβίοριι. αι. --- δες- 

χιλίους ὁπλίτας. ὉϊΪ1 9 ἃ. 
ΧΠ θ. {τἰὰ πλ!Πὰ σοπιπχθιηοῦαΐ, 
οὐ τοπιρογα ΘΟ Γαη Εἰ. 

ὦ. Ὄντας νησιώτας. 
Ουἱο5 ΡΆΓΟΓΘ 5101 ἀθθοῦὸ Αἰ θηϊθη- 
865 Οχί βία ραηι, ΟΥΙΟΟΥ, 97. 99. 

τῶν αὐτῶν 
στόλοι ἐς Πε- 
λοπόννησον, 
Μηλον, Τά- 
ναγραν; 

κρίδα. 
“ο- 



1ῦδ ΘΟΥΚΥ͂ΖΙ“ΟΥ͂ ΞΥΓΓΡΆΦΗΣ ΓΙ. "α΄. 

καὶ οὐχ ἐθέλοντας ὑπαχούειν οὐδὲ ἐς τὸ αὐτῶν 
ξυμμαχικὸν ἰέναι, ἐβούλοντο προςαγαγέσϑαι. οἷς δὲ 
αὐτοῖς δῃουμένης τῆς γῆς οὐ προςεχώρουν. ἄραν- 
τὲς ἐκ τῆς Μήλου αὐτοὶ μὲν ἔπλευσαν ἐς ἸῶΩρωπὸν 
τῆς σιξραν γῆς, ὑπὸ νύκτα δὲ σχόντες εὐϑὺς ἐπο-- 
θεύοντο, οἱ ὁπλῖται ὠπὸ τῶν νεῶν πεζῇ ἐς Τάνα- 
γραν τῆς Βοιωτίας. οἱ δὲ ἐκ τῆς πόλεως πανδη- 
μεὶ ᾿Αϑηναῖοι, Ἱππονίκου τὲ τοῦ Καλλίου στρα- 
τηγοῦντος καὶ Εὐρυμέδοντος τοῦ Θουχλέους, ἀπὸ 
σημείου ἐς τὸ αὐτὸ χατὸ γῆν ὠπήντω». καὶ σήρα- ὕ 
τοπεδευσάμενοι ταύτην τὴν ἡμέραν ἐν τῇ Τανώ- 
γρᾳ ἐδήουν καὶ ἑνηυλίσαντο" χαὶ τῇ ὑστεραίῳ μάχῃ 
γρατήσαντες τοὺς ἐπεξελϑόντας τῶν Ταναγραίων 
χαὶ Θηβαίων τινὸς προςβεβοηϑηκότας, καὶ ὅπλα 
λαβόντες. καὶ τροπαῖον στήσαντες, ἀνεχώρησαν, 
οἱ μὲν ἐς τὴν πόλιν, οἱ δὲ ἐπὶ τὲς ναῦς. καὶ 
παραπλεύσας ὦ Νικίας ταῖς ἑξήχοντα ναυσὶ τῆς 
Λοχρίδος τὰ ἐπιϑαλάσσια ἔτεμε, καὶ ὠνεχώρησεν 
ἐπ᾽ οἴχου. 

ΜΙ, οὐκ ἐθέλον- οεἷ. Τὴν περαίαν διυίεπι ΤΗμογ- 
τας ὑπακούειν. Οαυΐα [,66- 
ΟΠ ΟΠ ΟΥ ΠῚ δγαπὺ οοἰοηὶ. ΥἹά. 
νϑλι ϑ, ἐς τὸ αὐτῶν 
ξυμμαχικὸν ἐέναι. Ἐδάθπι 
ΓΒ ΘΧΡΥΙΠΗΐμαρ Υ, ὅ0, ψουθὶ5. ἐς 
τὰς ᾿Αττικὰς σπονδὰς ἐρελϑεῖν, 
Ι, 91. ἐβργράφεσϑαι ἑαυτοὺς ἐς 
τὰς σπονδάς. Τγδηβνθ ἀϊοῖ ταῦ 
ἐς τὰς σπονδὰς ἐξαγαγεῖν, 80. 
κπαταναγπαάζειν ἐς τὴν ᾿4“ϑηναί- 
ὧν ξυμμαχίαν ῦ, 77. Ὅε «ο]- 
Ἰοσαιίοπθ γΕγΒΟΓ πὶ εἴ. δάη. 22, 
θ.: πθάαθ ἀρίμπι Βἰὸ αὐτῶν. 

δ. 8. Τῆς πέραν γῆς 
«Θιΐία ΘΥΟρΡιΒ. 6 τορίοπο Ευδοῦδο 
5114. 6:1, ῬΌϊ0. ἀρτιπὶ Ογορὶ τὴν 
πέραν γῆν ἴϊὰ σΟΠδίΔὨἰ ΘΓ ρΡ6]]ὰ- 
ἴΠ| 6556, αἱ πα θο ΔρρΟΙ]αἰῖο ἴῃ πὸ- 
ΠΊΟΠ ΡΓΟΡ Γαι ἀΡΐγοὶ., ἀἴψαο Ογο- 
ῬΪ ἃρθῦ δῖος ἡ πέραν γῆ αὐάϊαϊ, 
4υδη απ) ἔπ θο θα ΠΟ ἈρΡΟΙ] ἴα.“ 
ΘΟΕ... Εἰοηπίαι Ηδνοάοίο οδὶ ἡ 
περαίη ΝΠ], 44... υδὶ ΥΥ̓ 6ββοιη- 
αἴθ, ΦΏ61} υἱᾶδ, ΓΘΟΙΪ5. 40ΔΠῚ 
Βρομγίαπι ἱπάϊσατο ΤΙ ογαϊ! ἄρα ἀο- 

ἀϊά465, μου δαϊθοῦίνο πυβαιιᾶπι αἴ 68, 
γοῦαίὶ τὴν πέραν γῆν τ ςο. 85. 
-- σχόντες. Οἵ, Βοκί. ἄν. 
δ: 101.-.8}}Ὁ. 

ὃ. ἀἁ, Οἱ δὲ ἐκ... ᾿4ϑη- 
ναῖοι. ΟἿ. δάπ. 1, 8, 2. --- Ὑπ- 
πονίπου τοῦ Καλλίου. 
.Ηϊο ΗΙρροηΐοιις. βόσον ΑἸοΙ ρα 5 
οὐ Ὁπῖ5. αχ απ 5β᾽ εις αγαθοὶβ ογαΐ. 
Ῥαΐοθγ οἷτι5 (1115 Ἰοσαίιβ οἰ δοῖββ 8 
ἀἸϊοῖίασ, οὐ τοχ ΈΓβΆΓΕ ΠῚ ΓΑ ΟΒῚΠῚ 
ἡΠὰ [οοάτι5. ἀοοίρογοὶ [αποὰ ΟἹ- 
ΒΙΟἨ ΠῚ σα] σὸ γοοδίι])].“ ΑἮΝ., 
4} ἀ6 ΟΠ 5 οἱ ΠΙρΡροηϊοῖβ. οοὴ- 
Γουρὶ ᾿αθοὺ Β ὁ 6 οἰκἢ. Θϑοοπ. οἷν. 
Αἰμθη. 1. Ρ. 14. 544. ἀπὸ 4 
σημείον. ΟἿ. ἀάπ. 11, 90, 4, --- " 
ἐς τὸ αὐτό, ἴῃ ἘΝ ἀσην ο 
Οὐ ἢἰ. Οἱ Υ, ὅ5, 2. δ μη Ποῦ ἐν 
τῷ αὐτῷ εἶναι οὐ ἃ]. ΟΥ̓Δ αἀη. 
ΙΥ͂, 80; 
δ. 5. Ὅπλα. 

τῶν ἐν τῇ μάχῃ. 
8.6. Τῆς Ποκρίδος" τῆς 

Ὀπουντίας. 

Τῶν πεσόν- 

4 

2 



τῷ 

- 

ΕΤῸΣ Ζ. ΘΕΡΟΣ. (1. 92.) 

92. “Ὑπὸ δὲ τὸν χρόνον τοῦτον Παχεδαιμόγιοι 
Ἡρούώχλειαν τὴν ἐν Τραχινίᾳ ἀποικίαν χαϑίσταντο 
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“ακεδαιμό- 
ψιοι Ἡράκλει- 
αν τὴν ἕν 

ἀπὸ τοιᾶςδε γνώμης. ΜΙηλιῆς οἱ ξύμπαντες εἰσὶ μὲν Τραχῖνι ἀποι- 
τρία μέρη, Παράλιοι, Ἱερῆς, Τραχίνιου" τούτων δὲ 
οἵἱ Τοαχίνιοι πολέμω ἐφϑαρμένοι ὑπὸ Οἰταίων ὁ μό- 
ρῶν ὄντων, τὸ πρῶτον μελλήσαντες ᾿Αϑηναίοις προς-- 
ϑεῖναι σφῶς αὐτούς, δείσαντες δὲ, μὴ) οὐ σφίσε πε-- 
στοὶ ὦσι, πέμπουσιν ἐς “ακεδαίμονα ἑλόμενοι 
πρεσβευτὴν Τισωμενόν. ξυνεπρεσβεύοντο δὲ αὐτοῖς 
χαὶ Δωριῆς ἡ μητρόπολις τῶν “ακεδαιμονίων, 

- 3 - " - ΄ 

τῶν αὐτῶν δεόμενον" ὑπὸ γὰρ τῶν Οἰταίων καὶ 
αὐτοὶ ἐφϑείροντο. ἀκούσαντες δὲ οἱ “αχεδαιμό- 
γιοι γνώμην εἶχον τὴν ὠποικίαν ἐχπέμσιειν, τοῖς τὲ 

αχιεγιοι ουλό ἐγον καὶ τοῖς «“Ιωριεῦσιν τεμω-- 
Τραχ ἐρρῖαιε ἀρᾷ δα ΤΩΝ ἀνθ ἀρ 
ρεῖν. καὶ ἅμα τοῦ πρὸς ᾿Αϑηναίους πολέμου καλῶς 

3 »"ὝΎ Ρ] ε ’ »» ᾿] , ν 

αὐτοῖς ἐδόκει ἡ πόλις χαϑίστασϑαν ἐπί τὲ γὼρ 

αρ. 99. δ. 1. Τραχινίᾳ Ο. Ἐ. Βα5. Ον. Ε. Πᾶυγ. πὰ. τι, 
γ4}}. Εἰ Ἡράκλεια ἡ ἐν Τραχινίᾳ Βᾶδο πτῦ5 δὲ5 νοοδίαγ ἃ ὈΙοά, 
ΟΥ. Ὠμκ. δά ἽΝ, 78. Μοβαι. ἀριιά οι!. Τραχῖνι, 4πὰ Δρρθ!]αἰοηθ 
Ἡράκλεια ἡ ἐν Τραχῖνι 4110] 5Θπιρον αὐίαν ΤὨϊογἀϊά465. ΥἹά. ΙΥ, 78. 
Υ. 12. 51. Βεά εχ λίοβααι. φυσι Τραχενίᾳ αἴΐογι Ποίϊη. Νοιηϊπαίαν 
εἴϊαπι Ἡράκλεια ἡ Τραχινία, Ἡράκλεια τῆς Τραχῖνος, Ἡράκλεια 
ἡ Τραχὶν καλουμένη πρότερον. ΟἿ θυκ. 1. 4. γύε55. δὰ διοά. ΧΗ, 
89. πἴς ΒΙοοιι. νυΐσο οἱ Βεϊες. Ηἰς Τραχινίαις, 4πο πηΐτο πιοᾶο 
ἀείεπαις Βόγπδ. ϑγηὶ. ῥ. 04. ἔχ οὸ Τραχινίᾳ ἐς (τπδ]]πὶ Τραχῖνι ἐς 
ΟὉ σοίθγοβ ἰοοοβ ΤΠ 0.) ον Βοπδά., αὐ Ἴασον καϑίστασϑαι ἐς φυ- 
λακήν Ἰερίπηις. ὙΠ. 29. διὰ Τραχῖνα τοοῖπ5 φυὰπι Ἡρακλειαν ἐς 
ἀποικίαν καϑίστασϑαι ἀϊχουῖβ. 

ἀρ. 99. 5ᾳ. Οἷ, θ1ο ἀ. ΧΗ, 
ὅ9..- δ. 1. Ἡράκλειαν τὴν 
ἐν Τραχινίᾳ. Οἵ. 54. θ6 5ἴϊὰ 
εἰὰ5 υἱά. ὃ. 6. δῖἴται. ρ. 428. 
{ῖν. ΧΧΧΥΙ, 22. ἔτι 5. Ηδ]]. ΠΠ΄ 
ΖΡ Μ28. ἀπὸ τοιᾶςδε 
γνώμης, Βοσ σΟΠ5 1110.) μὰ 0 
ἄἀε οἂυ 58. 

8.2. Μηλιῆς...τροία μέρη. 
Ἠδδο πιαᾶϊὸ οχρίοαι Δ] ἃ τἰ ἢ. ἃ. 
ὃ. 319. Τα 5ῖς ἰπιογργείαγε : ΝΜ 6 - 
ΤΠ ΘΠ 565 5ππη: γὰ8 ραγίϑϑ, 
ἷ. 6. οοπδίαπε χα ὑσὶ θὰ 5 ρᾶτ- 
{Π}0 5. )ὲ τὸ οἵ. 1,6 ]ς. ἀτγαθο. 
βερῖ. Π. Ρ. 19. 54. --- Οἐταίων. 
Ηο5, φαΐ ὙΠ], 8. ἰϊθγαπι οἱ ἴῃ Ηδ- 
τϑοίθαθ τεριβ 8 Χεη, ΣΙ. ἐλ 
15, ΠΟΠΙΠΙΘΠΊΟΥ ΔΉ ΙΠ᾽. ΡΑΓΓΘΠῚ θε- 

ἴ86 ἰῃΐθν Τγδο ἢ πῖοβ, ΕΡΙ ΟΠ πη ἀϊο8. 
 οτγίθηϑοβ σο  ἶβθθ σθηϑοῦ Πὸ ἄνν. 
Ρτγο Αβθηϊδηῖριβ παρ ὲ δῖ πὶ 611. ον. 
Ρ- ἀά. Αἰϊαπιοπ ἀρια Ἴππος. δια πὶ 
μος ποιηθη Υ', 51. Ἰοσίίατ. --- με} - 
λήσαντες. ΟΥ. δάη. 1, 134. 4. 
-- προςϑεῖναι σφᾶς αὖὐ- 
τούς. διπιπον ὙΠΠ, δ0, 3. ΟΝ 
άη. 11, 4. 

8. 8. “ωριῆς ἡ μητρό- 
πολις τῶν Λακεδ. ΟΕ 1. 
407, 2. 

ὃ. 4. Γνώμην εἶχον. Οἢ 
δάη. 1, 860, ὅ. --- τοῦ... πο- 
λέμου καλῶς... καϑίστα- 
σϑαι. Οἵ. Μαῦ. ατ. ὃ. 338. 
εἰ δάη. 1, 30,2. -- ἐπίτε γὰρ 

πίξζουσιν. αἱ- 
τία καὶ τρό- 
πος ταύτης 
τῆς οἰκίσεως. 



Ιὸ0ὺ ΘΟΥΜΒΥΔΙΜΟΥ͂ ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ Γ. 58. 
5... - 7} ΄ : Α - » ω τῇ Εὐβοίᾳ ναυτικὸν παρασχευασϑῆγαι ἄν, ὡςτ᾽ ἐχ 

᾿ ΄ Α ἰ “Ὁ 7 -“ 4, δ ᾿ 

βραχέος τὴν διάβασιν γίγνεσϑαι, τῆς τε ἐπὶ Θρῴ- 
χης παρόδου χρησίμως ἕξειν. τό τε ξύμπαν ὧρ- 
μηντὸ τὸ χωρίον χτίζειν. πρῶτον μὲν οὖν ἐν 
“Ἰελφοῖς τὸν ϑεὸν ἐπήροντο᾽ χελεύοντος δὲ ἐξέ- 
πεμψαν τοὺς οἰκήτορας αὐτῶν τε χαὶ τῶν περι- 
οίχων, καὶ τῶν ἄλλων Ἑλλήνων τὸν βουλόμενον 

ψνν “ Ὁ [ ᾿ 1,1 «9 - ι ἐχέλευον ἕπεσθαι, πλὴν Ἰώνων καὶ ᾿Αχαιῶν καὶ 
ἔστιν ὧν ἄλλων ἐϑνῶν. οἰχισταὶ δὲ τρεῖς ἀπεδαι- 
μονίων ἡγήσαντο, Δέων καὶ ᾿Αλκίδας καὶ Δαμώ- 
γων. καταστώντες δὲ ἐτείχισαν τὴν πόλιν ἐκ και- 
νῆς, ἣ νῦν Ἡράκλεια καλεῖται, ἀπέχουσα Θερμο-- 
πυλῶν σταδίους μάλιστα τεσσαράκοντα, τῆς δὲ 
ϑαλάσσης εἴκοσι. νεώριάώ τε παρεσχευάζοντο, καὶ 

δ. 5. Αὐτῶν. [π ρ]εγίσψιθ ΠΡγὶβ αὐτῶν, ἔοτίαββο γθοῖθ. Οἵ δάπ. 
1. 17. υϊσαίαθ ἴάπιθπ αὐ! ϊοι] 5 ποη τΘρΘί 8. πὸπ υἱάθιαγ οὔ βίαγα. 
ΟΝ αὐ. ἀπ 49. 1. 

Πλήν. Πλήν γ᾽ Τι. Βεῖηκ. 564 γέ φιᾶπαιαπι ΠῸΠ τᾶγο δὲ πλήν 
Εἴοσαπίον ἀἀαϊτιγ, τἀπὶ ἰαπιθη ΠΡΓῸ ΠῸΠ Οπιηλιπὶ ρΓαθϑι Ἀπ 1550. ΟΡ α- 
ἀϊοπάμππι πη Ριαν η115. 

8. 6. Τῆς δὲ ϑαλάσσης. 

οὐ παρασκευασϑῆναι ἄν, 
Πᾶπὶ οἱ αἀνοτϑβ8 Επ} 06 ἃ Πὶ 
101 οΟἸᾶ 5586 πὶ Ρ ἃιαῦὶ ρΡο8856 
(90 πιαϊθγίαθ πᾶν] 5 ἔγθιιθ ἢ Ἰὰ}}}. 
ΟΥἾ, Πη..1..ὺ. Ὅν. ---, Ξῆ,δ. :;»- 
Θράκης παρόδου χρησί- 
μως ἕξειν. «ἴαπι εα σοπ5}} 1 δα- 
ὙΘΥΓΘῸ5. ΠᾶΠο [ΘΥγαπῚ Ὑἱ θη 1 1Π15856. 
40δὲ ροκῖοα ΠΥ͂, 78, 544.1 ὀχϑθουιὶ 
διηϊ ἡ ΒΙΘΟΝΕ, - τὸ ξύμ- 
σιῶν. Οἷν αἀη. 1, 148. -- ὧρ- 
μηντο. ΟΥ̓ δάη. 1, 99, 2. 

ὃ. 5. Ἐν ΖΔελφοὶς ... ἐπή- 
ροντο. -Εχ ποῦ (τα ΟΟΓΙΙΠῚ 
οοἸοηίαπι ἀθάποίαγογιπι, ἀ(θ 410 
ϑραπἢ οπι. δὲ (λ]]Ππι. ΠΕ πη. 
ἴῃ ΑΡῸ]]. ν. ὅ7. Μοχ οἰκισταὶ 
τρεῖς ἀποος5 σοἸοπίαθ τ΄ ἀρὰ Βο- 
ΠΠὰη05 ὑσί απ Υἱγτὶ ἀοάποθη- 
ἄαλο οοΙοπῖίδο. [Ιάθπὶ ᾿ρι4.“ἢ 
ὉΓΚ. ᾿βαθρθ ἰαπιθὴ δἰῃρι! οὐκι- 
σταί, ἱπιογάϊπη οἰΐαπη Ὀ᾽ΩΙ οοπὶ- 
τποπιοταηίαγ, ΟἿ, ΥἹ. 9, 4,.ὃ. οἱ 
8 6 ὁ 6 πὶ. Ἀπίῖχα. ἴαγ. ρ. 420. 58 
ρυ ἃ Πασρααδπιοηΐος, ἤϊο ΠΌΠΛΟΓΙΙΒ 

“1 αὉ ορτϊηιῖα 1 γῖὶδ. πη] ἀροβί. 

εἰΐαπι ἴῃ 4}}}5 ἀποῖθι5 [γα 6 Π 5 ογαὶ. 
ΟΥ αἀπη. 100, 2. θὲ πιιπογο οο- 
Ἰοποῦιπὰ υἱά. δάη, 93, 2. θυδο 
δυΐθι ἀθ Αὐμδοῖὶβ πο ἰασαπιΏΓ, 
Ρυρπᾶγο νἱἀθηϊαγ οὑπὶ Χ 6 η. Ηθ]]. 
Ι. ἢ. 18. ΟΥὮ, ταπιθη ἴθῚ ἱπίογργ. 
εἰ ΤᾺ τ 41}. Ηἰϑῖ, τ. ΤΥ. ρ. 95. 

δ. θ.ἁὨ Καταστάντες. 
αἄποι. 86. ὅ. -- ἐκ καινῆς, 
ἀόπυο. ΟΥ Βόσηλι. ϑγηΐ. Ρ. 185, 
54. ΤᾺ ΘΓ 5 οἢ. τ, δ. 919, 7. δ. 
Βοιἢ. αἀ ϑορίι. ἀμ. νυ. 912. 
Απίθα οπΐπιὶ ἰδὲ Τα ἢ ὑτῦ5 ἔπ 6- 
ταῦ, 4ιιὰμι 5οχ βίδαϊα δρ[υΐσβθ Ὁ 
Ἡογδοῖοα αὔίγπιαν 5 τα ἢ. ρ. 428, 
--Θερμοπυλῶν σταδίους 

.. τεσσαράκοντα. Ουϊηάε- 
οἷἶπὶ δἰαάϊα Πογοάοίιβ ἀἰοιτγ πὰ- 
ΠΊΟΓᾶγο, {πὰ ἀδ τὸ υἱὰ, Κὶ τ πὶ 5. Ηδ]}]. 
ἸἹ. 2, ν.. 128, Οἵ, δάη. Ῥγοχ.υντ 
τῆς δὲ ϑαλάσσης εἴκοσι. 
Ὁ Ρ ΓΒ Ροῦ τάπιοπ δῖταΡο Ρ. 429. 
απο ὈΓΡΟΠῚ ἃ ρου ΧΙ,, πσῃ ΧΧᾺ 
δα! 8 αὐοϑδο ΠΡ 5, ,ἤδει 
Βιγαθοηΐθ ἀδῇἤηϊο ποη. γορυρσπαὶ 

ὅ 

Οἢ. 



μοϑ 

: ΕΤῸΣ Ζ. ΘΕΡΟΣ. (πὶ, 93. 161 

ἤρξαντο κατὰ Θερμοπύλας κατ᾽ αὐτὸ τὸ στενόν, 
ὅπως εὐἰφύλαχτα αὐτοῖς εἴη. 95. οἱ δὲ ᾿Αϑηναῖοι 
τῆς πόλεως ταύτης ξυνοικιξομένης τὸ πρῶτον 
ἐδεισών τε. χαὶ ἐνόμισαν ἐπὶ τῇ Εὐβοίᾳ μώλέ- 
στα χκαϑίστασϑαι, ὅτε βραχύς ἐστιν ὁ διάπλους 
πρὸς τὸ Κήναιον τῆς Εὐβοίας. ἔπειτα μέντον 
παρε δόξαν αὐτοῖς ἀπέβη" οὐ γὰρ ἐγένετο ἐπ᾽ αὐ- 
τῆς δεινὸν οὐδέν. αἴτιον δὲ ἣν οἵ τε Θεσσαλοὶ 
ἐν δυνώμει ὄντες τῶν ταύτῃ χωρίων, καὶ ὧν ἐπὶ 
τῇ γὴ ἐχτίζετο, φοβούμενοι, 
ἰσχύϊ παροικῶσιν, ἔφϑειρον, καὶ διεὼ παντὸς ἐπο- 
λέμουν ἀνθρώποις νεοκαταστάτοις, ἕως ἐξετρύ-- 
χωσαν γενομένους τὸ πρῶτον χαὶ πώνυ πολλούς" 
πῶς γάρ τις Παχεδαιμονίων οἰκιζόντων ϑάρσα- 
λέως ἤει. βέβαιον νομίζων τὴν πόλιν. οὐ μέντοι 

ΤΠποΥν 141 πσθοηι Χ], σἰαάϊα ἃ ΤΠοΥ- 
ΤΠΟΡΥ 5. ἀθὶ ροῦίτ οἱ πᾶν α]α οχ- 
δἰσιοία οταπὶ. αἴδίαυε βου ΘΗ 1. 
Ματο οηΐ ΧΧ ἰαηίπι βἰαάϊα ἃ} 
ὉΓ}}6 Γαπιοίτπι ποη ἰὰ ἀϊοῖταιγ, φυοά 
δριἃ ρογίαπι γαῖ, βϑά ρῥγοχὶπιᾶ 
ῬΆΓΒ 5ἰπιιβ Δ] οὶ. αὐ 4ιᾶπ τθοία 
υἷα 0 Θεία δησι]ο, τὶ Π γα θα 
οοπάϊία γαῖ, Ῥογυ θηἶγὶ ροίϊογαῖ. ΤΡ] 
ΥΕΓῸ δῆτα ΠΙΪΠῚ15 ΡΓΟΓ πὰ ογαΐ, 
4ι18πὶ ατιαθ᾽ ΠΟΥ πὶ γ 6] ρᾶγν 5 ἅταθ- 
ΘΟΓΕΠῚ Πα σ 5. ἀαγοὶ. " ΑἙΝ,, αὶ 
Ῥτγαθίογοα παίαιγαπι γοσίοηὶβ ΤΠογ-π 
ΤΏΡ 5 ν]οἶπαθ νὰ] 46 Πμ αἰ αΠῚ 6556 
δἀηοίαί. ΟἿ 16 αἱκ. ἅτγαθο. βϑρί, 
1. Ὁ. 10. --- εὐφύλακτα. ΟἿ 
Μ αι. ατ, ὃ. ἀ43. 1. οἱ εὐφυ- 
λαχτότερα ΊΠ, 89. 

Ὅαρ. 93. ὃ. 1. Ξυνοικι- 
ξομέν 5. [ῃ5ο] θη ι5. ̓ΐο ΡτῸ 
ΒΙΠΊΡΙΪΟΪ οὐκιξομένης, κτιξομέ- 
νὴῆς, ἰεσὶ αὐποίαϊ ΒΙοοπιῖ. οοπι- 
ΡδΓἂΠ5 Ευν. Ηδο. 1118. [1159.} 
- ἐπὶ τῇ Εὐβοία) κατὰ τῆς 
Εὐβοίας. 5.μο]. Οἵ, 92, 4. --- 
-- Κήναιον. Οἵ, δι:4}. ρ. ἀ44. 
ἀάλθ.. νὴ] ρῦορθ Οτγϑιμι οἱ ΤΠογπ 
ΠΙΟΡΥ 5. “ΟΟΠΙ ΑΓ 6556. ἀἸοιμΓ, 
Ἠοάϊο 1ϑάδα. ΥἹά. ἵν 6 α[κ. ὕταθο. 
βερί. ἢ, ρ. 67. 

ΤυοΥ ἀϊ 415. Υο]. ΠΠ. 56οι. 1. 

ὃ. 2. Αἴτιον δὲ ἦν ςεῖ. Ὧθ 
σΟΠΓΟΥ "ΟΠ 6. ογα Ιοηἶ5 νἱά. Ὁ τ ]ς. 
αα ΥὙΠΠ, 10. εὐ Δὲ αὐ}. αν. ὃ. 309. 
ν. β. -- οἵ τε. Θεσσαλοί. 
Ηυϊο τέ ροβίθα ρβδὺ δηδοο! αΠοπ 
Ραγοαϊαθ οὐ μέντοι ἥκιστα νἱ- 
ἀθηιγ ΓΘΕρΡΟΠάΘΓΘ. ΝΙδι ροβίβα 
καὶ ὧν ὕτὸ καὶ ὧντινων, ἰ. ὃ. 
καὶ πάντες, “ὧν, ἀϊοία πηὰν]59 
4υοά αιοήδιηπιοάο σΟΠῇγπιδίιν [0- 
ΟΟὟΥ, Ὁ1.. ἘΡῚ Ἠεγαοὶ θα οοηάίία 
ἀϊοῖταν ἐπὶ τῇ τούτων, Ϊ. 6. 4ἐ- 
νιάνων, καὶ Δολόπων καὶ Μη- 
λιέων καὶ Θεσσαλῶν. δυ- 
νάμει, ἰ. 6. ἐξουσίᾳ, κράτει. 
ΤἬΘ558115. Ρατυ 556 ρᾶγνοβ ΡΟΡΌΪΟΒ 
Υἱοῖπο5. Δρρᾶγει οχ ἢ, 10, 2.2 0] 
νἱά. δάμη. ὧν ἐπὶ τῇ γῆ 
ἐκτίξετο] ὧν ἐπὶ κακῷ τῆς 
γῆς ἐκτίξετο ἡ πόλις. 9080]. 
Ο Υ, 51. ν. ἃ. οἱ δέπ. 1, 40. εχιγ. 
Νοη 6556. ἐν ἀρραγοὶ ΕΧΎ, δ]. -- 
ἐξετρύχωσαν. δϑι}Π|εν ΥἹ, 
48. εἱ δἰ ΡΙοχ ΙΓ, θ0. ὟἹΙ. 928. 
-- καὶ πάνυ πολλούς. 
οϑογιμπιβ ν. 997. μυρίους οἰκή- 
τορας ἃ Ϊ1μποραἀδοπΊο 8. ΠΊΪ5508 
6556. ἀἴο. ΒΙΟΟΜΕ. Ἐαογαηὶ 
4πδίπου Π}}Π|ὰ ΡΘΙοροπηθβίογιπι οὗ 
56 Χ δ]ογιπὶ τα θοογὰ πη δοουπάυπι 
Ὀιο ἃ, ΧΙ, 589. 

ι 

διότι οὐκ ἐπί- 
δοσιν ἔλαβεν 
ἢ ἀποικία. 

μὴ σφίσι μεγάλῃ, 



“Ἰημοσϑένης 
ἐπὶ Δευκάδα 
στρατεύσας, 
καὶ τὴν γῆν 
δῃώσας ἄνα- 

πείϑεται 4|- 
τωλοῖς ἐπιϑέ- 

σϑαι, περὶ ὧν 
ἕνια ἱστορεῖ- 

ται. 

102 ΘΟΥΚΥΔΙΜΟΥ͂ ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ Γ. 56. 

ῳ 32) 3, ὦ - ..} 

ἠἡκιόσταὰ οἱ ἄρχοντες αὐτῶν τῶν “Μαχεδαιμονίων 
οἱ ἀφικνούμενοι τὰ πράγματά τε ἔφϑειρον, χαὶ 
ἐς ὀλιγανϑρωπίαν χατέστησαν, ἐχφοβήσαντες τοὺς 
πολλούς, χαλεπῶς τε χαὶ ἔστιν ἃ οὐ καλῶς ἐξη- 
γούμενοι" ὥςτε ῥᾷον ἤδη αὐτῶν οἱ πε ευ αν 
ἐπεχράτουν. 

94. Τοῦ δ᾽ αὐτοῦ ϑέρους καὶ περὶ τὸν αὐτὸν 
χοόνον, ὃν ἐν τῇ Δήλῳ οἱ ᾿Αϑηναῖοι κατείχοντο, 
καὶ οἵ ἀπὸ τῶν τριάχοντα νεῶν ᾿Αϑηναῖοι περὶ 
Πελοπόννησον ὄντες πρῶτον ἐν Ἐλλομένῳ τῆς 
“ευχκαδίας φρουρούς τινὰς λοχήσαντες διέφϑειραν" 
ἔπειτα ὕστερον ἐπὶ Μευκάδα μείζονν στόλω ἦλθον, 
᾿καρνᾶσί τε πᾶσιν, οὗ πανδημεὶ πλὴν Οἰνιαδῶν 
ξυνέσπογτο, καὶ Ζαχυνϑίοις καὶ Κεφαλλῆσι καὶ 

Κερχυραίων πεντεχαίδεκα ναυσί. χαὶ οἱ μὲν Μευ- 
κάδιοι, τῆς τὲ ἔξω γῆς δηουμένης χαὶ τῆς ἐντὸς 

(αρ. 94. δ. 1. Ἐλλομένῳ. ,, Ελλομενῷ 5ογθοηάππι πη υἱ-- 
511ΠῚ δδῖ, ΒΡ Γἰσαπὶ ἈΒΡΘΡιπι ργαθθυ Μοβχι. ΟἿ. Ογαβιοί. ἴῃ Εροηι. 
560Π|0]. ἃ.. 1891. Ρ.. 820. Τ)ὲ δοσθηΐα νἱά. (0611. Πρυπ ᾿. 199.“ ΠΟΕΝ. 
Νο5 ὁ" ἐκάισ νᾶ 1014. Ρ. 4000. Θοπιπιθπηουαἴαβ Π]Π1] πιαΐαν 6 ἃι15ὶ ΒΌΠΊ15. 

“ευκαδίας ἰαοϊϊι5. Ρα]. [πῃ π|55. ρΡᾶθῃθ ΟΠΙΪΡΙΙ5 ᾿᾿ρκαδίας. Ιπ 
4πᾶπὶ ῬτΟΥΪΠποίαπι τη ΘΓ γναπόδμπι ΘΠ ΟΒΙΠΘΠ68. Οὐἱπ) ΘΟΡῚΪ5. οχί σι Ρ6- 
ΠΟΙΓΓΘ. πο μοί. ἱ οχ 115, 4πᾶ0. βϑαιπιηπιν, πη ἀπσθπὶ απὸ ΟἰΓΟΆ 
Τιδιοαάθιη γϑυβαῦη 6556. ψΟΓΙϑΙ1 6 δῖ. Ἀσοραῖ Ποάννο!!ϊ ἐδ δυϊπηοπΐτι πὶ 
ἀδ ποπιῖπο ΕΠΟμθηΐ. ΟἿ. αὐποι. Πιρθιιοαάῖα ἀπίθηι ἄρον [μθιιο 5. γο] 
τοῖα ραθηϊηβι!α οἰΐαπιὶ ὙΠῚ|, 194. νοσαίαν. 

Οἰνιαδῶν. ἴῃ ορίϊιεῖδ ΠΠρνῖ5. πι58. πιαϊο Οὐνιάδων, χαππὶ πο- 
τηϊπα νι. δ. Οἰνειάδαι. 

δ.8. Οἱ ἄρχοντες... τιν 
Μακεδαιμονΐίω ν. Νοῖυν Ηο- 
ἀρ ιλρ γιά. Ν, 52. ---ἰ στιν 

«ἐξηγούμενοι. σῇ. ἁάῃ, 
ἢ ΤΊ, 7. ΠΙ, 55, 4. --- οἱ πρός- 
δικοι. οβ ΘΟρΠΟ56685 οχ Υ, 91.. 
ὑπάδ πιοάο ΘΙ ΠΠΘΓΆΨ }118. 

(αρ. 94ά. ὑπ μος οἄρ. οἱ 
ῬΓΟΧΙΠΙΪ5. ΡΟΝ ΘΟ ΟΣ θῈ5. οἵς 1) 1 ἃ, 
ΧΠ, 60. 

δ. 1. Οἱ ἀπὸ... νεῶν. 
ΥἹὰ. ο. 91. -- Ἐλλομένῳ. .Π|Ὸ 
ἰϑοῖε. [ὸ αἶπ5. ΠΘη10 ργαθίον ΤΊ πον, 

Ρ᾽ΓΘ ἰπδιιϊαθ ἴῃ ΠΠΘΥ [6 ΠΊ ὙΟΓΒΙΙ5.. 
ΠΟΥ͂Ν. 1. ἀ. ρν. 49. (θ0.). ἀπ 
6556 βιιδρίοαίαν ἴ, 6 ἃ ᾿ς. ἅτγαθο. βορῖ. 
ΠῚ. ρ. 29. ροϑβὶ ἃἰἴοβ πομηι}}08. --- 
ἔπειτα ὕστερον. ΟΥ̓ ἀάη. ΠΠ, 
9, 2. -- Δλευκάδα. ὕ}]5 δὶς 
6556 ΠΟΘ ΘΧ ΠῸἢ Δα ἴ0 αὖ οἱ οχ 
ἰρβᾷ ναυϊοίαιο Ποχίομιπι “ευκαδία 
οἱ “ευκάς οδ8ὺ νογδίπι!6. ΟἿ, ὃ. 2. 
-- Οἰνιαδῶν, ΟΥ 1, 102. -- 
Ζακυνϑιίοις. ῬΤῸ εἰς Ὀιοάο- 
15 1. 4ἅ. Μεσσηνίους τοὺς ἐν 

ΠΟ ΠΠ ΟΠ 6 πὶ [0010 Πποάϊθ ἀπ0416 
νοίι5. ΠΟΠΊΘῚ ΤΟΙ ηθῖ, οἱ δῦ ΥἹΟΙ5 
ΟἾΠΠ ΡΓ ΟΕ ΪΠ15. ΠΟΏΠῚΠ}Π15. ἴῃ νἱοϊηὶα 
ΘΕ Ῥόται. οὐ ποιμοη {Π|σα,, ἃ σὰ- 

Ναυπάκτῳ Θοιππιοπιοῦαι, ΦΙΛῚ 
ΠΟΉΠΜΪΠ 05 οολο ἰνθπὶ ἀἰιι 5586. ΟΧ 
ὃ, 3. Πέτρου. 

ὃ. 2. Τῆς τε ἔξω γῆ ς. ἤδοσ 
ἴῃ. Αρανπδηΐα 4ιδογοηάα Υἱάθιυῦ 
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τοῦ ἰοϑμοῦ, ἐν ἡ καὶ ἡ Αευκάς ἐστι. καὶ τὸ ἱερὸν 
τοῦ ᾿Δἀπόλλωνος, πλήϑει βιαζόμενον ἡσύχαζον" 
οἱ δὲ ᾿Αχαρνᾶῶνες ἠξίουν Δημοσϑένην τὸν στρατη- 
γὸν τῶν ᾿Αϑηναίων ἀποτειχίζειν αὐτούς, νομίζον-- 
τες ῥαδίως τ᾽ ἂν ἐχπολιορχῆσαν, πόλεως τε αἰεὶ 
σφίσι πολεμίας ἀπαλλαγῆναι. Δημοσϑένης δ᾽ ἀνα- 
πείϑεταν χατὼ τὸν χρόνον τοῦτον ὑπὸ Μεσσηνίων, 
εἷς καλὸν αὐτῷ στρατιᾶς τοσαύτης ξυνειλεγ μένης 
Αἰτωλοῖς ἐπιϑέσϑαι, ΝΝαυπάχτῳ τὲ πολεμίοις οὖσι, 
καὶ ἢν κρατήσῃ αὐτῶν, ῥᾳδίως καὶ τὸ ἄλλο ἠπει- 
οωτιχὸν τὸ ταύτῃ ᾿Ιϑηναίοις προςποιήσειν. τὸ γὼρ 
ἔϑνος μέγα μὲν εἶναι τὸ τῶν Αἰτωλῶν χαὶ μά-- 
χιμον, οἰχοῦν δὲ κατὰ κώμας ἀτειχίστους, καὶ 
ταύτας διὰ πολλοῦ, χαὶ σχευῇ ψιλῇ χρώμενον, 
οὐ χαλεπὸν ἀπέφαινον, πρὶν ξυμβοηϑῆσαι, κατα- 
στραφῆναι. ἐπιχειρεῖν δ᾽ ἐχέλευον πρῶτον μὲν 
᾿Αἀποδώτοις, ἔπειτα δὲ ᾿Οφιονεῦσι, καὶ μετὰ τού- 

δ. ὅ. ᾿“ποδώτοις. ἴπ ῬΑ]. εὐ ποπμα}115. ππα}15 ΠΡ γ15 ᾿“ποδότοις. 
ΘΙ ΠΏ Ποῦ ο. 100. ΡΟΙνΡΐο ΧΥῚΙ, 5. 5ιιπν ᾿ἀποδοτοί, οὐ 5ῖ0 ἴῃ δίθβρῃμαπο 

6556. {1ππὶ τὴν ἐντὸς τοῦ ἰσϑμοῦ 
ΠΟῚ ἴῃ ἰβίμπηο, 5θὰ οἷβ ἰβι μπλλπὶ 
51{π|| ἀΘΤΙΙΠῚ 6586 ΘΧ ΠΙΘΠΓΟΠ6 ἰθη-- 
ΡΠ ΑΡροΠΠΙηΐ5. φαοα 10] ΘΟΙ]Οοαίαν, 
ΘΟ] πάπμ 5ἰ!: ἃ θηΐπὶ δα [μοι-- 
οαἴΐθπ Ρῥτομπηοπίουιη ( Ποάϊο ἢ) - 
ὁ810) τοίεσι 5. τἀ}. Ρ. 491. ΟΝ 
Μὰ 61]. Ποῦ. 1. ρ. 291. 54. 6 
'ρ50 ἰβίβιηο οἴ. δάμη. Ἂς. 81... ἀθ 
1ιθυοαά 5 δἰα Πῖν. ΧΧΧΙΠ, 17. --- 
ἀποτειχίξειν. ., Περιτειχί- 
ἕξειν, αἱ σοηδίαγο νυ] ἀθίτ ὃΧ 60, φυοά 
ἀϊοῖ! ραι!ο ἱπίτα [ο. 95.1 δεὼ τῆς 
“Μευκάδος τὴν οὐ περιτείγισιν."" 
ΑΕ. ΡΟΆΤ. ΟἿ, αἄη. 1, θά, 1. 

δ. 38. Ἠπειρωτικόν ποὴ 
τοῖο τηδίουθ [Πὸγὰ θ᾽ ΠοἾμι ἀρια 
Βεϊες. Οἵ ἀάη. 1, 47, 3... φιίριι8 
ἔραδίνα τορισηᾶνα [οἰγοπηΐμι ἀ( 
Ἐγαριη. σαγπ.. σθοστ, ρ. 200. ἐχ 
αὐάι5 τὸ ταύτῃ ἂρρατοῖ. Νοήϊι8 
Ἐρίγοῖαθ γοπιοίίου 5 οὖ γεθιιβ αγδο-- 
ΟΟΓΕΠῚ ἔπ ΠῸ ΡΆΓΙΠῚ ἱΠ]} σα] 5 σηϊ- 
Ποδηίαν, 564 Απιθγαοϊοίδο, [,οιιο 1], 
Οδπίαάδο, αὶ ᾿ἀο  ἀΔοπιοπίογαπι ἴῃ 
Πῖβ. ΟΥἱβ 5001} ϑγαῃΐ, 6 δὐϊΐδοϊ. 
οἵ, δάη. 1, 1. 1. -- προςποιή- 

σειν. Ουυπὶ γοθὰ Ναυπάκτῳ 
τὲ πολεμίοις οὐσι ργαθοθββιββϑηΐ, 
564 πᾶθο ἴουθ ἀδρθεραηί: καὶ 
ἄδειαν (καιρὸν) δώσουσι προς- 
ποιεῖν. 564. πιυίαία ΟΥΔΠΟ, αιαϑὶ 
τέ, Ροϑύ ψιοά βᾶθρθ ἀπδοο μα 
ΓΘΡΘΓΙΙΠ ΙΓ, ΠΟῚ ἃ ΘΟ ΟΘ551556}, βοΐ 
ΔΙΙΖ ΘΙ 65. Ροδύ ρθη  ἶνο 8. ἀΡ 50 085 
(οἵ. ΙΝ, 9. ὙΠ], 78.},. 11 Πῖο ροβὺ 
ἀαιναπι. ΡΆΥΠΟΙΡΙΪ ἴῃ ἱπῇπηι ναπι 
4 ἀναπείϑεται νεῖ ροἴϊιι5 ἃἀ 51π|-- 
ΡΙεχ πείϑετανι νὲὶ διδάσκεται, 
«ιοά ἱπά6 οἰϊοϊοπ πὶ οϑῦ, τοβθγθη- 
ἄπ ὑγαη5ῖ:. Ναυπάκτῳ γε ἰάπιοῃ 
σοπίϊοῖ ΒΙοσπιῇ. 
δ ἼνΟ γὼ 5 εἶν ΕΓ Ὁ δ εἰ 

Εχ βιιρουίογο ἀναπείϑεται τορείθ 
ἔλεγον. Οἔ, ο..78. --- δεὰ πολ- 
λοῦ, ἴοπρσο ἱπίθννα !]ο ἀἱ- 
5Βἰαπὲο5. ΟἿ. δὐποὶ. Π|, 29, 3, ---- 
σκευῇ» ἅττα γ ἃ. Οἵ δάη. 1, 
8. εἱ ΒΙοοπιῖ, -α χαλεπόν. 
ϑιρρ!. ὄν (οἴ. ἢ οκ51. αν. ὃ. 199, 
δάμποί. 4.), εὖ οχ Ποὺ δἀϊθοιίνο 
ἰπΠηϊίναπι καταστραφῆναι ρμαϊὰ 
55} ΘΠΒΙ1ΠῚ, 

᾿ς. ὃ. ᾿Μποδώτοις. Ὅς δὶς ὃ. 5. 

Σ 



παραπλεῖ οὖν 
ἐς Σόλλιον 

καὶ ἔντεῦϑεν 
ἐς Οἰνεώνα 

τῆς Δοκρίδος" 
οἱ γὰρ Ὀζό- 

λαι Ξρτηπλᾷ 
ἦσαν. 

164 ΘΟΥΚΥ͂ΖΙΦΟΥ͂ ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ Γ. 5ε. 

τους Εὐρυτᾶσιν, ὅπερ μέγιστον μέρος ἐστὶ τῶν 
Αἰτωλῶν, ἀγνωστότατοι δὲ γλῶσσαν χαὶ ὡμο- 
φάγοι εἰσίν, αἷς λέγονται" τούτων γὼρ ληφϑέντων, 
ῥαδίως καὶ τἄλλα προςχωρήσειν. 95. ὃ δὲ τῶν 
Μεσσηνίων χώριτι πεισϑεὶς χαὶ μάλιστα νομίσας 
ἄνευ τῆς τῶν ᾿Αϑηναίων δυνώμεως τοῖς ἠπειρώ- 
ταῖς ξυμμάχοις μετὰ τῶν Αἰτωλῶν δύνασθαι ἂν 
κατὰ γῆν ἐλϑεῖν ἐπὶ Βοιωτοὺς διὰ Μοχρῶν τῶν 
Ὀζολῶν ἐς Κυτίνιον τὸ “ωρικόν. ἐν δεξιᾷ ἔχων 
τὸν ΠΠχρνασοόν, ἕως χαταβαίη ἐς Φωχέας, οὲ 
ἘΘΑΡΟ ειθὰς ἐδόκουν κατὰ τὴν ᾿Αϑηναίων ἀεί ποτε 
φιλίαν ξυοτρατεύειν, ἢ κὰν βίᾳ προφςαχϑῆναι" (χαὶ 
Φωκεῦσιν ἤδη ὅμορος ἡ Βοιωτία ἐστίν") ὥρας οὖν 

οπιθηᾶαι Ῥαϊπλοσ. ἄτγαθο. δηΐ. ΙΝ, 7. ᾿ἀποδοτοί, ὡς Βοιωτοί; αἱ Βοῖ- 
κ6!5 ᾿ζποδωτοί οὐ ὦ.“ ὨΌΪ. 

σαρ. 95. 8. 1. Παρνασσόν. οκχι. Παρνασόν, ἀιοά ργῖι5 
ἴη τ. πιαχ. ἅ. 21. «ἀη. 9. ργοθαίιπι ἴπ Ααἀ4. γοϊδθεῖν Βιιῖπι, Οἵ. θὰκ. 
ἀά 1΄ν. ΧΠΠ, 10, 1. οἱ ΒΙοομιῇ, δά Αὐβοῃ. Οδβόθρῃ. ν. ὅ99. 

νἱὰ. Πτν. ΧΧΧΙΙ, 34. ἔστι 5. ΗῸ]]. 
1. 2. ν. 2321. εὐ βοῦῖρι. ἀΐβογ., ἀδ 
Ορ οποηε θα ἰηγα ο. 90. εἰ ταὶ 5. 
Ἰ. ἀ. ρ. 228. 541.. ἀς Ευνγιαηῖθε5 
Κατα 5. ". Ὥ 56. Ὁ Πα κ. ἄναθο, 
δδρι. 11. ν. 629. --- ὅπεο ... 
ἐστί. οὐ Ἐοεῖ, αἱ. δ.99. δάῃ. 
10. ο). ---  τἀάλλα πρὸςχωφρφή- 
σειν. Ἐχ ϑδιροιίοτο ἐκέλευον ἱπ-π 
6] }Π|σ ἔλεγον. 

Οἀρ. 9ὅ. δ. 1. Τοῖς ἠπει- 
ρώταις ξυμμάχοις. Ἠαῖῖνὶ 
ἦϊ δυη!, ἀθ φυίις ΔΙ ατι ἢ. Ἃτ, 
ὃ. 405. ᾿αάη. 2. οἱ Κοϑι. δ. 100. 
δάη. 1. ἐσογαπί. ΝΟ Δ ΘΠ] 
ἤπειρ. τυγϑιιβ. πηϊπογο Πΐογα Ρἰηχὶ-- 
τῦ5. Νέχιε νοῦσος υἱ 94... 3.. αἀ 
δοοῖοβ ἴππὸ Ῥτίπιτιπι Αοίο 5. 5}- 
δυῖ15. δαἀϊιησοηῆοβ. βοά αὐ Αὐαγ- 
ΠΆΠ65, ΑΠΙρἢΠ οοΠ 5, Ποοτος θ020- 
Ια5. 4 ἰὰπι δύαην ΑἸ ΘΗ  Θη5ἰτπὶ 
ἵπ Βα σοη ποηίθ βοοϊϊ, στ ϑρίοῖ ρὲι- 
ἰδπιι5. -- Κυτίνεον. ΟΙ.Ὶ, 107. 
-- ἐν δεξιᾷ ἔ ἔχωντὸν Παρ- 
νασσόν. «δης νυάοπι {Ππουῦὶβ 
Β᾽ σηϊ οσιίοποπι ἰὰπὶ ΠῚ, ΘΒ. ἱπνοηϊ- 
πιι5.ς ΒΙΘΟΜΕ, ΟἿ ς. 106. 5ι- 
πῊ Ποῦ ἐν δεξιᾷ λαβεῖν χώραν 

ἀϊοίτασ, Ὁ ὙΠ], 1. .1. 6. Ράτ πη ἃ 550 
Βιρογαῖο ρῦορο γιεϊπίαμ, 
ἀεϊπάθ που ἀἰ 6 ἢ ὙΘΙΓΒῚ 8 
ἀ54αο αἀ ΡΗοοΙϊά ἃ.“ ΠΟ0ΒΆ. 
Βτονῖς τοῦ ΠοΙρθοτγιπι ἢ 5. ΠΠ ΠῚ 
οαπσα Ποιμ δι θη θ 1 ἰηστοαὶ ΠΟ 
Ροιαΐ556. αὐποίαι ΒΙοοι, Νιάοιογ 
ααϊοπὶ Παρνασὸν 50Υ] πη ὁπ5, 
ὃν “λικαρνασός ΥἼΠ|Ι. 42 108. 
ΟΥ Βυϊέπι. ὅτ. πιὰχ. ὃ. 21. δάπ, 
9.--τὴν ᾿Αϑηναίων... φι- 
λίαν. Εἰ τάπιθη 11. 9. (0 οἴ. αἀη.) 
500 [αορἀαρηηοηίογι. Δρ0Ο [αι] 
δηΐ, {αΊθιι5 ΓΟ απϑὶβ ἱπνἶ 56. δά- 
ἱπηχϑύαην ποία ϑοθοίοτιπης, 4πᾶπ- 
4παπι ἀπά! ιιθ 50 6115. Ῥοϊοροππο- 
51 ΟΥ ΠῚ) οἰποῖο 5 605 ΠΟ [556 ΒΟοιὶ 
ΟζΖοῖαο ἄοορῃι. ΟΥ ὃ. 8. --- ξυ- 
στρατεύειν. Οομίϊοϊαβ. ξυ- 
στρατεύσειν ΓΙᾺ 4ιοά Κυμθροτο 
ἴῃ πιθηΐθι γΘΗΪ, ἂν ξυστρατεύ- 
εἰν, 56 ΠΘιΪΓΟ νἱἀδίυν ΟΡΙΙ5 6850. 
ΟΥ̓ δάπ.1,. 93, 8. --- ἢ κἂν. 
προραχϑῆναι. 500}!. 5] 58 
ΒΡοηΐο ἰπ ρᾶτίοπι ὀχρεάϊ- 
υἸ0η 18 γὙΘΠἾΤ 6 ΠΟ] 5566, 
-- ἄρας οὖν. οὖν ἰπβοῦνὶξ 

ΘΡΔΠΔΙ ορϑὶ ροβὶ ἰμιοτϊδοίαπι Ρᾶγοη- 
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᾿ξύμπαντι τῷ στρατεύματι ἐπὸ τῆς “Μευχάδος ἐκόν- 
τῶν Ἀκαρνάνων παρέπλευσεν ἐς Σόλλιον. χοινοδε 

»- 

σας δὲ τὴν ἐπίνοιαν τοῖς ᾿χαρνῶσιν, ὡς οὐ προς- 
εδέξαντο διὸ τῆς Μευκάδος τὴν οὐ περιτείχισιν, 
αὐτὸς τῇ λοιπῇ στρατιᾷ, Κεφαλλῆσε καὶ Μεσση- 

γνίοις χαὶ Ζακυνϑίοις, καὶ ᾿Αϑηναίων τριακοσίοις 
τοῖς ἐπιβάταις τῶν σφετέρων νεῶν, (αἱ γὰρ πεντε- 
χαίδεχκα τῶν Κερχυραίων ἀπῆλθον γῆες) ἐστρύώ-- 
τευσὲεν ἐπ᾽ Αἰτωλούς ς, αἷορμᾶτο δὲ ἐξ Οἰνεῶνος 

τῆς Δοχρίδος. οἱ δὲ Ὀζόλαι οὗτοι “οχροὶ ξύμ- 
μαχοι ἦσαν, καὶ ἔδει αὐτοὺς πανστρατιᾷ ἀπαν- 
τῆσαι τοῖς ᾿Αϑηναίοις ἐς τὴν μεσόγειαν" ὄντες γὰρ 
ὅμοροι τοῖς Αἰτωλοῖς καὶ δὁμόσχευοι μεγάλη ὥφε- 
λία ἐδόκουν εἶναι ξυστρατεύοντες μάχης τε ἐμ- 
πειρίᾳ τῆς ἐχείνων χαὶ χωρίων. 96. ἀὐλισάμενος ὁ 
δὲ τῷ στρατῷ ἐν τοῦ Διὸς τοῦ Νιεμείου τῷ ἱερῷ, 
ἐν ᾧ Μοίΐοδος ὃ ποιητὴς λέγεται ὑπὸ τῶν ταύτῃ 

Σόλλιον. (55. Αὐσ. ΟἹ. Ρα]. Εοσ. 4]. πιαϊὸ Σόλιον. Οἱ, Π, 30. 

. Πα πῖσ δαπθ πὴ. ΠΙΞῸΠῚ 
ἰστατ οἱ ἰτὰ- 

4} 6." ουκΚ. ὍὌϊ. ΝΜ αιι. ἄγ. 
95: δι ΝΠ 0: 12. ὙΠ; οἷ 
ἄς [μτἰπ|5 ατοπ. αὐ 1ν. 1. 1. 

{ποοῖη. 
Ρταθοίαιι εγρο. 

ΘΚ διαὶ. -- Σόλλεον. ΟΕ 11,90. 
ἃ. 2. Τὴν οὐ περιτείχε- 

σιν. Ὅς πος τι ποσδι θη. οἵ. 
αάη.1, 137, 4... ἀὸ τὸ βιιρτὰ 91, 2. 
- τριακοσίοις τοὶς ἐπι- 
βάταις. Ἐπιβάται 5υὺῖ ο1α5- 
δἰατὶῖς ἢ Π|185 οἰ α 551]. Οἵ 
θυ. δὰ ΥἹ. 43. εἱ μίο ΒΤο ὁ πὶ. 
Ἔχ Βὰς δυΐοπι σοπιρυίαιῖοπο ἀ6η] 
ΟἸ 5βἰα ΓΙ ογαπὶ ἴῃ 5 ΠῚ} 15 ΕΥΊΓ ΘΙ] 
Ριι5 ; Π8Π| [ οὔηη65 Ἔχρθάϊ!οηΐδ ρατ-- 
(ἰοῖρος. [αἶπβθ οχ ἁγιοι]ο ἱΠ|0}Πυὶ-- 
ἴαγ, 61} πᾶύθβ, δχ {μΐθι5. πᾶ οὐ- 
ΟΑΒΙΟΠ6. ἴῃ ΤῊΝ ἜΧΡΟΒΙΠ δαηΐ, 
«τἰσίηῖα τιθγιηῖ. ΥἹά. ο. 91. 94. ̓  
ΑΕΝ.. [Ὧν Θαπά οι) ΓΑ ΠΟ ΠΟ οοπηπ 
ρᾶΓΑ 5. ̓ΠΙῸΓ 56 ἰοοῖβ 11, 92, 102. 
6 ΙΝ, 70. 101. εἴθεῖ ααἀα1ϊ. Ποησο 
ΔΙΠΓΟΓ ΠΕΠΊΘΓΙΙπῚ οἰ 55] γιοῦ ΠῚ. ἴῃ 
ΒΙ ΠΡ {ΓἸΓ πη θ 5 ἀ ἤϊ ΒΟ ΘΟ ἢ. 
Οδο. εἶν. Αἰπεη, Ρ. 302. εᾳ. ΟἿ, 
οἰϊαπὴ 6 8 Κ. ἀθ Ῥαρ. Αἰί. Ρ. 22. 

5646. Τοπιροτγα ἀϊδιϊπσπιοπα οἱ 80 
ΑἸΒοπί θη 5. παπιθῦιπι Ζιράγα- 
σόποῦηην Οἰ απ 5ἰαΓΙΟΥΠι.. 41} ἀρπά 
Ηοτγοάοι. ΥἹ, 19. σΟΠΙΠπΙΘΙ ΠΟ ΠίμΓ, 
ἀδιην πα! 6556. δχρ οὶ Ατη. 

ὃ. ἃ. Οἐἰνεώνος. -οτγίαπι 
[υἱδδὲ οὐ δχ Πἷ5. [ἀ[{πῸ ο. 98 511π 
Βρίσαυ! ρΟΒπΊ 15. Οὐ αἰ γπγαὶ ΘΙ Ρἢ. 
Βγ2."“ ΒΙΟΌΜΕ. Ἰλυοτιμ ἴογα ἀἰ6- 
ΤᾺ ΠῚ Ππογθ ἃ Ῥοι ἀληΐα ἀΡ 1558 
6χ ο. 90. ςΟΠΠΠ σὰ. οἱ νίαπι Ναυ- 
Ραεῖο Ογιπίμαμι εὐ θεῖριος. ΡῸΓ 
ἢοο ορρίάνμ. {μ}||5586. Οχ ΒΈρΘΓΟ- 
τίριβ οἱ οχ ο. 102. εἐοσποκοϊϊαγ. 
Αἀα. “6 αἰκ. ὅταθο, βορι. ἢ. Β 6010. 
54. εὐ ᾿πᾶθ ἀρὰ ΒΙοοιηῇ.. ἀ- 
παντῆσαε. -. ἐς. Οἱ. Ὑδ με 
20. ὁμόσκευοι!] τῇ 
αὐτῇ σκευῇ χοώμενοι, ἤγουν 
ὡν ὦ 56Πο]. ΟἿ. 94. 

Οαρ. 96. ὃ. 1. Δὐλισάμε- 
νος, 48 πὶ (ροκ5ὺ Ἰΐοῦ ργίμηὶ ἀεὶ, 
40 Θεπθοπο ργοίδεϊι5 γαῖ.) Ρ 6 τ π 
ποοίαπ5ϑ5οι. ἢδδὸ ππθ 5 βουίριος- 
τἶβ νἱάοιαγ. ΟἿΆ, δἀ. πιᾶὶ. -- ἐν 
ἰ ς ἊΣ ᾿ 

ᾧ Ἡσέοδος. “86. πιοτῖθ 
Ηδοῖοάϊ ν᾿άο Ριαϊαγομαι ἴῃ ΠΡ 6110 

ἔπειτα ἐςβαλ- 
λὲι ἐς Αἰτω- 
λίαν, καὶ ἔνια 
πολίχνια αἱ- 



ρεῖ οἱ δὲ 
Αἰτωλοὶ πάν- 
τες ἐπιβοη- 

ἁγοῦσιν. 

10 ΘΟΥΔΛΥΜΙΜΟΥ͂ ΞΥΓΓΡΆΑΦΗΣ Γ. "ς΄. 

ὠποϑανεῖν. χρησϑὲν αὐτῷ ἐν “Νεμέᾳ τοῦτο πα- 
ϑεῖν, ὥμα τῇ ἕῳ ἄρας ἐπορεύετο ἐς τὴν Αἰτω- 
λίαν. καὶ αἷἵρεϊ τῇ πρώτῃ ἡμέρῳ Ποτιδανίαν, χαὶ 
τῇ δευτέρᾳ ᾿Κροχύλειον, καὶ τῇ τρίτῃ Τείχιον᾽ 
ἔμενξ τὲ αὐτοῦ, καὶ τὴν λείαν ἐς Εὐπάλιον τῆς 
Λοκρίδος ἐπέπεμψε" τὴν γὰρ γνώμην εἶχε τἄλλα 
καταστρεψώμενος οὕτως ἐπὶ Ὀφιονέας, εἰ μὴ βού- 
λοιντο ξυγχωρεῖν » ἐς Λι᾽αύπαχτον ἐπανα χωρήσας 
στρατεῦσαι ὕστερον. τοὺς δὲ «Αἰτωλοὺς οὐχ ἐλάν- 
ϑανεν αὕτη ἡ παρασχευή, οὔτε ὅτε τὸ πρῶτον 
ἐπεβουλεύετο, ἐπειδή τὲ ὦ στρατὸς ἐςεβεβλήξει, 
πολλῇ χειρὶ ἐπεβοήϑουν πώντες" ὥςτε καὶ οἱ ἔσχα- 

Ρ. 06. 8. 2. Κροκύλειον ΠΡ] ορίιηϊ, 5 ρι. Βγζ. οἱ Ἐπιβίαιῃ. 
αὐ ΠΝ Π. ΠΗ. ρὰρ. 307. νυ] ρο Κροκχύλιον, 80 ἴογππα Ἰορί ταν ἀριὰ 
Τπϑορποβῖ. Ρ. 21} 7. οὐ ζουᾶν. ν. [257.. ὈΙΝ]). π΄ διθρι. ΤΠ65. 

“είχιον (αϑ5. Υθη. ἔδρ. Υἱμά. τὲ. ΑΥὐ, Ἰ)η.. ιθπ ἀοοθηΐιπι ἴῃ 
ΠΟΠΙΪΠ6. ΡΓΟΡΙΪΟ βουνδηάιηι νἱάονὶ ἀοοοὶ (οο1}}, Ποοίγ. δοοθηΐ. Ρ. 296. 
εὐ 420. Αυρ. ΟἹ. τ, ναι. Μοβαι. Τειχίον. 

ἀς Οὐπνινίο βορίομθ ϑαρίθιημαιη 
[ὁ.19.] 6. ΠΟΙ ΠῚ ποίαβ αὐ 5ιορὶι. 
ΒγΖ. ἴῃ ν. ᾿νΝεμέαχ.““ ΗΠ 5. οΟΥἹά. 
Ῥαπ5. Βοροῖ. [Χ, 91, 5.1] ΡΤ] Ἱ. 
ἴῃ ΠΙοο 15. (ὑοηνῖν. Ρ. 102. [ὐ θὲ 

ΘΡΡΙἀα]ααι. αὐ σαβίθ! απ, ἀ6 οὐΐι5 
οἷσι ΟΥ̓ 15. ΤΟΘ ΠΟ ηΪπ πὶ ΠῸΠ 6Χχ- 
5ἰαι, οὐαὶ ΤΙ 6, Οοἴαθ πη μ 5 
Θδοιπἶη6, πιά] σοη[πα}ν Ηϊι 45. --- 
Εὐπάλιον. ἴα ᾿ϊογιηι ο. 102, 

ὙΥγιίοη}".1 ΑΘ 5, Αἀά. Ρ͵Ὸ ο]. 
γι. Ηοϑὶοά. ρ. ὃ. θὶη4.“. ΔΘΕῚΜ,. 
Εἰ Ηορὶοά. οἀ. ἴοοι}}. ρΡ. ΧΠΠ. 
εἀ. 1. “Ὑπὸ τῶν ταύτῃ οαπὶ ἀπο- 
Δϑανεῖν., ποὴ οππὶ λέγεται, ἰππ- 
δοπαα βὐπξ. χρησϑέν. ΟἹ, 
Δ 410}. αν. ὃ. ὃ0ά4, οχιν. ἢ οδβί. 
δ. 191. ὃ 

. 2. Ποτιδανίαν. .}6 
δἴτα Μαΐι Ἰοοὶ ρᾶιιοα βοίμηιι5 ῬΓὰθ-- 
τογιαπι οχ Τογά. οὐ [ν. ΧΧΥΤΙ͂, 
8... ΟΧ 4.ΟΓΙΠῚ 1110 ῬΓΟΧΙΙΉτΠῚ 06: 
ΠΘΟΙΪ ἴμϊ556 [οἵ. δάη. θὅ, 3.1...) 
ΟΧ ΔΙΙΟῸ πὸη ἰΙοησα ἃ} [Ἐἱπ|- 
ΡΆΠΟ οἱ ΑΡΟΙ οἶα] γϑπλοίμπι ἔπ 
58. αἰδοίη5... ΒΙΘΟΜΕ, Εν- 
τὰν νυ 5. ἢδ]}. 11. 2, μας. 172. 
-- Κροκύλειον. κΑΙαὰ Οτο- 
ΟΥΠαπὴ., ἀ6 4.0 [ἶσ Ἰοφυΐμι,, οἱ 
Ηοιποῦὶ [1]. ρ΄, 093.1 τὰ Κροκύ- 
λεια."" ὙΓΑ55. 1)0 πὴ ς ΡΓδο- 
ΟῚ 41105 οἵ, τ α5. 1. ἃ. Ρ. 172. 
291. εὖ [μοα]ς. 1. ἃ Ρ. 6198. -- 
ἡ είχειον. δ ποορηῖι οἵ, 54, Πος 

οὐ 1|1ν. ΧΧΥΎΠΙ, 8.. Βίδριι. οἱ ΡΊ]η, 
Ἐπ ρα Π ἂμ] γοοδηΐ. 06 5ίμι οἵ. μὲν. 
οὐ ἵ τ τι 8. οἱ 16 ]ς, 1. ἀ. το λην 

γὰρ γνώμην... »»Ἱὴν γὰρ 
γνώμην εἶχε πρῶτον. ταλλὰ κα- 
ταστρὲ ἐψασϑαι; εἶτ᾽ ἐς ΝΝαύπα- 
μτον ἀναχωρῆσαι, κἀκεῖϑεν [τὸ- 
οἴι5. καὶ ὕστερον] ἐπιϑέσϑαι 
τοῖς Ὀφιονεῦσιν, εἰ μὴ βούλοιν- 
τὸ προῤχωρῆσαι ἑκόντες.“ ΖΟΥ- 
ΚΑΣ. Οὕτως ροβὺ ραγιοῖρίαπι 
ἁαἀάϊαπι δὶ, αὐ ΤΥ, 88, ΥἹ. 61. οἱ 
ἃ]. ἢ) Ορ!ἠοποπεῖνεις οἵ. δά, Ὁ. 

δ. 38. Οὔτε ὅτε. Τμιογἀϊά 65 
να ἱποορὶ! 7 ἂἱ δὶ γεῦρὰ πολλῇ 
χειρὶ ἐπεβοήϑουῦν πάντες ποὴ 
οὐδοῦ Δαάϊμαγι: ἀυΐθιιδ 5. ΠΟΥ 15 
οὔτε γμτοριὶο ρτῸ οὐκ δηιθ ἐλάν- 
ἅγανεν ροπθηάιμι ογαν, ΟἿν δάῃ, 
39, 3. Υ΄,, 7. ΥἹ, 17..--- ἐπεβου.- 
τ ἢ ,᾿ Ἐννοητέον Ὁ Τ ΧῸ 
παρασκευή. “ ἹΟΥΚΑ͂Σ. Ναϊοὶῖ 
δυῖοπὶ ἐπιβουλεύειν τε οχοορὶ- 
ἴγ8 αΑἸἰφυϊὰ δάνουϑιϑβ ἃ}1- 

΄ 



μι" 

ΕΥῸΣ Ζ. ΘΕΡΟΣ. (1, 97. 107 

τοι Ὀφιονέων, οἱ πρὸς τὸν Μίηλιαχὸν κόλπον 

καϑήκοντες , Βωμιῆς καὶ Καλλιῆς, ἐβοήϑησαν. 

97. τῷ δὲ Ἰημοσϑένει τοιόνδε τὸ οἱ Μεσσήνιοι 
παρήνουν, ὅπερ καὶ τὸ πρῶτον᾽ ἀναδιδάσχοντες 

αὐτὸν, τῶν Αἰτωλῶν οὡὑς εἴη ὀρδία ἡ αἵρεσις, ἰέ-- 
ναι ἐχέλευον ὕ τι τύόχιστα ἐπὶ τὸς χώμας, καὶ 
μὴ μένειν, ἕως ὃν ξύμπαντες ἀϑροισϑέντες ὠντι- 
τάξωνται. τὴν δ᾽ ἐν ποσὶν ἀεὶ πειρᾶσθαι αἱρεῖν. 
ὁ δὲ τούτοις τε πεισϑείς, καὶ τῇ τύχῃ ἐλπίσας, 
ὅτι οὐδὲν αὐτῷ ἠναντιοῦτο, τοὺς Ποχροὺς οὐχ ἀνα- 
μείνας, οὃς αὐτῷ ἔδει προςβοηϑῆσαι, (ψιλῶν γὰρ 

ἀκοντιστῶν ἐνδεὴς ἦν μιώλιστα,) ἐχώρει ἐπὶ 4- 
γιτίου, καὶ κατὸὼ χράτος αἱρεῖ ἐπιών. ὑπέφευγον 
γὰρ οἱ ἄνϑρωποι χαὶ ἐχώϑηντο ἐπὶ τῶν λόφων 
τῶν ὑπὲρ τῆς πόλεως" ἣν γὰρ ἔφ ὑψηλῶν χω- 
ρίων. ἀπέχουσα τῆς ϑαλάσσης ὀγδοήκοντα οστα- 
δίους μάλιοτα. οἱ δὲ Αἰτωλοὶ (ῥεβοηϑηκότες γὰρ 
ἤδη ἤσαν ἐπὶ τὸ Αἰγίτιον) προςέβαλλον τοῖς 4ϑη- 
ναίοις χαὶ τοῖς ξυμμάχοις καταϑέοντες ἀπὸ τῶν 
λόφων ἄλλοι ἄλλοϑεν, χαὶ ἐφςηκόντιζον᾽ καὶ ὅτε 

4π 6 (τινί). Οἱ. ο. 109. ΥἹ, - 
θά. 88. εἰ ἀάη. ΠῚ, 20. --- πρὸς 
τὸν Μηλιακὸν κόλπον, 
πῃ ΜΙ αἸἰὰ οὐ πὶ 51 πὶ Υ ΘΙ 5115. 
πο δα δ] ἃ]. 5΄'η. Οἵ. Β] οο πὶ. 
εὐ Ατπ, -- Βωμιῆς. οϑίερῃ. 
Βωμοί, λόφοι Αἰτωλίας" οἱ κα- 

ΟΥ, Μαυυ}. ὃ. 999, ο. ἔδει 
προςβοηϑῆσαι. γιὰ. 90, τ: 
-- ψιλῶν ἀκοντιστῶν, ἷ, 6. 
ψιλῶν, ὄντων ἄκοντ. ; 411] δπίτι 
ψιλοί ἀὐογαη!. ΥἹά. 98, 1. Νοη 
ΡΓΟΡ απ ἃ ἰσίμαγ Κσιθρονῖ σοπίθο γᾶ 
τελῶν καὶ ἄκοντ. ἰπᾶδ, αὖ ν᾽ ἀ6- 

τοικοῦντες Βωμιεῖς. Θουκυδί- 
δης τρίτῳ. δ'τΑ. ρΡᾶρ. 451. 
Ἐὔηνος ἄρχεται ἐκ Βωϊαίων 
[ Βωμιαίων φ Βωμιέων Ὁ] τῶν 
ἐν Ὀφιεῦσιν [ὃ Ὀφιονεῦσιν] 4ἐ- 
τωλικοῦ ἔϑνους.“ ΥΥ̓Α 55. 
Καλλιῆ ς. Ἠοταπι ατ05. ΟΠ] πὶ 
ποπιϊπαῖιῦ ἃ Ρᾶτι5. Χ, 22, ἅ. ΟΥ̓, 
τθϊα. ὃ, 2. τα, 1. ἃ; Ῥ. 229. οἱ 
6 αῖϊ. ρ. 024. 

ἀρ. 97. ὃ. 1. Τ' ὁ πρῶτον. 
Υἱὰ. 94,1. -- ἀναδιδάσκον- 
τες. Οἢ, δάμη. ΤΥ. -- τὴν 
δ᾽ ἐν ποσίν. Βερεῖα εχ β5ιρ6- 
τίουῖθυ5 κώμην, οἱ ἀθ᾽ ἰρβα ἴογ- 
παιϊα οἵ. ΥἹ σ. ρΡ. 601. Νοπ ἀἰδ55ι- 
ἨΔ] ΟῚ ἃ ἢ [6 Ρ6 ἀ 65 ἀϊουπί [μαι η]. 

ὃ. 2. Τῇ τύχη ἐλπίσας. 

(υγ. οὐἵὰ, 4ποά ἱπιογάππι ψιλοὶ 
καὶ τοξόται πιϑιηογαηῃίι. ΟἿ. 4. 
Ιν, 30, 1. --- Αἐγιτίου. «Ἐπί 
ορρΡία! πλ}]ὰ ἀρὰ νοίθγοβ ΠΊΘΠ10- 
τὰ.“ ΥΥΑΘ5. 6 [νι οἷϊιδ ΠΟ ἢ- 
πα 15. δυιδρίοοποϑ. υἱά. ἴῃ δά. ῃαΐ. 
οἱ δριιὰ "ὁ ἃ ἰκ. 1. ἃ. Ρ- 617. 
κατὰ κράτος π6 ὃν θᾶ, 4ιιὰθ 
Βθαιπιπίαγ, Ρᾶχιπὶ ἀρία Θχἰβ 65, 

οἴη ἐπιών γΘΓΡΟ. ΠῚ Οἰμὶ αἱρεῖ, 
ἴθησο. -τ ἐφ᾽ ὑψηλῶν χω 
ρ ίω ν. “χωρίων ἴταβίγα ἱπιραρπαῖ 
Κγιυαθσ. Οἷ Ν, 00. 1. χωρίον 
ἐρυμνὸν καὶ δυςπρόςοδον (ἠδ 
9016), ἱμϊά. ὃ. 2. χωρίον καρτε- 
οὖν. ΟἿὟΙ, 

δ, ὃ. Βεβοηϑηκότες : 
ἐπί. Οἷ κἄπη.1, 107, ὅ. --- καὶ 

Ζημοσϑένης 
δὲ ἐπὶ 4ἐγι- 
τίου προχω- 
ρεῖ, ὃ ἑλόντι 
προςβάλλου- 
σιν οἱ Αίτω- 
λοί, καὶ γί 
γνονται ἐπὶ 
πολὺ ἀκροβο- 

λίσεις. 



τέλος δὲ ̓ 49η- 
ναῖοι ἡσσῶν- 
ται, παὶ μέ- 
γιστος αὐτῶν 
γίγνεται ὃλε- 
ὅρος. οἱ δὲ 
λοιποὶ ὥστε- 
ρον πλὴν Ζ4η- 
μοσϑένους ἐς 
᾿ϑήνας κο- 
μίξονται. 
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μὲν ἐπίον τὸ τῶν ᾿Αϑηναίΐων στρατόπεδον. ὑπε-- 
χώρουν. ἀναχωροῦσι δὲ ἐπέχειντο᾽ καὶ ἦν ἐπὶ 
πολὺ “τοιαύτη ἡ μάχη, διώξεις τε. καὶ ὑπαγωχγαΐ, 
ἐν οἷς ἀμφοτέροις ἥσσους ἦσαν οἱ ᾿᾿ϑηναῖοι. 
98. μέχρι μὲν οὖν οἱ τοξόται εἶχόν τε τὰ βέλη τ 
αὐτοῖς καὶ οἷοί τὲ ἦσαν χρῆσϑαι, οἱ δὲ ὠντεῖχον" 
(τοξευόμενον γὰρ οἱ Αἰτωλοὶ ἄνθρωποι; ψιλοὶ 
ἀνεστέλλοντο᾽ ) ἐπειδι) δὲ τοῦ τε τοἕ ξάρχου ὦπο- 

θανόντος οὗτοι διεσχεδάσϑησαν, καὶ αὐτοὶ ἐχε- 
χμήκεσαν χαὶ ἐπὶ πολὺ τῷ αὐτῷ πόνῳ ξυνεχόμες- 
οι, οἵ τε Αἰτωλοὶ ἐνέκειντο χαὶ ἐςηχόντιζον, οὕτω 
διὶ τραπόμενοι ἔφευγον, καὶ ἐςπίπτοντες ἔς τε 
χαράδρας ἀνεχβάτους καὶ χωρία, ὧν οὐκ ἦσαν 
ἔμπειροι, διεφϑείροντο" καὶ γὰρ ὁ ἡγεμῶν αὐτοῖς 
τῶν ὁδῶν Χοόμων ὁ Μεσσήνιος ἐτύγχανε τεϑνη- 
χώς. οἱ δὲ Αἰτωλοὶ ἐςαχοντίζοντες. πολλοὺς μὲν 3 

αὐτοῦ ἐν τῇ τροπῇ κατὰ πόδας αἱροῦντες, ἄν- 
ϑρωποι ποδώχεις καὶ ψιλοί, διέφϑειρον, τοὺς δὲ 

ὅτε... ἐπέκειντο. ΟἿ. οἰπῖ- Ραμ]ο ρόϑι, 1, 6, 3. Π 101, 5. 
[68 Ἰοῦο8 ὟἼΙΙ, 79, ὅ, 11, 79, θ.6.Ἡ 1) 81. Πίο εἰ αὰ ΥἹΙ, 19. εἰ 39: --- 
-- ὑπαγωγαί ἀναγωρήσεις. οἱ δέ, Ἡϊπιπο ἀβιπὶ νογθουι ὁ, 
5680]. ΟΥ̓, ὑπάγειν ΙΥ, 127. εἰ δέ ἴῃ ἀροάοσὶ -δαι5 τυ δὲ 
101 θ ας. -- ἐν οἷς ἀμφοτέ- 
ροις. Οἵ, 54], (κι, 5: [πορῖᾷᾶ 
τοὶ [Πα Ὑ5 δὲ 051 6 η- 
ὑϊὰ ΒΟ] Θτ πὶ. ζηθ τὐγαζιιθ 
15 ΑΓ ΡῈ 5 Δι χ ΘΓ αὐ. ΘΙ ΜΉ ΠΟ 
ἀμφότερα αὐτά ροϑβῖ ἄτι Γδπιϊηΐπα 
ΥΙ, 72, ἀ. ΟΥὮἁΔ, ἱπίογργ: {ἷν. ΧΗ͂Υ, 
90. Ζαυπιρί. αν. Και. ὃ. 877. οχίγ. 
ἘἈοπὶ, ὃ. 100. «ἀη. 9. 

Οαρ. 98: 8.1. Οἱ τοξόται. 
Ηο5. αὐ (ρα ]Π]θηϊογιπι οἱ Ἀ165- 
βϑῃΐογιπὶ (90. 2.} ποπηι}]ο5. δαΐ 
ΓΟΠΊΪσο5. ἡδνίιπὶ ΑἸ ΘΠ θη κί πὶ νἱ-- 
ἀοτὶ [556 ΧΡ] σαν Αση, ΠΠπ4 Βασπὰ 
ἀπθῖ6 γον 5} ]πι5. 6ϑὶ, τ τ ὦ βέ- 
λην 5πα ἰοἰὰα,. δᾶ ἰ6]ἃ, 41- 
Ρὰ5 αὶ ΒοΙ ΘΗ. πο αὐτοὶς] 
μέχρι μὲν οὖν αὐτοῖς εἶχον οὗ 
τοξόται βέλη, ἀντὶ τοῦ οἱ το- 
ξόται αὐτῶν. 8.Πο!. ΟΥἿὮ, Ν ατιἢ. 
τ, ὃ, 389, Κοπι. ἧ. 105. ἄη. 2. 
3. Αὐτπ. Το οἱ α ΥΠΠ. 38. Παιμνὶ 
ῬΓΟΠΟΙΠΪΠἾ5 αὐτός ἰΐα ρΟΒ5111 ρ] υγίπια 
ἘΧΡΙΉρΡΙα ἀρυὰ Τῆμο, τγρρουϊυηίΓ, 

ΕτΙὶῚ25 6}. δα [πιοῖ. ρ. 47. Ρτγοθαὶ 
οἴΐϊαπι οὔτ. αὐ Πειοάοίιμη ΠῸ5 
γοηλ6η5. ΟΥἿἮ, αάπ, 1. 11. 1. -- 
ἀνεστέλλοντο, τορτῖπιο- 
Βαπίαν. ΟΝ, οὐ, πιαὶ. Βΐς οἵ δά 
ΥΙ, ὃ. Ξ- οὐτουν ἡ αν. 
οὗτοι, κασι ατὶϊ. αὐτοί, 
ΠΣ ΕΠΠΝ πλ το 5 οοἰοῦ!.(". ΚΙΘΤΕΝ, 
- καὶ ἐπὶ πολύ. Καί Ἀεῖ5- 
᾿κῖπι5. 46] ν Ἱε, δὲ πη οἷβ Ἰπο αν 
Βοικκ,. ἀοἰονῖν Π14. ὅπηι καὶ μά- 
λα, καὶ πάνυ 51π}ΠΠὈυ5 416 ἰὰ- 
ΠΟΘ ΟΠ Π8]6 σοπιραγα! τσὶ 6 σ, 
«ὦ θίοη. Ρ. 274. Οἷ, Ἀ ο51. αν, ὃ. 
134. 5. ο. α). -- χαράδρας, 
τογγο πε ϊατι ἴν 60 8. ΝΕ] [αὰ- 
965. Ο, δάη. 29, 1. οἱ 112, 6. 

δ. 2: Κατὰ πόδας αἵ- 
ροῦντες. 8.0]. συντόμως, 
᾿. Ὁ. {Π1Π100. 6 γνϑϑῖϊσὶο. 
Βτγθάονϊι5. νἱάθῖαν. δά ΕἸ ΕΠ ΤΆ τεΙΝ 
ΟΌΓΒΙΒ. ΠΟΓΠΙ ΠῚ ΠΟΠΊΪηαπὶ του 1556. 
4885] ϑδδοῦ ρμ 6 αἰ θῈ5 ἃ 558 οι}, 
ἨΛΑΟΚ. Ἀρδοιϊίυς. 5080]. Οἵ, δάη. 

Αἰπο-"- 
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πλείους τῶν ὁδῶν ἁμαρτάνοντας καὶ ἐς τὴν ὕλην 
ἐςφερομένους, ὕϑεν διέξοδοι οὐκ ἦσαν, πῦρ χκομι- 
σώμενοι περιεπίμιπρασων. πᾶσώ τὲ ἰδέα κατέστη 
τῆς φυγῆς χαὶ τοῦ ὀλέϑρου τῷ στρατοπέδῳ τῶν 
᾿Αϑηναίων, μόλις τε ἐπὶ τὴν θάλασσαν καὶ τὸν 
Οἰνεῶνα τῆς “Μοχρίδος, ὕὅϑενπερ καὶ ὡρμήϑησαν, 
οἱ περιγενόμενοι κατέφυγον. ἀπέϑανον δὲ τῶν τε 
ξυμ μμέχων πολλοὶ καὶ αὐτῶν ᾿Αϑηναίων ὁπλῖται 
περὶ εἰχοσι μάλιστα καὶ ἑκατόν" τοσοῦτοι μὲν τὸ 
πλῆϑος χαὶ ἡλικία ἡ αὐτή" οὗτοι βέλτιστοι δὴ 

ἄνδρες ἐν τῷ πολέμῳ τῷδε ἐκ τῆς ᾿Αϑηναίων 
πόλεως διεφϑάρησαν. ἐπέϑανε δὲ καὶ ὃ ἕτερος 
στρατηγὸς Προοχλῆς. τοὺς δὲ νεχροὺς ὑποσπόνδους 
ἀνελόμενοι παρὰ τῶν, Αἰτωλῶν καὶ ἀναχωρήσαν- 
τες ἐς Ναύπαχτον ὕστερον ἐς τὸς ᾿ϑήνας ταῖς 

ναυσὶν ἐχομίσϑησαν. “Δημοσϑένης δὲ περὶ Ναύ- 
παχτον χαὶ τὰ χωρία ταῦτα ὑπελείφϑη τοῖς πε- 
πραγμένοις φοβούμενος τοὺς ᾿Ιϑηναίους. 

99. Κατὰ δὲ τοὺς αὐτοὺς χρόνους καὶ οἱ περὶ 
Σιχελίαν ᾿Ιϑηναῖοι πλεύσαντες ἐς τὴν “οχρίδα 
ἐν τ τ τέ τινι τοὺς προςβοηϑήσαντας 46- 

ΕΤΟΣ Ζ. ΘΕΡΟΣ. (1; 98. 99.) 

Ρ. 98. 8. 38. Τῷ στρατοπέδῳ ΒεΙεῖκ. 46 ΠοΙπΙ! σοπίδοιιγα, 
ναὶ ΣΈ Νν Ιερίταγ] ο. 85. [η΄ ΠΟΒΙ. Υιήσο τῶν στρατοπεδων, 
ΜῊΝ Ρ᾽ασα δ πὶ δ ἀπὸ οχϑγοϊθι [Ὁπ5ί γα ἀΡααΝ Βοιηῃ. ϑγηΐ. ρ. 09. 

- ἃ. Βελείστοι δή. Ὁ). 1. Εἰ πὶ Ομν. 1)Δη. δὴ βέλτιστοι. 
Μαϊο δὲ δὴ βέλτ. νεῖ! δὲ βέ ἑλτιστοι δή. ἜΣΕῸ Ε [πποὰργ, Τῆπο. Ρ. 7. 
ἴῃ γα] σαῖα ἱπ ογρηποοποιι ροϑὺ αὐτή 101] ταν, Ουὰ δα θ᾽ να. Ομ 
6556 νἱάθίαγ δι δοίογο Βοργαδὶ, σοηίθοίιτα ἡλικία αὕτη βέλτιστοι. 

ΙΝ, 120. ---τὴν ὕλην. Ατῇοιϊο 
δἀάϊο αἀ γαράδρας απίδα οοιη- 
ΠηΘΙΠΟΥαἰὰ5. υἱάθι γ γθβρὶοὶ, 4πὰἃ6 
Γαϑγῖξ ξαϊ ποβαο 56 εἰ νοσαθ. (ογίθ 
δ᾽ ση Ποαϊαν ΕἸ να {ΠΠπ|5 ΤΟ σ] ΟἩ Ϊ5. --- 
ἐςφερομένους. .ἷμαϊπ6. 51} 
1ΠΠ|ο05. ἱπἔογοπίοϑ 56. 60 
οοποράοηςε5." ΒΑΌ. Μοάϊιη 
6556 ΡΔΙΓΙΟ ΞΟ πο Π6 ἀθοθρίι5 πα }6 
αἰῆγπιαὶ ΒΙοοπ, ἴῃ οα. ῶ. Ἔχφε- 
θομένους ὁοηΐθοῖς ΒΘ ας, 
δ εν ὋΓ απ. 1, 109, 

1. 11 81, ὅ. ὙΠ, 29, ὅ. -- τὴν 
θάλασσαν καὶ τὸν Οἷνε- 
ὧν α. ΟΥ̓, «άη. 95, 8. εἰ ἀθ6 σο- 
ΠΘΓΘ δάη, ΙΡ, 42, , 

δ ΠῚ ΟΣ Ἶ, τδ᾿ νεότης. 
--- οὗτοι εεἴ. (ΟΥ̓. 54, --- βέλ- 
τιστηι ἄνδρες. -ος ἀϊοίαπ 
[αοῖτς αὐ ΟΤ αββία ΓΙῸ 8 ΑΣ Οὐὐδαιίοθῃθ 
ΠῸΠ 6Χχ βοίὰ οἴαββθὸ τῶν ϑητῶν 
[πὸ ῥΙοσαο, εἴς ΝΊ. 43.) 5υπ- 
Ρίος δϑδο. βϑδά ποηηλ}} 05. Ππν ΘΠ65 

δχ ΠοποϑΠ ΟΥῖθι5 σΘ 115. ΟΥΟ 5. οὐν 
δα τΠ απ ππν ἴῃ Παὺ ἐχροαΠοπὸ 
ΡΟΓποῖοΚ Θπϑ 6 σοπἰϊοϊαμλι5."" ἙΝ, 
Οἵ. «πη. ὙΠ], 24. εὖ βιιργὰ 16, 1. 

8.5. Τοὶς πεπραγμένοις 
φοβούμενος. (ΟἿ. Νατι. ἄγ. 
δ. 8098. ". οἱ ἀδ τὸ ο. 114. 

Ὁαρ.99. Περὶ Σικελίαν. 
ἴῃ διοι Πα οἱ νἱοῖπα [{8]18. --- 10 - 

τῶν περὶ Σὶ- 
κελίαν 3439η- 
ναίων στύλος. 



«. 

«Αἀϊτωλοὶ πεί- 
ἅγουσι “ακε- 
δαιμονίους 

σφίσι ξυστρα- 
τεύειν ἐπὶ 
Ναύπακτον 
ἡγουμένου 
Εὐρυλόχου. 

170 ΘΟΥ̓ΚΥΔΑΙΔΟΥ͂ ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ Γ. ο΄. 

χρῶν ἐχράτησαν, καὶ περιπόλιον αἱροῦσιν, ὃ ἦν 
ἐπὶ τῷ “Ἴληκι ποταμῷ. 

100. Τοῦ δ᾽ αὐτοῦ ϑέρους Αἰτωλοὶ προπέμι- 
ψαντες πρότερον ἔς τε Κόρινϑον χαὶ ἐς “αχε- 
δαίμονα πρέσβεις. Τόλοφόν τε τὸν Ὀφιονέα χαὶ 
οριάδην τὸν Εὐρυτῶνα καὶ Τίσανδρον τὸν ̓ 4πό- 
δωτον, πείϑουσιν, ὥςτε σφίσι πέμψαι στρατιὰν 
Β] Χ [Δ " Α - 3 -" ΡῚ ἐπὶ Νιαύπαχτον διὰ τὴν τῶν ᾿᾿Αϑηναίων ἐπαγω- 
γήν. καὶ ἐξέπεμψαν “ακχεδαιμόνιοι περὶ τὸ φϑι- 

Ι " « ΄ - , ’ νόπωρον τριςχιλίους ὁτιλίτας τῶν ξυμμάχων. τού- 
τῶν ἤσαν πενταχόσιον ἐξ Ἡραχλείας τῆς ἐν Τρα- 
χῖνι πόλεως τότε νεοχτίστου οὔσης" Σπαρτιάτης 
δ᾽ ἦρχεν Εὐρύλοχος τῆς στρατιᾶς, καὶ ξυνηκολού-: 

ἀρ. 99. “Ἴληκπι. 1ι. τ. νοῦ! οἀά. ἴἌληκι, ἴοτίαββθ τοοίθ. Νὰπι 
τα διΡᾺ}. (οἵ, δάποι.) «Εν ἴῃ θίοῃ. Ρριΐοσ. ρ. 59. δα. ΒΡ". Βίἴθρῃ. 
ν. 907. ἐπὶ προχοῇσιν "ἤληκος. Ιίδπι ἴθ Οὐποη. Ναγγαῖ. Υ͂. ἀρυὰ 
ῬΙιοῦ. ἴῃ ΒΙΡΙΙοΙμ. Ρυϊβοίαπ. ἀιιοχιιθ. ἵπ πιθίαρμγαβὶ ν. 901. 4πὰ σα στὶς 
ΓΠπθη ΑἸ δ οἰ. 
ΠΡ. ο. 1. “4ληξ.““ ὉῦΚ. 

κρίδα. ΟἿ, 86,2. -- περιπό- 
λεον. «(Ὁ ἃ 516 11] Ὲπὶ 56ὶ 5᾽αὐϊο 
τῶν περιπόλων 65ι. ΟἿ ΤΥ. 67. 
[0] 46 περιπόλοις νἱά. ἀ4η.1 ΥἹ, 
λἀο. ὙΠ. 48. [Καμη. δα Ρ0]]. ΙΧ, 
10.1 ΑΚΝ. Ιπἴτα ο. {1{5. νοραίαν 
“οκρῶν φρούριον. --- Ἅληπι 
ποτ. δύτγαρ. ρΡ. 200: τοῦ ὃὲ 
Ἄδληκος ποταμοῦ, τοῦ διορί- 
ζοντος τὴν Ῥηγίνην ἀπὸ τῆς 
“Ποκρίδος. ΟΓ, οἰΐαπι 54, οἱ δάῃ. 
10.9.0: 

ἀρ. 100. δὃ.1. Πρότερον, 
Ἰᾷά δῦ, αὐ νἱάθίαν.. Ὁ, ΡΥΪισιιατα 
ΑἸΠ ΘΗ θηβία πὶ Θχρθα!ο ἴῃ Αεοῖο- 
Ἰΐαπι Γαοία δῦ. [π᾿ πη οἰ γιὰ} ΘΠ Ϊπι, 
410 ἰπίθν Αϑιο] απ οἱ Ναιιραοίτιμ 
ογδηΐ, ἰᾷπὶ ο. 94. πηθπιῖο [αοία 6ϑῖ, 
οὐ τπἃ ΘΧ Οδι518 ΘΧρθα  οηἷ5 Π6- 
ποι μοηἶβ πᾶθὸ ἔπ. αὐ ΠΑ] 1551- 
ΠΙ05. ΑΠΙΘπἰθηβίτπι βοοῖοβ ἃ ἂρ- 
ΘΥΘΒΒΙ ΟΠ 115 ἰΠἰ ΠΠ]ΟΟΥ ΠῚ 60. ἶρ80 
ἰθιροτο ῬθΙοροπηθβίογιπι δυχί!ϊα, 
4ΌΠΡι5. 1105 ἀδβίγιθγθην, ἱπιρ]ο- 
Τη αι ΠΙΡογαγοῖ. 6 ΑΝΝ, --- ὥς - 
τε. ΟἵὨ 11,2; .Δ. 101.. Ἰηἴτα 102, 
0. - - διὰ τὴν... ἐπαγω- 
γήν, ἴ. 6. Ῥτορίθγοα 40 ἀ 

[τ ποθ ΑἸϊο6.} Βοᾷ ἴπ ἐ44. Απιίσοπὶ Οαγγϑί. 

(Νδαρδοῦ οοπῖτα ἱρΡ505) 
ἀἀάπχογαη ΑΥΠ ΘΠ 8565. 
561 3 Αοἰο! απ ἰηναάδῃ- 
ἄδπι δἀάνοσανοθγδηΐ, [ἰὰ τϑοίθ 
Ηδδοῖ. Οἵ. 94, 3. 

ὃ. 2, Τῶν ξυμμάχων. ϑιι 
ΘΠΪπ ΠΟΙ ΠἾ 115. ΠΡ ΘΠ ΟΡ ρα ο θα ηΐ. 
Οδίδγιιπι 46 οορὶϊ5 Επιρ γι ὶ οἴ, 
107, 4. 109. 2. οὐ [δὲ δάμοι. ---ο 
νεροἈτίστου οὔσης. ΟΘ΄ ο. 
92. ---ξυνηκολούϑουν αὖ- 
τ ῷ. Ευΐδβε δ05 ἐφῃρημένους ἄρ- 
χειν ἀἰδοίπιιι5. εχ ο. 109. Αἰψιθ 
μῸΧ ΙΝ, 88: αὐτὸς τρίτος ἐφη- 
ρημένος ἄρχειν κατὰ νόμον ρ]6- 
ΓΠΠΠΊΠΙΙΘ ἄτι05 ἀτιο 65. {α] ροβὶ ΠΟΥ οὶ 
ΒΡ ΘΙΙΟΥΙΒ. ΑἰΓΟΓ ΙΓ ἴῃ ἱπιρουῖο 
βιιοοράθιθηϊ, 4ιΟΙ6 8. Θχθγοίτιι5. [ὰ-- 
σοὐδομπιοῃίοσιμι πῃ ΒΟ] Πτπ ργΟΠοὶ - 
ΒΟΘΓΘΙα, ΘΟ ΒΕ α05. 6556 Δρρᾶγοί, 
Το πὶ ἰγθϑ ΥἱΡὶ ΠΟΙ πα Πΐαγ, αὐ π0- 
νὰ οΟἸοηΐδο Πδυοοὰθ ριαθοϑβϑηΐ, 
Πηΐδδὶ ΠῚ. 92... ᾿ἀθμ  τ16. ΠιΙΠΊΘΓΙΙ5 
ΙΝ, 192. Υ, 12, 46 ϑρανίαι5. δά 
ἵπηρ γι ἴῃ ΟΠ ΔΙ Οἱ ἀἴσο. βιβοὶρίθη-- 
ἀτιπι πιῖβ5815. το.“ ΑᾺΝ, -- οἱ 
Σπαρτιᾶται. Ὧδ ατιίοιϊο οἵ. 
αάῃ, 20, 1, 

ΟῚ 

2 
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ϑουν αὐτῷ Μακάριος καὶ Μιενεδαῖος οἱ Σπαρ- 
ι τιᾶται. 101. ξυλλεγέντος δὲ τοῦ στρατεύματος ἐς 
Δελφούς, ἐπεκηρυκεύετο Εὐρύλοχος ““οχροῖς τοῖς 
Ὀζόλαις" διὰ τούτων γὲρ ἡ ὁδὸς ἣν ἐς Ναύπα- 
χκτον, καὶ ἅμα τῶν ᾿᾿Αϑηναίων ἐβούλετο ἀπουστῆς 

ῷ σαν αὐτούς. ξυνέπρασσον δὲ μάλιστα αὐτῷ τῶν 
“οχρῶν ᾿Ἀμφισοῆς, διὲ τὸ τῶν «ΦΦωχέων ἔχϑος 
δεδιότες" καὶ αὐτοὶ πρῶτον δόντες ὁμήρους καὶ 
τοὺς ἄλλους ἔπεισαν δοῦναι φοβουμένους τὸν 
ἐπιόντα στρατόν, πρῶτον μὲν οὖν τοὺς ὁμόρους 
αὐτοῖς Μυονέας, (ταύτῃ γὺρ δυςεςβολώτατος ἡ 

σαρ. 100. δ. 2. Μενεδαῖος. ῬΙῸ μος “Μενέδατος ἰπ οπιπῖ- 
Β5. ΠΡΥῚ5. πι55. δχοθρίο Ὑαΐ.. ὑ}] Μενέδαιος. αυϊσαίιππι οχ ο. 109,, 
ἘΠῚ ἰαπιθη (. οἵ Ὑδη. ΓΌΓΒΙΙΒ ᾿Μενέδατος, ΓΟΡΟβιθαπὶ δϑί, οἱ ἀο[επαϊμαν 
ἃ αϊοῖ. αἀ Πεγοάοι. ΥὙἹ. 82. Μῖενεδάϊος τϑοῖθ, αὐ νἱάθιαν, ΠΣ 11} 
ποὺ ΠΙπά. ἴῃ Βίθρῃ. ΤῊΕ8. Ἐ 

σαρ. 101. δ. 2. Μὲν οὖν. Οὖν οι. Ο. Ε. Μίοδαι. κι. Αγ. 
ΟἸν. θαη., οἱ βαβρθοίαπι δὶ ἄσαθσοτο ϑ8α οἵ. δάη. 

Θῦρ. 101. 8.1. “Ὁ ̓ φ οὖς. [ιὰ5 ραγιοι]α5 ᾿π50] 6 ηἰπι5 ἴῃ πη ]0 
ἸδοθἀΔομ 115. ἉΠΊΪΟΟ5. Ι, 112. δπιθῖθμα γυθοτιμ ΟΟἰ]Οὐαἰα5. 4 
121. -- τῶν ἤξοοῶν Το τ. ἀιβιι5. [ΓΘ ΙΘ ΠΟΥ οδὺ ἴῃ 51Π}}ΠΠ1π|}8 
ἀποστῆσαι. Οἷ. 95, 3. μὲν δή. Μὲν οὖν ἴἴα. Ἰορσιη ΕΓ 

8. 2. ᾿μφισσῆς. οι οἰίαπι ᾿Υ, 104, ὅ. οἱ 1π Χραη. 

υᾶντῖο θ6110 5Δ0γῸ ΠΟΙ ἰΞΒΙ ΠΙΟΥΊΙΠῚ Αμπᾶρ. ΙΥ̓, 7, τὴς 01 οὖν ΠΙΡΘΥ 
ΘΧ ΟΡ ΠΠ118 Τρεῖς Γδοδρίμηι οβὺ, Οἵ. 
5008. Θεά. ἢ. ν. 499. --Ἐ ἥυνο- 
νέας. Νἷάε Ρ 815. ΥἹ, 1005 
Ιοοῖπι ἤππὸ οΟἸϊαῃίθι.“, Δ Α55. 
Ιπά46 εὐ 6 δίερι. ΒΥ Ζ. νυ. ἤϊνο- 
νία βουϊρίιπσα οοηβίαί. Οιαᾶγο ἀρὰ 

Θαπάθπι δίθρη. ἴῃ νυ. Διύων ΡΓῸ 

τα ΧΙ ΠΙᾺ ΠῚ δ᾽ [ογίαββθ ἴππὺ 50] Πὶ 

[υἷ55 6 μιοογόγαπι, ΟΖοΟΪΑΓιπῚ ὉΤῈ ΠῚ 
(πᾶπιὶ κατὰ κώμας διΐο ΡΟρι]ι8 
ΒΑΡ Ια θα1) αὐποῖαί ΒΤ οο πιῇ. ΟἿ, 
ἄς εὰα τ π5. Η6]]. ΠΠ. 2, ρῥ. 1601. 
544. οἵ 1, ας. ἄταθο. βθρί. ἢ]. 
Ρ- ὅ90. 544. 86 οἰϊαπιδὶ ΒΙθρ ια- 
ΠῸ5 ἴῃ 5. 486 ἀεϊηθ εχ 60 
ῬΓΟΙΟΓΘ τ, ΔΙ ΦΌΟΥΪΘ5 πόλιν ποσ- 
᾿ἰσθηΐίς τὸ κώμῃ ἀϊχοτῖν, ο. 100, 
ΘδγίΘ ]Π1ὰ6 πγΡ65 [ποτόν ΠΟΠῚΪ-- 
παπίι. --- δεὰ τὸ... δεδιεό- 
τες. Ἦλοο Ῥτγονίἰαΐθ πλ Ή τς 
δ1ηἴ. ΑΠΙΡ 556 Π565 4πὰπὶ ῬΠοΟΘη- 
565. 510] [6505 πηϑιθγοηΐ, [δο06- 
«δϑι πο] ὙΠ Πὶ στα πὶ 510] ΘΟΠοΪ- 
Ἰαγο βἰπάυιῖ556. ΘΧΙβΕΠΠ]ᾺΥῚ ροΚϑαηΐ. 
ὙἹΒΟΝ ΘΥ δὐυΐθπι ἴῃ ἅ]ι5. δεῖν. [. 
Ρ. 9800. ραϊαι δο5. πιο ρθη 85. 56 
Θχέγοῖταὶ ΠΟ 511 ΓΘ βιβίθγο ΠῸΠ ΡΟ556 
πηθίτιῖ556, μ6 ῬΠΟΟΘη565 Πὰς οοοᾶ- 
βίοπθ υἰογοηίαν δα βαθυϊθηάιπι ἴῃ 
56... ΑΠΠῸ ἰοῦ ὀχρ]οαμί. ΟἿ, δ. 
Πιδϊ. --- πρῶτον. Οἵ, δάη. 1, 
52, 2. -- μὲν οὖν. Αἰϊοπὰὸ 

γνυ. οἱ πολίται ἢύωνες, ὡς Θου- 

ἘΠΕ τρίτῃ" λέγονται καὶ Μυ- 
νεῖς ἰοσ. λέγ. καὶ Μῆιυονεῖς, ὡς 

εὐρύν τρίτ. Βῖκι5. δογιπῃ ἀδρίη- 
διιυγ ἃ Ραι5. Χ, 95. 4. νϑυθὶς 
ἄνω μὲν ὑπὲρ "Ἀμφίσσης πρὸς 
ἤπειρον Μνωνία, σταδίοις ἀπω- 
τέρω τριάκοντα ᾿Δμφίσσης Ἐπ τ» 
κεῖται δὲ πόλισμα ἐπὶ ὑψηλοῦ. 
Οὗ 1] 516}.8]. οἱ δίς Ατη. 
αἴχιθ τα 5. Η6}}. Π. 2, ρ. 109. 
Οασπι ἶο ἸΙοοι5 ἴῃ σοηῇηϊο ΠοοΥ- 
ἀϊδ αἴψιιο ῬΠΟΟΙ 15. δ᾽τι5 Θϑϑοῖ, ἃ 
δίεριι. ἴῃ ν. ϑ]υονία ῬΠοοΙαὶ αἱ- 
ἀὐἰθαιι5. οϑί, βϑα ἰπ νυ. δύων τὸ- 
οἴϊπ5.. τ ἀριὰ Ὑμαο. οὐ Ραυβ.. [ὸ- 
ἘΠ --- δυφςερβολώτατος. 
ΟἿ, αἀ 89, ὃ. ν. βιαιόξεοον 44η. 

ὁ δὲ Ποκροῖς 
τοὶς Ὀξζόλαις 
ἐπικηρυκεύε- 
ται περὶ διό- 
δου ξυμπρασ- 
σύντων ᾿“μ- 
φισσέων. 



ἔπειτα πο- 
ρεύεται ἐς 
ἹΝαύπακτον, 
ἣν Δημοσϑέ- 
νης περιποιεῖ" 

᾽ 
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“οχρίς,) ἔπειτα Ἰπνξας καὶ Μεσσαπίους χαὶ Τρι- 
ταιέας χαὶ Δαλαίους καὶ Τολοφωγίους χαὶ Ἡσ- 
σίους χαὶ Οἰκνϑέας. οὗτοι καὶ ξυγνεστράτευον 
πώντες. Ὀλπαῖοι δὲ διήοους μὲν ἔδοσαν. ἠκο- 
λούϑουν δὲ οὔ καὶ Ὑαῖοι οὐκ ἔδοσαν ὁμήρους, 
πρὶν αὐτῶν εἷλον χώμην Πόλιν ὄνομα ἔχουσαν. 
102. ἐπειδὴ δὲ παρεσκεύαστο πώντα,. καὶ τοὺς 
ὁμήρους χατέϑετο ἐς Κυτίνιον τὸ Δωρικόν, ἐχώρεν 
τῷ στρατῷ ἐπὶ τὴν Ναύπακτον διὰ τῶν “οχρῶν, 

ΜΜἝεσσαπίους. ὅτ. Ατ. Πῆεσαπίους. ΟἿ αἄη. 

. Τριταιέας. 
Τριτοιέας. 

-- Ἰπν ἑα ς. Ἐοταπι υἱσι5 Ἴπνος. 
σ΄. δῖ ορ. Βγ2Ζ. Μεσσα- 
πίους. Νοιιθη αἰϊπηθ. ποθὴ ποὸ- 
1} 2 “Π 0 46 οηΐμν πὸ 5ροοίαηΐ 

ΜΟββαρὶ Πα ]Πὰ6. ὙΠ. 33... Ἴετα- 
πίους ονηΐπο ᾿οσοημάιιπ) 6556 00]- 
Τίσιν Υἷ για ὁχ ΒΘ. 6 ΡΝ. ἴπ 
νυν. χάλαιον “οἰ εχ ΡοΙγ". 1. Υ. 
[ς. 7. οἱ 13.1 ΥἹά. Ρ ἃ 1 τ. ἅγαθο. 
δῃῖ. ἡ. 942.“ ΗΠ 5. ,.Ηἰος μαπιθη 
δοητοπίίαν νἱάοίαγ πηπία5θο, ΥἹᾺ. 
ατεθο. αηἱ. 2.“ Ὁ0Κ. Εἰ τοοῖα 
πε ανῖε; πᾶπηὶ ἈΙθίαρα ἴπ Αοίο]α 
αὐ ἍἸο που ἄθμν ρα θην. κἰία ἢιο 
ΠῸΠ Ροιποῖ. οὐ ἀρυά 5ιορν. ἴῃ 
ν. Χάλαιον 5ἴπσι!α ρθη ΠΟηΪΠᾶ 
ἀοργαναία βιιηῖ. - ἽΤριταικέας. 
»»Ἱριταιους 5ίορῃ. Βγ2. ἰην Χα- 
λαιον. οι βθοιηάϊ ΒΙΘΡΠ. 
Τριτειέως μοιπ5. ὁχ νοῦ ρι- 

τεία.““ ΠΌΏ5. νεῦρα θηΐπ 8ι16- 
ΡΠαηὶ πα βιηῦ: Τριτεία ... ὁ 
πολίτης Τριτειεύς. ἔστι καὶ ἄλ- 
λη μεταξὺ Φωκίδος καὶ Ποκρῶν 
τῶν Ὀ:ς:ολῶν. Εἰ Ἰοσίταγ ἀρπὰ 
Ἡοτγοάοι. ὙΠΠ. 33. δοοιυξαινιβ 
Τριτίας, οἵ ΡΙ]Ίη. Η. ΝΟ ΊΝ; 9, 
8. ποπιίπαινιιβ Τυϊθα. ἃ ΠΕ Ρι5 
δογΙριου 5. ΓΠΟΟΙάΐ {τ υΐθιν, εἰ π 
46 ἡ ϊαθα ὁδὶ μο 5 Αὐδαῖαο ατ- 
Ὀὲ5. πουηὸη ὡρι ΡΟ γ}». 5.γ}. ἃ]. 
-- Χαλαίευς. ΡΊ τη. 1. ἀ. δ. 7: 
ΡῬοτίυς Οπαϊαδθοη, ἃ 40 
ὙΠ]. Μ. ρα 55. ᾿πτγογδ 5 ΠἰΡ6- 
Γὰπ ορρίάππῃ 1) ΙΒ ., ΑΡ 

Ὠ. 1. Τριτοιέους. 
δὰ πὴ} οχ ἰβ. νϑύαμ νά θυιγ, 

Ιπτ. Ὑ πα. πὶ. Αὐ. ΟἾγ. δθαῇ. 
Οἵ. αἀη. 

60 ἴη Ρῃοοϊάθ ςο]οσαῖιγ, 56 ἃ 
5ι6ριν. ΒγΖ.. αὐ ἃ Τιμιο., ἴῃ [0- 
οὐάο, θὲ εἶμι οἴ, Κααὰ ας 1. ἀ. ρ. 
170.Ξ4ᾳ.. εὐ 1.8 α1κ. 1. 0.995. 5. 
ΟἹει οἰ πο παπσ δὲ ἡ σκάλα 
τῶν Σαλόνων. ἴ᾿. ἄταρο, 1 ρῥ. 6. 
--Τολοφωνίου ς. δίερ!ι. Βγ2, 
Τολοφών᾽ πόλις Δοκρὼῶν τῶν 
Ὀζολῶν. τὸ ἐθνικὸν Τολοφώ- 
νιος. ΟΥὮἨ Καὶ 5.. 0. 174. οἱ 1ν 6 ἃ1κ. 
ρμασ. 620. --- ΗἩσσίου ς. δίερῃ, 
Βγ2. ἙπΙσσός" πύλις Ποκχκρίδος. τὸ 
ἐσνικὸν ἭἬἭσσιος.--Οἰανϑέας... 
»«Ορριάσαι Οἰάνϑεια Ῥαιιβαηΐαθ 
[Χ. 38. 5. δὲ Ροϊγθὶο). ϑιίθρμαμο 
[εἰ ΡΠΠ]0] Οἐάνϑ,.“ ὙὙΑΒ5. Αἀ 
ΠΠΏΓΘ ὁ Ἰοσίοπο Ἀδσίγαθ. Ὁ} 15 
Αομαῖδο.. οἰΐαη. [υἷδδθ. ὁ ΡΟΤΎΡ. 
ΙΝ, ὁ7. ἀρρᾶγοῖ. ἃ 41ὸ Αοίο!αθ 
πγ} 5. ρΡρΟΠ]Πατγ, αυΐα πὸ 0 Α6- 
το} 15. ροβδι ἀὀραΐογ. Ποάϊο (ἀα] αχ αὶ 
(τὸ 1 αλαξιὸι) εἱ ν᾽ ἀθίηγ γοοροης- 
ἄθγο. ΟἿ, Ὁ ἃ νυ. 1ἰ. Ρ. 190. (177. 
Και 5. Ρ. 168. 1ν6 «ἰκ. γν. 894..54. 
-- Ὅλπαιοι. Νοη ὁοη πάθη αι 
1 Ποῦ απ ΟἸρὶ5 νὸ] ΟΙρα οα- 
516}10 Ατοσϊνοόγιιν ΑἸ ρ ἢ] ΠΟΥ ΠῚ 
ὁαρ. 102. 544... 4υσοι. Ἑοη αν 
δίοριν. ΒγΖ.. γῸ] θεῖ δἰτι5. ἸΏ Γπ 
τὸ. -- Ὑαίοι. ϑίορι. ΒυΖ. 
γαία" πόλις Ποκρῶν Οζολῶν, 
τὸ ἐϑυικὸν Ὕαϊο:. ΟΕ 1 οαἰκ. 
Ρ- 619... φυῖ Ρ. 615. ἱγλαῖοι Ἰορὶ 
τοπογὸ πιᾶν}}. 

Οαρ. 102. ὅ. 1. κυτίνιον. 
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καὶ πορευόμενος Οἰνεῶνα αἱρεῖ αὐτῶν καὶ Εὐπώ- 
2 λιον" οὐ γὰρ προςεχώρησαν. “γενόμενοι δ᾽ ἐν τῇ 
Ναυπαχτίᾳ, καὶ οἵ Αἰτωλοὶ ἅμα ἤδη προς "εβοη- 
ϑηχότες, ἐδίουν᾽ τὴν γῆν, καὶ τὸ προάστειον ἀτεί--: 
χίστον ὃν εἷλον" ἐπί τὲ Μολύχριον ἐλϑόντες, τὴν 
Κορινϑίων μὲν ἀποικίαν, ᾿Ιϑηναίων ὁὲ ὑπήκοον, 

8 αἱροῦσι. Δημοσϑένης δὲ ὁ ᾿Αϑηναῖος, (ἔτέ γὰρ 
ἐτύγχανεν ὧν μετὰ τὰ ἐκ τῆς Αἰτωλίας περὶ Ναύ- 
παχτον) προαισϑόμενος τοῦ στρατοῦ χαὶ δείσας 
περὶ αὐτῆς, ἐλϑωὼν πείϑει ᾿Αχκαρνᾶνας χαλεπῶς 

διὸὶ τὴν ἐκ τῆς Μευχάδος ἀναχώρησιν βοηϑῆσαι 
“ Ναυπάχτῳ. χαὶ πέμπουσι μετ᾽ αὐτοῦ. ἐπὶ τῶν 
γεῶν χιλίους ὁπλίτας, οἱ ἐςελϑόντες περιεποίησαν 
τὸ χωρίον" δεινὸν γὰρ ἦν, μή, μεγώλου ὄντος 

Εὐρύλοχος 
δ᾽ ἐς τὴν 4ἐ- 
τωλίαν ἀνα- 
χώρει ἤμπρα- 
κιώταις ξυ- 

στρατευσων. 

τοῦ τείχους, ὀλίγων δὲ τῶν ἀμυνομένων. οὐκ 
ἘΦ ) . δ᾿ ν « }] 7 -“ ς 5 ἐντίσχωσιν. Εὐρύλοχος δὲ καὶ οἱ μετ᾽ αὐτοῦ ὡς 

ἤσϑοντο τὴν στρατιὸν ἐςεληλυϑυῖαν, καὶ ἀδύνα- 
,΄ 

ΟΡ. 102. 8. 2. Μολύκριον (55. Αὐσ. Υεη. Ο. Ε,, Ρα]. 1{, 
γαϊ. Πεσ. ἀτ. οσψι. δυϊσο εἰ Βειῖς. δολύίκρειον, οἱ 1, 841.. 568 
Δἰτογὶ Γανοὶ ἀἀϊδοιναμι ἤολυκρικός Πς 86. Πὰπο ἀὐθϑῖ ἃ ΒῖταὈ. οἱ 
δίορῃ. “ολύκρειαν ἀϊοῖ ἀὐἀποίαι! Ηι45. 56 ἀρ διγα}. ῥ. 400. 56- 
πιοὶ ἤολύκρεια οἱ 56π|01] ἡ͵ῆολυκρία, οἱ μ. 451. ἰΐογιν. Πολυκρία. 
Τ1τὰ οἵἴαπι δρι 516 01}ν. ουθθαταγ, ΡΓΙΠβ4υδην 101 βογρίασαπι πη! 55οὺ 
Βεῦκο]. «Επρπογίοη ἤ͵ολυκρίαν 5οΥθι, ολυκρεία ϑονίαχ Ρ. 14. 
Ροϊγ». Ν, [94..7.} ἐξοδεύσας εἰς Μολυκρίαν. Μοϊγοτία ΕΠ η. 1Υ, 11. 
Οἵ. Ριοϊοη). 1, 15. ΥΥΑ55. “ολυκρέα εἰΐαπι Ραι5. ΙΧ, 91, ὃ. 

ΟΠ 1. 107. - Οἐἰνεῶνος. (ΟἿ. 
δίῃ. 95. 3. --- Εὐπάλιον. ΟἹὮ, 
πα. 98... 

ἃ, 2. Μολύκριον. ΟΥ̓ 5. 
Αδίο ας δἀπιπιογαῦ δίθρῃ. ΒγΖι, 
Βο4 ἀρὰ Το. [νοογ ἀϊσ. Ραγίθηι 
6558 ἀρραγοῖ, ἰΐοπὶ ἀριὰ Ριοίθη. 
-- αἱροῦσι. ΟΥ. δ1οά. ΧΙ, 
60... «υὶΐ ἱπ ργοχίηνἰβ ἀθ Αὐᾶγπᾶ- 
Ὠΐθις. [α]5ὰ παγιαῖ. 

8.9. Μετὰ τὰ ἐκ τῆς 4͵ἰ- 

τωλίας. ΒιιηΠπον ΙΝ, 81: ἐς 
τὸν μετὰ τὰ ἐκ Σωνέλίας πό- 
λεμον. ΥΠΙ, 2: πρὸς τὴν ἔκ 
τῆς Σικελίας τῶν ᾿Αϑηναίων 
μεγάλην κακοπραγίαν πάντες 
ἐπηρμένοι, ἤσαν. ΥἹ, 89: ἐϑε- 
ράπευον ὑμᾶς περὶ τὴν ἐκ Πύ- 

λου ξυμφοράν. ἴπ ιίι5 οἰηηὶ- 
θὰ5 Ῥγον 5. ἀϊοθπαϊ ἰημοσῖ. θὲ τὸ 
οΙ Ὁ. 07. 54. -- πεοὶ. Ναῦυ- 
πακτον. Οἱ. 95, ὅ. --ὀ δεί- 
σας περὶ αὐτῆς. Οἵἃἁ, δάη. 1, 
00, 1. ΠΣ ΘΝ 
γα ρη δεν» ΟἹ, 91. 2: ἢ 09. 
4. ὩΣ : 

ὃ. ἅ. Ἐπὶ τῶν νεῶν, ἴῃ 
παν ὶθι5 (ΑΥ1615); 4π8 5 56- 
οὔ πὶ Πα θ θα. δεινόν. 
ΟἿ. αἀη. Ἰν, 75,1.--- ὀλίγων δὲ 
τῶν ἀμυνομένων, 41 πὶ 
11. 4] ἀσρθ ἀοἴοπάεραπί 
(Ρτὰ 5  άϊα πὶ οἷα 5. οἴ οἷ 6 - 
"»απι). ῬΡαιποὶ οβϑθηῖ Νοη 
Ορὰ5. ἰσίι Κγαοσοῦ οομϊροίυγα 
ἀμυνουμένων. 



τῶν ἐν τῇ 
Σικελίᾳ ᾿4ϑη- 
ναίων ἐπ᾽ 

νησσαν καὶ 
ἐς τὴν Ποκρί- 
δα στρατεία. 
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τον ὃν τὴν πόλιν βίᾳ ἑλεῖν, ἐνεχώρησαν οὐχ ἐπὶ 
Πελοποννήσου, ἀλλ᾽ ἐς τὴν Αἰολίδα τὴν νῦν χα- 
λουμένην Καλυδῶνα χαὶ Πλευρῶνα χαὶ ἐς τὰ 
ταύτῃ χωρία καὶ ἐς Πρόσχιον τῆς «Αἰτωλίας. 
γεὰρ Δμιπρακιῶται ἐλθόντες πρὸς αὐτοὺς πείϑου-- 
σιν, ὥςτε μετὰ σφῶν Ἄργει τε τῷ Δμφιλοχικῷ 
καὶ ᾿Αμφιλοχίᾳ τῇ ὥλλῃ ἐπιχειρῆσαι χαὶ Ἄχαρνα- 
νίᾳ ἅμα, “λέγοντες, ὅτι, ἢν τούτων χρατήσωσι, 
πᾶν τὸ ἠπειρωτικὸν “αχεδαιμονίοις ξύμμαχον 
χαϑεοτήξει. καὶ ὃ μὲν Εὐρύλοχος πειοϑεὶς χαὶ 
τοὺς Αἰτωλοὺς ἀφεὶς ἡσύχαζε τῷ στρατῷ περὶ 
τοὺς χώρους τούτους, ἕως τοῖς ᾿Δμπραχιώταις 
ἐχοτρατευσαμένοις περὶ τὸ Δργος δέον βοηϑεῖν. 
καὶ τὸ ϑέρος ἐτελεύτα. 

103. Οἱ δ᾽ ἐν τῇ Σικελίᾳ ᾿Αϑηναῖοι τοῦ ἐπι- 
γιγνομένου χειμῶνος ἐπελϑόντες μετὰ τῶν Ἐλ- 
λήνων ξυμμάχων, καὶ ὅσον Σικελῶν κατὰ χρά- 
τος ἀρχόμενον ὑπὸ Συραχοσίων χαὶ ξύμμαχον 
ὄντες ἀποστώντες αὐτὸῖς ἀπὸ Συρακοσίων ξυνε-- 

πολέμουν, ἐπ᾿ Ἴνησσαν τὸ Σικελικὸν πόλισμα, οὗ 

ὃ. ὅ. Τὴν Αἰολίδα. Ὀυ}1- 
ἴαΐαγ, [ποῦ πὸ Ποὺ γϑβ 15 ΠΟΠΊΘῚ 
(αἸγάοηϊβ, ἃπ, 486 Ρ]ΘΓΟΓΙΠΊΠΙ16, 
γον σα 511 Ηδ]]. 11. 2. ρ. 224, 
οὐ 241... ορϊπῖο οβί, τορίοηὶβ (]γ- 
ἀοπθι οἱ ΒΡ] δα γοπθπι. ΘΟΙΡ] οἴ θη- 
ιἰ5.. ΟἿ᾽, οἄ. ππαϊ. Οὐπιπηθηΐ. οὐ (0 ] 
(ΘΠ! γιιπὶ το αϊαν 115} ΒῈΡρ]. --- 
Καλυδῶνα καὶ Πλευρῶνα. 
1)6 5'ται Βασαπι ἀγθίαπὶ νἱἀ. 5 ὉὙ ἃ ἢ. 
Ρ. ἀ50.. 54. δὲ 459. τα 5..ὄ Η6}1.1].Ψ 
2. ρμὰρ. 294---Σδάλά, 1,6 αἷς. ταθο, 
βερῖ. 1. Ρ. 109. 1117. 5ᾳ.. 1Π. ρᾶσ. 
ο90. 54ᾳ. -- Πρόσχιον. )6 ῃοοὺ 
νἱὰ. δ τα Ρ. ρ: 451. τι. 1. ἃ. 
Ρ. 248. 18 αἷς. 1. Ῥ..119. 

ὃ, θ. Ἠπειρωτιπόν. Ἀπτ- 
5118. ΠΙπογο [Πογὰ Ρἱηχίπηιι8. ΟΝ, 
αἄη. 04. 3, 00, 1. ἘΠ μα Ἰσίθιν 
ΥΥ ἃ ἢ 5 πὶ. Ἀππία, αγ, δά. 2. νοὶ], 
Τ᾿ 511, 
ΠΡ» Ἐκστρατευσαμέ- 

νοις περὶ τὸ Ἴργος, ἰά ἐδ 
ἐκστρατευσαμένοις καὶ γενομέ- 
νοις περὶ τὸ ἴἤργ. ΝΙδὶ ἴοτγίθ 

« Βοηάσπι 6558 ἀοοοῖ Ἠδδοὶς. 

ἼἼνησσαν. 

περί οὐπὶ βοηϑεῖν ἱπησογο τηᾶυΐβ. 
Οδἴογαπι οἵ. ο. 100. 1η1. 

Οὰρ. 103. 8.1. Τῶν Ἑλλή- 
νῶν, ἰ. 6. τῶν Σικελιωτῶν. --- 
ὅσοι Σικελῶν... Συρ 
κοσίων. Οἷ ΥἹ, 88, 4. Κατὸ 
κράτος, μίο οοὲ νἱοίθηῦετ, --- 
αὐτοῖς, ἰ. 6. τοῖς ᾿ϑηναίοις. 
Τταϊθοίαμι οἱπὶ ξυνεπολέμουν ἰιΠ-- 

Βαιοῦ 
πρὸς αὐτούς ναϊοτο γνοϊιοταί. 
ὕἱττυιηιιθ οοπίησὶ! οἰ δίς. 

Εἴτε. οἶνβϑ ᾿νησ- 
σαϊοιν!. θά.  Ἰποββαοὶ βῖνα [η65-- 
Β6η565. Π|Ἃ6Π} δ ηὺ οὶ 115. 4πΐ 
ΟἸοθγοηὶ ἴῃ  ΘΥΡΙΠΪ5.. . . Αοίπθηβοβ 
ἀϊουηθαγ. Νὰπι ορρίάιπι Αθίηα ἀῃ-- 
ἴθα ἀϊοίαπι ἤϊδ.,, Ἴίνησσα ... 
γιὰ ΟἹ εν. 510; Ῥδρ. 122, 129:- 
ΗΠ 5. »ΑΡοϑῦ, ἱπαιῖν Β τα] 
Ρ. 208... ἀπὸ τῆς Κατάνης στα- 
δίους ὀγδοήκοντα, εἱ πλησίον 
τῶν Κεντορίπων 6556 4110] ἴρας. 
219.] πδιταῖ." ὙὟ Α.55: τὸ 
Σικελικὸν πόλισμα. Αὐἰϊ- 

οἱ 6 

Ἷ 
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τὴν ἀχρόπολιν Συρακόσιον εἶχον. προςέβαλλον᾽ 
καὶ αἷς οὐχ ἐδύναντο ἑλεῖν, ἀπήεσαν. ἐν δὲ τῇ 
ἀναχωρήσεν ὑστέροις ᾿Αϑηναίων τοῖς ξυμμάχοις 
ἀναχωροῦσιν ἐπιτίϑενται οἱ ἐκ τοῦ τειχίσματος 
Συραχόσιοι. χαὶ προςπεσόντες τρέπουσί τὲ μέ- 
ρος τε τοῦ στρατοῦ καὶ ὠπέχτειναν οὐκ ὀλίγους. 
χαὶ μετὰὶ τοῦτο ὠπὸ τῶν νεῶν ὃ Πάχης καὶ οἵ 
᾿Αϑηναῖοι ἐς τὴν Μοχρίδα ἀποβάσεις τινὸς ποιη- 
σώμενον χατὰ τὸν Καιχῖνον ποταμὸν τοὺς προς- 
βοηϑοῦντας Μοχρῶν μετὰ Προξένου τοῦ Καπώ- 
τωνοὸς αἷς τριαχοσίους μάχῃ ἐχράτησαν, καὶ ὅπλα 

2, 2 [ λαβόντες ἀπεχώρησαν. 
104. Τοῦ δ᾽ αὐτοῦ χειμῶνος χαὶ Δῆλον ἐχώ- 

ϑηραν ᾿Αϑηναῖοι χατὰ χρησμὸν δή τινα. ἐκάϑηρε 

(αρ. 109. 8. 1. Προςέβαλλον. ὅτ. Ὁ. 1. Ε. Νοδαα. εὖ ἃ πιδῃ. 
560. πι. προφέβαλον, 404 ποβοίπιιβ ΟΡ ΒΘΚΙς. γθοθροῦῖῦ, Ζαῖπὶ. 5Θπιοὶ 
ἈΠ 5δθρίι5. ΑἸΠΘπΐθηβ6 5. ἱπιρθίπιπ ἴῃ ἰοοιπὶ ἔθοθυϊηΐ, Ἔχ ΠαΡΓΆ ΟΠ. ΠΟᾺ 
ΔΡΡαγθαί. 

τη ογρ Γαι. 
δ. 8. Καικῖνον. 

οα]0 ῬΥΘΟΙριπ πὶ Οαβίθ! πὶ 51οα- 
Ιου 5 σι οι! ραΐαὶ Ατη. -- 
προςέβαλλον. [π50]6π||π|5 
ὄπ ἐπί φγαθροβι!οηθ ἱπποί πὶ 
6556 σορποβοίιαν εχ ΜΙ αὐ τ}. τ, 
ὃ. 102. ». οὐ 101 δάῃ. 

8.2. Οἱ ἐκτοῦτειχίσμα- 
τος, ἷ. 6. οἱ ἐκ τῆς ἀκροπό- 
λεως ἐπεξελϑόντες. 

δ. ὅ. Καικῖνον. αμην] 
ποῖ Γθοῖθ ἰπίον (δυϊοπίαπι οἱ το- 
τοῦοπι. αὈ] αγοίηοιι ((ὐογα 6) Πὰ- 
θ6ι Ρ]η. Η. Ν. 1Π,. 10, 90.΄ ο0]- 
Ιοσαν: πᾶμ [τ|556 τη ον ἀ0- 
σοὺ ὕπο. δεά πὸ ΟἸπν ον αυϊάθηι 
δοηϊθητα ρΓΟΡαγ ροΐοϑὺ (ὑὰ οίηιιπι 
οἱ Ηαϊδοθιη διιηάθιι οθπβθη 5. Νὰ πὶ 
πυΐπ5» πο τ16 Ποπηθὴ ἰορίηιιβ ο. 99... 
ὉΠὶ ἀυτο πὶ {πνῖο ἃ Το. ἀπο ἀαἰα 
6556 ποῃηῖπα ΠΝ ἶ 6 ῬΓΟΡΆΒΙ 6 6ϑὶ, 
΄ιαηάιαπι Κ αὐκίνῃ β6ράγαν [0- 
οὐἰάθηι ἷν στὸ Ἀμοσίηο ἀἰοῖν Βᾶι15. 
ΥἹ, 0, 2. (οἴ. 4.6]. γαγ. Πιϑι. ὙΠ], 
18... αθὶ Καικενός νοοαίιγ). φαοά 
ἰάθη 46 Ἠαϊθοθ Πγπηαγο δίγαθο- 
ποι δὰ ς, 99, νἱἀϊπηι5. θ)ὲ (δο- 

Βοῖς. πὰποὸ Καϊκῖνον. 

Ασπο]άιι5. ἱπιρογίδοιιπι βούναίαπι ἱποϊρ οθαπὶ ἀσρτγοάϊ 

σῇ δήῃ. 

οἷπὶ ποιηϊηῖβ. δοοθηία οἵ, (ὁ 6{{]. 
Βοοϊτίη. δοοθηί. ρ. 209. Οπιηϊὰ 
ἀπίοπι γοσρὰ κατὰ τὸν Και. ποτ. 
ἴππσα οπὶ ἐχράτησαν. 

(αρ. 104. ὃ. 1. 42ῆλον 
ἐκάϑηραν. «ἴῃ ἱπδιία ΠοΙὸ 
ΑΡΟΠΠΠΙ βαογα Π6Ὸ βΆΓΟΓΟ [ἀ5 [}ς 
πθὸ πιουίιιπι 5ΘρΡ ΙΓ. ἤΐϊπο, φυοὰ 
ΠΟΙ ἴῃ ἰρδᾷ ΞΘριυ!αναθ οϑϑθηξ 
πηδη παῖ, {Πὰ Π 61} κάϑαρσις, αιιὰπι 
ΠῸΠ 86π|61} Αἰμϑηίθηβθβ ρτοοιγα- 
τη! ὙΠ ν οΠ:  διο. "1 ΧΗΣ 
[ο. 88.1 εἱ δ τᾶ}. 1. Χ. [ρ. 480. 
1)6 τἰτα γνοῦο ΑἸ Θη θη βίτπ ἴπ πγθ6 
Ἰυδίναηάα νἱ 4. δ δ τὰ τ 5. Αἰτο. Πμθοῖ. 
ΕΝ: οὐ 9.5: ΑΘ. 
ΒΡ πη ἢ 6. δα (Π]π. Ἡγιηη. ἴῃ 
Ἀε]. ν. 1. οἱ 277... ἩΌΠ. --- κα- 
τὰ χρησμὸν δήτινα, 561- 
᾿Ἰοοὲ 5 θοῦ ἀπ πὶ ΟΥ̓ ἃ ΟἹ} πΠὶ 
40 ἐ ἀα πὶ, οΤ ἃ οἵα }0 40 ἀδπὶ 
αὐἀπποπὶεϊ. αὖ ἀϊσορ αηΐ, 1π- 
[ογργοίαημν. ΒΤ ο ὁ ἢ ἢ, ἴῃ δα. 1. 
εὐ Ατση. [)ὲ φιὰ νἱ δή ραγιίου]αθ 
οἵ, ααη. 10, 0. Νόααο ἰἀπιθη οοι- 
{πη δϑὲ θὰπὶ ἢΐο δῖ 6556. ἰπίθ}}1π- 

Δήλου κά- 
Α 

ἅγαρσις μετὰ 
παρεκβάσεως 



περὶ τῶν πά- 
λαι 4ηλίων, 
ὧν μάρτυς 

[ω ΩῚ " 2 

Ὅμηρος ἐν 
τοὶς ὕμνοις. 

170 ΘΟΥΚΥΔΙΑΟΥ͂ ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ Γ΄ ρδ΄. 

« ᾿ Α , 5 ε ᾿ γ μὲν γὰρ καὶ Πεισίστρατος ὧ τύραννος πρότερον 
, [τ “- - αὐτήν. οὐχ ἅπασαν, ἐλλ᾽ ὅσον ἀπὸ. τοῦ ἱεροῦ 

ἐφεωρῶτο τῆς νήσου" τότε δὲ πᾶσα ἐχαϑόρϑη 
τοιῦδε τρύπῳ. ϑῆκαν ὅσαι ἦσαν τεθνεώτων ἐν 
“ήλῳ, πάσας ἐνεῖλον, χαὶ τὸ λοιπὸν προεῖπον 
μήτε ἐναποϑνήσχειν ἐν τῇ νήσῳ μήτε ἐντίχτειν, 
)ὴ4} ᾽ 4 « , ᾿ ΄- Ψ ,» ΡῪ αΛΛ ἕς τὴν Ῥήνειαν διαχομίζεσϑαι. (ἀπέχει δὲ 
ἡ Ῥήνεια τῆς Δήλου οὕτως ὀλίγον, ὥςτε Ἰολυ-- 
χράτης ὁ Σαμίων τύραννος. ἰσχύσας τινὸ χοόνον 
ναυτικεῦ, καὶ τῶν τὲ ἄλλων νήσων ἄρξας καὶ τὴν 
Ῥήνειαν ἑλὼν ἀνέϑηκε “τῷ ᾿ἀπόλλωνι τῷ “ηλίῳ 
«ς ὌΞΙΣ , Α Ξ Χ Α τ Ξ ἀλύσει δήσας πρὸς τιν 4ἢλον.) καὶ τὴν πεντετη- 
οἶδα τότε πρῶτον μετὰ τὴν χάϑαρσιν ἐποίησαν 
οἱ ᾿Ιϑηναῖοι τὰ 4ήλια. ἣν δὲ ποτε χαὶ τὸ πόλαι 
μεγάλη ξύνοδος ἐς τὴν 4ἤλον τῶν Ἰώνων τε καὶ 
περιχτιόνων νησιωτῶν" ξύν τὸ γεὲρ γυναιξὶ χαὶ 

Χ γ , ἕὧ τι »ξ 

παιοὶν ἐϑεώρουν, ὥςπερ νῦν ἐς τὰ Ἐφέσια Ἴωνες, 

δεοηάαπι. Οἵ. 1, 24, 2. οἱ [δ] αἄη. 
αἰχιθ δίς ΒΊΟΟ ἢ ἢ. ἴῃ δα. 2. 
Ουδδα θοῦ σου ἃ ΠΟ... 4 ρταο- 
ἰθῦθα ρΘϑ Π πα. οαπσα [)}6}1 {Π| 
δίνω τ! οπρηὶ [ἀοἰὰ ἢ) 6556. ἁὐάς, -- 
ἐκαϑηρε... Πεισίστρα- 
τος εοἰ. Οἵ Ηδγοάοίι. 1, 64: 
τὴν νῆσον Ζ4ῆλον καϑήρας, κα- 
ϑήρας δὲ ὧδε" ἐφ᾽ ὅσον ἔπο- 
ψις τοῦ ἱροῦ εἶχεν, ἐκ τούτου 
τοῦ γώρου παντὸς ἐξορύξας 
τοὺς νεκροὺς μετεφόρεεν ἐς ἄλ- 
λον χῶρον τῆς 4ήλου. --- τῆς 
νήσου οὑπὶ Γοπιοι ον ὅσον ἵἴπη σα. 

ΟἹ. ΥἹΙ, 37: προςἤγε τῷ τείχει 
τῶν ᾿“ϑηναίων, καϑόσον πρὸς 
τὴν πόλιν αὐτοῦ ξώρα, εἰ 64. 
πιαὶ. γῸ]. 1. ρ. 299, 

ὃ.2. Θῆκαι ὅσαι εοἱ. Ἐχ- 
ΘΒΊΡ] τ πὶ ΟΓΆΓΟΠἾ 5. 5. Π}}ΠΠ|πηιπ. Ὑ1.- 
δἰ! απὸ τ αν ἢ ὁ πὶ 4π ἢ δία τα, 
νοϑῖγα οί. Οἵ Μααν. ὅν. ἢ, 
ἀτή. Ἀ οϑιυ. 8. 09, δάη. 7. Π6 τ 
Οἵ. 1,8. -- ἐναποϑνήσπειν. 
Απιοοοάδης ἀϊοίαπι ν᾽ ἀοίαν ῃγῸ σοη- 
804 η1 ; ὁογ ὁ  άπτεεν δι 5ιιο- 
τιν Ὠ]οά. οἱ 8ιγὰ}», 1. ἃ. --- μή - 
τε ἐντίκτειν, Ῥαγία δηἰπ), υἱ 

[ὩπΠοΡῖΡιι5., σοη δηλ που Ιοσα βασγα 
γΘίΘΓΘ5. ογοάοραπι. ΟΓ, ΒΤ πὶ ἢ, 
-- οὕτως ὀλίγον. θΟιδίιον 
βἰδἀᾳ ἰοδίθ ϑιγα). 1, 4. --, Πο- 
λυκράτης οὐϊ. ΟΕ 1, 13,0. -- 
τὴν πεντετηρίδα... τὰ 
Ζήλια. Ὧδε Ὠεἰ 5. ε΄. ΡΟΙ] ΙΧ, 
61. ΒοΘοΙΚ ἢ. δα Οοτρ. [πϑογὶρῇ. 
1. ρ. 205... φυὶ ΤΠ ]]οπὶ5 ἃ. ΥἹ. 
ει. Ὑ]1. δὰ σο]ργαϊα δὐθ γα αν, 
ὙΥ ἃ οἢ 5π|. Απεῖψι. αν. 1. 2. Ρ. 256, 
οὖ 4105 Πΐο Τα} Θὲ 1θ] 6Ε1. 1. ρ. 206. 
1)ὲ ἴογπια οὐαιοηῖβ νἱά. Ν ἃ τι ἢ, 
αν. ὃ: 428. 5. 

ὃ.8. Τὸ πάλαι. Οἷ Η ται. 
ΛΔηϊαια, αἐ. ὃ. 11, 9. -- ξύνο- 
διορτἐφινς α σ᾽. θη. 1 00; 9. 
-- περικτιόνωῶν νησιῶ- 
τῶν. Ἱποοϊαγιια) Ογοϊαάϊι. --- 
ἐθεώρουν... ἐς. ,,Θεωρεῖν 
᾿αο αἰ σῃϊβοδιίοπθ οὐπῚ ΡΥαθρ. εἰς 
αἴοῖν οὐΐαμν [μὰ ο 1 ἃ πη. Τίπποη. ρ. 152, 
[ς. 80.] ὁχ Ατίσίορ. νρ. 1188, 
μυάοβ βροοϊαϊιπ θη ἶΓ6 
ἱπ!ουργοίαιαν ΗΠ δῖορι.... ΟἿὉ ΝΠ], 
10... ΗΚ. Αα4. Β τη}. ϑγηϊῖ, 
Ρ. 349. εἰ ἀδ τὸ δάη. Υ', 18, 2. 
- τὰ Ἐφέσια. ,«θιαθ ἐθ 

2 
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καὶ ἐγὼν ἐποιεῖτο αὐτόϑι καὶ γυμνικὸς καὶ μιου-ς 
σικός, χορούς τὲ «ἰνῆγον αἱ πόλεις. δηλοῖ δὲ μά- 
λιστὰ Ὅμηρος, ὅτε τοιαῦτα ἣν, ἐν τοῖς ἔπεσι 
τοῖςδε, ὥ ἐστιν ἐκ προοιμίου ᾿Απόλλωνος" 

ἄλλοτε 4ήλῳ, Φοῖβε, μάλιστά γε ϑυμὸν ἐτέρφϑης. 
ἔνϑα τοι ἑλκεχίτωνες Ἰάονες ἠγερέϑονται 
σὺν σφοῖσιν τεκέεσσι γυναιξί τε σὴν ς ἀγυιάν" 
ἔνϑα σε πυγμαχίῃη [τε] καὶ ὀρχηστυϊ καὶ ἀοιδῇ 
μνησάμενοι τέρπουσιν, ὅταν χαϑέσωσιν ἀγῶνα." 

ὅτε δὲ καὶ μουσικῆς ἀγὼν ἦν, καὶ ἀγωνιούμενοι 
ἐφοίτων, ἐν τοῖςδε αὖ δηλοῖ, ἅ ἔστιν ἐκ τοῦ αὐ- 

τοῦ προοιμίου. τὸν γὰρ 4ηλιαχὸν χορὸν τῶν 

ὕαρ. 104. 8. Δ. Ἄλλοτε. [π᾿ Τβιιο. οὐ. πι55. οὐ ἀριιὰ Βειεῖς. 
ἀλλ᾽ ὅτε, ἱπ ἤοπι. εἀΔ. ἀλλὰ σύ. 

Ἀγυιάν. ἴῃ (55. οἱ αν. ἄγνιαν, ἢ. 6. ἄγυιαν (νἱὶ4. Θοθι!. 
Βοοίγ. δοεοπί. ρ. 198. οὐ Βευϊίίπι. αἵ. ππὰχ. ὃ. 94. δάη. 4.}. βου θίξαν. 
Ουοά ρῥγορβδηάιϊπι 6556 οχ γ οαϊ! ἃ ἰπ ἢ ΠΟῊ πιιίαϊα ἀρραΓοῦ ; πᾶπι ἰογ-- 
Βλϊπδίϊοπὶβ στὰ Οχγίοπαρ α ἰοηρὰ οϑβί. 

Πυγμαχίῃ τε. Τέ οπηην (55. ἀπρ. ΟἹ. δ, Οὐ. Ε. Ραϊ. Η. 
ἤοσ. Βα5. αἵ. 8]... δα πη Ζιι6. ΟΠ 55] ΟΠ 6 πὶ, 4 ἢϊ. αὐ καί ἴῃ ποδὶ ἰῃβο- 
Ἰϑηει5. Ῥγοάιοαίαγ, ᾿Θσῖθιι5. νοῦβιιβ ΠΟΠιθυϊοὶ ΠῸΠ ΘΟ ΓΑΡΔ ΠῚ 6556. εἰποὶ 
Ροίοβδί εχ Τΐογβο. αν, ὃ. 150. ὅ, 

ἘΠ 5115 μίο ἰγαᾶῖε Τππο.. θὰ θὰ ΠΊΟΥΙ ΠΟΙΉΪΠ6 ΟἸΓΟΙΠΓΟΙ ΠΕ}, 56- 
τῖθιι5 Θχβοαυϊαγ Πίοπ. δ]. Απΐ. 
ΙΝ, 25... ὉῦΚ. Οὗ 1,06 61]. δὰ 
Χεπορῖι. Ερμεβ. ρ. 192, ὙΥΒ 1. 
ἀο ΟΒίο ν. 24. ᾿Ξ ἵπ Θά. πιαΐ. ἃ. 
-ἀγὼν. «μουσικός. ΑΙΒ6- 
ΠΙΘΠ565 παπᾶ [αοῖ!α ἀισογα ἀγῶνας 
μουσιπούς, 564 μουσικῆς, αἴξι- 
τηαΐ ΡῸ]]. ΟἿ, ρτγδθίοι 5.1 6} ἢ. 
ΤΠ65. ΜΝ οὐ. δὰ Ἰβοογ. Ραη. ο. ἀφ. 
5411}. δα ΡΙ]αΐ. Μίεποχ. ο. 21. -- 
ἀνῆγον, ἀπεεραπίὶ, 5168 
Γὰμσίοη αὐ, ΟἿ, ΒΡ 8 ἢ} 6πι- 
«ἃ (Ἅ]Π|ηι. Π 6]. ν. 279. οὐ Βῖο 
ΒΊοο αι ἵ, : 

ὃ. Δ. Ὅμηρος. .Ἐχ "ἢ. . 
οοηδίαῦ ΤΉογ ἀἰάθηι Πγπηπαπὶ ΑΡ0]- 
{ἰπ|5.. Ζὰϊ παπο Ζαοαχιδ δχϑίαί, ΡΓῸ 
σοπαΐπο ἴσθι Ἠοπιοῦὶ Βαραΐδ556, 
[6151] ὁχ 60 ποῃ οοπῇοϊ ροϊοβῦ δι ΠῚ 
1άθι 46 ΟἸπηὶθιιβ 8115, φαΐ 5ι}) Ηο- 

Τιπιογ ἀἰαϊς. Υο]. Π. βοοί, 1. 

5556. ὈΌΚ. Οἷν Μ τ ἢ. Απίπιδάν. 
δα Ηγπιη. ἤοπι. Ρ. 10. 544. ἃ ποη- 
Π1}}}18. μΐο Πγπιπιιβ γπαεῖμο ΟΠΐο 
{θυ θαύαν., ἀδ ἅμὸ οἰ Βὸὕ μν 
Ηϊδυ. {π. ἄταθο. 1. Ρ. 233. --- ἐκ 
προοιμίου τω ἐνθίμκην. 
ἐξ ὕμνου [4πόλλωνος]" τοὺς 
γὰρ ὕμνους προοίμια ἐκάλουν. 
5080]. ΕἸδπΐμη ΘαΥΠΊΪηἃ ἰδία ΠῚ 
γον ΒΥπιηΐ, 564 60 ΘοηΒ ΠΠ0 ο0Π|-- 
Ῥοβίία νυ ἀθηίαν, αὖ πα] οΥθι15. οαγ-- 
τ πἶθι15 ἀθοαηιαηα 5 [15 ργδο πιά 6-- 
γοπν, ΥἹά. ΥΥ̓ ΟἿ, Ρτγοϊθρομι. δὰ 
οι. Ρ. ΟΥ̓. Μαιιῃ. Απἰπιαάν. 
ἴῃ ἤγπιη. ἤοπι. ρ. 11. 544. ΥΥ̓ 61] οἰκ. 
Μι5. Ἀμθη. ΒῈρΡ]. νοὶ]. ἵ. ρ. 350. 
-- ἄλλοτε οοι. ΟΥκ Ποπιον. 
᾿γπηπ. ἴῃ Αρο]]. ν. 149. 5344... υθὲ 
ἴαπηθη σοΙηρίανα Αἰϊον βουρία ἰ6- 
σαηίαν αἴχπιθ ἴῃ Τ μον ἀἰ 45. Πἰνῖρ 
ΠΊ58. 
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Ἀμπρακιῶται 
- ι 7 

μὲν ἐπὶ 4ργος 
ἥν Ψ 

τὸ ἀμφιλοχι- 
κὸν ἐκστρα- 
τευσάμενοι 

17ὃ ΘΟΥΚΥΑΙΔΦΟΥ͂ ΞΥΓΓΡΆΑΦΗΣ Γ΄. ρε΄. 

γυναικῶν ὑμνήσας ἐτελεύτα τοῦ ἐπαίνου ἐς τάδε 
τοὰὶ ἔπη, ἐν οἷς καὶ ἑαυτοῦ ἐπεμνήσϑη" 

ἀλλ᾽ ἀγεϑ', ἱλήκοι μὲν ᾿“πόλλων ᾿Αρτέμιδι ξύν, 
χαίρετε δ᾽ ὑμεῖς πᾶσαι. ἐμεῖο δὲ καὶ μετόπισϑεν 
μνήσασϑ'᾽, ὁπιπότε χέν τις ἐπιχϑονίων ἀνϑρώπων 
ἐνθάδ᾽ ἀνείρηται ταλαπείριος ἄλλος ἐπελϑών, 
»»ὉὩ χοῦραι, τίς δ᾽ ὕμμιν ἀνὴρ ἥδιστος ἀοιδῶν 
ἐνθάδε πωλεῖται, καὶ τέω τέρπτεσϑε μάλιστα“ 
ὑμεῖς δ᾽ εὖ μάλα πᾶσαι ὑποχρίνασϑ᾽ εὐφήμως, 
»Τυφλὸς ἀνήρ, οἰκεῖ δὲ Χίῳ ἐνὶ παιπαλοέσση.““ 

τοσαῦτα μὲν Ὅμηρος ἐτεχμηρίωσεν, ὅτι ἦν χαὶ ὃ 
τὸ πόλαιν μεγάλη ξύνοδος καὶ ἑορτὴ ἐν τῇ Δήλῳ" 
ὕστερον δὲ τοὺς “μὲν γοροὺς οἱ νησιῶται καὶ οἵ 
᾿ϑηναῖον μεϑ᾽ ἱερῶν ἔπεμπον, τὸ δὲ περὶ τοὺς 
ἀγῶνας καὶ τὰ πλεῖστα κατελύϑη ὑπὸ ξυμφορῶν, 
εἷς εἰκός. πρὶν δὴ οἱ ᾿Αϑηναῖοι τότε τὸν ὠγῶγα 
ἐποίησαν χαὶ ἱπποδρομίας, ὃ πρότερον οὐχ ἦν. 

106. Τοῦ δ᾽ αὐτοῦ χειμῶνος ᾿Αμπραχιῶται, 
ὥςπερ ὑποσχόμενοι Εὐρυλόχῳ τὴν στρατιὼν χα-- 
τέσχον, ἐχοτρατεύονται ἐπὶ ΓΑργος τὸ ᾿᾿μφιλοχι-- 
κὸν τριςχιλίοις ὁπλίταις. χαὶ ἐοςβαλόντες ἐς τὴν 

δ,ὅ. ᾿Ἐτελευτατοῦ ἐπαί- 
νου ἐςτάδε τὰ ἔπη. ΟἿ 
560}Ὲ8Ὲ. Θεά. ΟἹ]. ν. 476: τὸ δ᾽ ἐν- 
ὅεν ποῖ ((. 6. ἐς τί) τελευτῆσαι 
μὲ χρή. Ῥταρίογθα ἄδ ρϑηλίνο νἱὰ. 
αἄη. ὅ9, ὃ... ἀδ ἐς ρτάθροβ. δάη.΄ 
Π, δ1, 1. Ὁ ἔπαινος ααίοπι 51- 
σῃϊποαι Ἰαιιάθμαι οποτο 1)! αοο {υ1-- 
θυΐαπ). 4πὰ ἰπἰογργοιαϊοηθ οομοἱ-- 
ἀἷι Ἀπ κΘμἢ ἀγσιμηθηϊαι ο ὁχ ἢ5 
γογθὶ5. ΤΠπογἀἸ ἀϊ5. δοίαϊο ἀϊο5 ἢγ-- 
ΠΟ... Ταογιηι ΙΓ 1 78, ν υ δι 5 
Ρτογοθ. ΘΟμρ] Θοίοη5. 6} Αρο]- 
{ἰμἶβ. ἃ] τον 1 ρ οὶ Ια 5. ρουβο- 
αιονγοίι.. ΟΠ πμ) ἴῃ πητηὶ 60 8-- 
᾿Τυ 55. ΟΠ Πρ ημ5 ἴῃ Ερ. οὐἴϊ. ρ. 91. 
-- τυφλὸς ἀνήρ, οἰκεῖ δὲ 
Χίῳ ἔνι. ἢ νἱ, ψιδμι Το γ α]-- 
αἶ5. οἱ ἰρβῖιι5. Ὠγηηΐ, ἂα 4ιιθπὶ ρΓο- 
νοσαΐ, ἰοδυϊμηοηΐα ἴῃ αιιαθϑιίοηθ ἀ 
ρα τα. οὐ τορι Ποιμονὶ ΠΡ θδηι, 
νἱάο ἀἰϊδριυίαηίοθ. ΝῚ 2 5 ΘΒ ἢ α ἢ οἱ 
Δ ΕἸ ἐκ σα πὶ ἰη Μ5. ἄμοη. Βαρρ!]. 
γ0]. 1. ρᾷρ. 109. 544... 4] ταπηθα 
Ρ. 173. οὐκεῖ τηῖγο ἸῃΓογργοίαι τ. 

ὃ. 6. Τοὺς μὲν χοροὺς 
εὐν ἔπεμπον. ΟἿ. Χ δα. Οοιι- 
πιθηΐ. ϑοοῦ. ΠῚ, 8, 12. --- μεϑ' 
ἱερῶν, σαπὶ ΒΔ ον Γ10115. τος 
καὶ τὰ πλεῖστα. Ῥοτῖ.: δἱ 
οούοτα ρ] τα πὸ, πὸ ἄλλα ἰπ 
ΒΘῃ θη α ἰαἰδαῦ, ἀαδπ Δ Πιηοππ ἴῃ 
ἀἰσοπαϊ σθηογο ἃἂὰ 1, 110, 9. {Ππ|- 
δίγα!ο οὐ δ] 15. Οοπίνα καί οχ- 
Ραποίμαι. οὐρὶ τὶ ὁ σ. 

ὕαρ. 105. 5καᾳ. ΟἿ, 1 «. ΧΙ, 
θ0. --- 8.1. “ὡς περ... κατ ἕ- 
ὄχον. οΘα οἷ ἃ ἀπο ἀπ πὶ Ρ0}-- 
111 αι ΓΎ ΠΟ ο ὁχ ΘΓ οἰ ἔπι ηὶ 
οἰπ 8 ἀουϊππι τη, 14 οϑὺ ὁ ἃ πὶ 
ἀχροάϊυϊοπθι βυδοϊρίπῃηῖ, 
48 ἃ πὶ 58 550 τ πγ 05 ρΡ0]- 
᾿Ιϊσοη ἄο ἃ} πα Ύ ΙΘ  ὸ ἴηἰ- 
Ροιτανούδηῦ. αὖ οαπὶ 58π0 
αοχότοΐτα [ΓΘ γ6}]." 
ΗΠ. 5. --- Ἄργος τὸ ᾿μφι- 
λοχικόν. ΟΝΓὮἁ αἥη. 11. 68.. --ὸὶ 
τριςχιλίοις ὁπλίταις. ΜΠ 
᾿ταπθιηλ ΟΠ ΠΊΘΙογαΐ Ὠ]οά. 1. ἃ. ---- 



ἴω 

ΕΤΟΣ Ζ. ΧΕΙΠΩΝ. (1, 105.) 170 

᾿Δργείαν καταλαμβάνουσιν ᾿᾽θλπας. τεῖχος ἐπὶ λό- 
φου ἰσχυρὸν πρὸς τῇ θαλάσσῃ, ὅ ποτε ᾿Αχαρνᾶ- 
γνες τειχισάμενοι χοινῷ δικαστηρίῳ ἐχρῶντο" ἐπέ- 
χει δὲ ἀπὸ τῆς ᾿Αργείων πόλεως ἐπιϑαλασσίας 
οὔσης πέντε καὶ εἴχοσι σταδίους μάλιστα. οἱ δὲ 
καρνᾶνες, οἱ μὲν ἐς ᾽Αργος ξυνεβοήϑουν, οἱ δὲ 

τῆς ᾿Αμφιλοχίας ἐν τούτῳ τῷ χωρίῳ, ὃ Κρῆναιν 
χαλεῖται, φυλάσσοντες τοὺς μετὰ Εὐρυλόχου 1Π1ε-- 

Ὄλπιας. ῬΙδΓγαπίχιιθ. Ρ] τα Ι πι-- 
πιθοῦ, 564 ἴον, 107, 3. 111. 118. 
οἰπσιατῖ οἰἕογμιν, βίοι! Πλάταια 
εἱ Πλαταιαί (εἰ. ̓ λάῃ, 1.7.). 1δὸ- 
μένη εἰ᾿Ιδόμεναι (οἴ. «ἀη. ο.112.). 
Κεγχρειά οἱ Κεγχρειαί (ἀαη. ΙΥ͂, 
42.) εὐ ἀρὰ 1105 βου ρίογοβ Ταυϑὶ,. 
[581 δἰ ̓ αγι πη 46 αγ πὶ ΠΟΙ πὰ 
πιοο ἰπ βἰπσι Γ]. ΠΊΟ0 1π }}}11-- 
ΓᾺΪῚ Ἰδσιιηθαν, διθαπι ΟἸράγιπι ΤΊ-- 
ΟΥα 65 ἴρ56 ἀδρίπρι. Ῥγορὸ Ασᾶροὸ 
5611 Ατάρὶ ἔμϊββα ἀοοθηῦ ΚΤ 5. 
ΗΕ]. 11. 2. ρᾶρσ. 999. οὐ 1,6 ἃ]ς. 
τάθο. βθρί. 1Υ. ρὰρ. 200. 54. 
ποτὲ (6 [οΠΊρΟΥΙΡιι5. ΒΘ 110 ΡΘΙΟρ. 
ΔΗ ΧΙ ΟΣ Ρ5. ἃσὶ ἀοοοῖ. Ουιδο νιν 
ἀαιΐεπ, αἰγιιπι Οἰιπὶ 5010 τειχισάμε- 
Ψοι ἃἢ 51Π1}}] οἴιπὶ ΔΙ ΓΟ ΟΡ θῸ οοἰδ6- 
Γραϊ. -- κοενῷῴ δεκαστηρίῳ 
ἐχρῶντο. Οοιππμιποπὶ Ασαγπᾶ-- 
πὰπὶ οὗ Απηρ ΠΟ Πουτπι ΘΟΠΥΘΠἰτΙΠῚ 
ἱπί Ποῦ Κα 5. 1. ἀ... οἂἱ ἴαγοι 
τορεἰπιοπίπιπι Βίθρμαπιὶ ΒγΖ. ἰπ ν. 
Ὄλπαι οἵ 5[.ι|5 Ιοοΐ; αὖ Ποὺ 5ὶ 
ΥΕ]]οἱ ἀἴθογο ΤΙπογ 465, σφίσιν 
αὐτοῖς καὶ τοῖς ᾿Δἀμφιλόχοις οἱ 

γἱἀθπῖαῦ δἀὐάοθπάα [τ|556. Οταγο 
κοινῷ 4 γαγϊὰ5. ρᾶγνἃ8 οἰν τα 68, 
ἴπ 41τπὰἃ5 Ασαγηδηΐϊὰ αἰνίδα {που ϊί, 
Γοίουυὶ σὰ ΒΊΟο μι. ἰπ ρα. 1. 
ἘΠ τὸ κοινὸν τῶν ᾿καρνάνων 
ΘΟΙΠΟΠΙΟγαϊ ἃ Χο. Π6]]. ΤΥ, 
6, 4.; οἵ, ἄπ. τηἴγα ΙΥ̓, 49. 5οὰ 
ΘΟΓΙΠῚ ΠΟΠΙΠΊΙηἾἶ5 ἐπ ἴο}} (θ᾽ τι ἢ - 
ἀοβσοτγίοι τ) βθάθηι [556 ἴῃ 
στο Αγρῖνο πΠῸῃ δδῦ ῬγΟΡΆ 16. 
Οἴιμι Κυιιβίο αυϊάοπι 469 σοηβθημ 
Υ᾽Β ΟΠ οσ ἴῃ Μα5. Ηεὶν. 1. Ρ. 380.. 
4υΐα ΑΟαΥΠπαπαπὶ οὗ ΑπρΒΙοοος 
ΤῊΠῚ ὉΠ ΠῚ οαἰν!αἴθπὶ [ἴ556. οχ 1], 
08. ἀρραγθαί. 56α οἰΐαπι ροβίαδπι 
ἘΠ {Π15 56 ἀοάϊἀογιμί,, βθραγαιπι 

τἰγόϑάιι6. πομηϊπατὶ οχ ΠΙ|, 115. οἱ 
αἰϊπθ ἀρρᾶγοῖ. Αἰΐαπὶ Πού. 
ψοΓΡουιπὶ Θχρ]!οαἰοηοπι νἱάθ ἴῃ 
ΥΥ ἃ ον 5 π|. Απι. ἄγ. 1. 1. Ρ. 110. 
-- ἐπιϑαλασσίας οὔσης. 
Ἐχ ραϊιάθ Αὐπιγνύ πᾶθο οχραπαπα 
Ραΐαι 1,6 ας. 1. ἃ. 1Ν΄Ὰ Ρ. 244. 54. 
ὕτγᾳφαματν  αὐΐθαι [Π40]. οΥἹ ΠΕ. 
1. ρασ. 94. ἀρθοιι ποη δά ᾿ἰρϑβᾶπι 
ΟΥ̓ΆΠῚ ΠΑΡ ΠΠἢ]ᾶ πὶ, 564 ἴῃ Ὑἱ οἰ πία 
Βἴπιι5. ΑἸΏΡΓΔΟΙ 5᾽ίαπη τοί ἐπε- 
ϑαλάσσιον νορσατὶ ΡΟ556 οθηδοῖ, 

.2. Οἱ ᾿Αἀκαρνᾶνες, οἱ 
μέν. ΟἿ, ἀάη. ΙΝ, 71. 1.-- Κρῆ- 
ναι. δια ματι Ισοἱ 6χ 158. 46 
106, 9. Ἰορτιπίαγ, σοσῃοβοίίαγ, ἀπ 46 
ἴπ νἱὰ υϑιαΐα οχ Αὐδγπαηϊα ΡΟΥ 
ΑππρΒ!Ποομίαπι ΟΙραβ οὐ Απηργα-- 
οἴαπι [ὉγΘηΠ Ππαπά ργοσι! ἃ Τγαπιο 
τῃοηΐθ {556 αἰδοῖ Π}115.. 9. ΒΘ ΘΟ ΠΠΠῈ 
ΠΟΠΊΘΠ 51πιπὶ το πᾶ δά ἰρϑὰ8 τὰς 
ἀἴσοβ ΘΟΠ Πἴππι, ΠῚ ΓΟ 65. ΘΥΠΙ ρα, 
ὙἹἀοπίατ [α1556. ΓΘ Θὰ 5 ἃἰ {ιιδΠ-- 
ὕππὶ ἱπ ΓΌΓΒ115, δα οὐ θπίθπι ἃ} ΑΓΡῸ 
Αἰρμ]Ποομΐο, ἀ}] ἱπιὰ σΟΠ]Π᾿απὶ βιιηΐ, 
ΒΡΘΟΙΆ556. ΡγΟΡαθ]6 δϑι.ς. ΑΝΝ,, 
41 ἃ Κγιιβίο ΑΥΡῸΒ. 'ἵπ πιθάία ἰοῦ- 
ἤὰ οοπίγα ἰοϑυπποηΐπ ΤΟΥ ἀἰ 415. 
Οτοπαβ δὲ {{Π{π|5 σΟἸ]]οοαμἴθ 51{118 
ΠΟΓΙΠῚ ΙΟΘΟΓΙΙΠῚ ἰΠγΘΓΒῸ5. 6556 δή- 
αι. Κσιιβίτιπι βθουίι5. οϑὺ Ηθροσι. 
Εἰίαπι 1 ΘαἸκῖτι5 Ογθπὰβ ράγιηι γθοία 
ΡΙῸΡ6 Αὐμηγγύ οο]!]οοα586. οχίβί- 
ΠΆΠΑ 15 οϑὺ ΤΥ. ρ. 201, δ ἰοία 
μᾶο γοσίοπθ βἰπιιβ ΑἸθγδοῖ! ἰαθιι-- 
ἴαπι ἃ ὙΌΙΗΟ ἀο!ἱποαίαμι οἱ 4188 
4} δοάθπὶ ἀϊβριυϊαία 5'πι ἱπ οπι-- 
πηθηΐ. 5οοίοί, σϑοστ. ΠῚ. 1. μ. 77, 
Θοπ[ουτὶ ἰαθοὺ Αγη. π᾿ δά. 2, 
φυλάσσοντες τοὺς... Πε- 
1 οπ.5; μι ἡ. Ὧο αἰϊγδοιίοπο οἵ. δάπ, 
ΠΡ’ 1: 

1 

Ὄλπας τῆς 
᾿Δργείας κα- 
ταλαμβάνου- 
σιν, “καρνᾶ- 
νες δὲ μφι- 
λόχοις βοη- 
ϑοῦσι, καὶ 

ἑκάτεροι ἄλ- 
λην βο ἤϑειαν 
μεταπέμπον--: 

ται. 
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λοποννησίους. μὴ λάϑωσι πρὸς τοὺς ᾿ἀμπραχιώ- 
τας διελθόντες, ἐστρατοπεδεύσαντο. πέμπουσι δὲ ὃ 

χαὶ ἐπὶ Δημοσθένην τὸν ἐς τὴν Αἰτωλίαν ᾿4ϑη- 
ναίων στρατηγήσαντα, ὕπως σφίσιν ἡγεμῶν γίγνη- 
ται, καὶ ἐπὶ τὲς εἴκοσι ναῦς ᾿ἀϑηναίων, αὲ ἔτυχον 
περὶ Πελοπόννησον οὖσαι, ὧν ἦρχεν ᾿Δριστοτέλης 
τε ὃ Τιμοχράτους χαὶ Ἱεροφῶν ὁ ᾿Αντιμνήστου. 
ἀπέστειλαν δὲ χαὶ ἄγγελον οἱ περὶ τὰς ᾽Ὄλπας 4 
᾿Δμπρακιῶται ς τὴν πόλιν χελεύοντες σφίσι βοη- 
ϑεῖν πανδημεί, δεδιότες. μὴ οἱ μετ᾽ Εὐρυλόχου 
οὐ δύνωνται διελϑεῖν τοὺς ᾿Αχαρνᾶνας . καὶ σφί- 
σιν ἢ μογωϑεῖσιν ἢ μάχη γένηται, ἢ ἀναχωρεῖν 

Εὐρύλοχος βουλομένοις οὐχ ἦ ἀσφαλές. 106. οἱ μὲν οὖν μετ᾽ Ι 
σράαθν τὴν Εὐρυλόχου Πελοποννήσιοι εὗὑς ἤσϑοντο τοὺς ἐν 

ρνανίαν -, 
διελϑὼν προς- θλπαιῖς ᾿Δμπρακιώτας ἥκοντας, ἄραντες ἐχ τοῦ 

μίγνυσι τοῖς ἸΠροσχίου ἐβοήϑουν κατὰ τάχος. καὶ διαβάντες 
ἐν Ὄλπαις δ ᾿ - , Η͂ αὐ ράχιν." ἘΘΗ ᾿᾿χελῷον ἐχώρουν δὲ ᾿᾿χαρνανίας οὔσης ἐρή-- 

Α ΒῚ “- . ταις, μοὺυ διὰ τὴν ἐς Ἄργος βοήϑειαν, ἐν δεξιᾷ μὲν 
ἔχοντες τὴν Στρατίων πόλιν χαὶ τὴν φρου- 

Α ΟΣ 2 - - Α ΡῚ] ) ρὼὺν αὐτῶν, ἐν ἀριστερᾷ δὲ τὴν ἄλλην ᾿ἄχαρνα- 
νίαν. καὶ διελϑόντες τὴν Στρατίων γῆν ἐχώρουν 3 
διὰ τῆς Φυτίας, καὶ αὖϑις Μεδεῶνος παρ᾽ ἔσχατα, 

᾿Αχελῷον. Ἐἰπεπὶ Αφίο]αθ οἱ ὃ. 3. Ἐς τὴν Αἰτωλίαν. 
ΟἹ, ς. 96. 54. ᾿ριστοτέ- 
λη ς. Ῥαΐον. ΟΠαγπη 5 Ἠθγπιοοο- 
ρίάαθ. Οἵ. θτουνβ. Μυβ. Ἀδρη. 
ΙΝ. 1. Ρ. 29, Ῥοβίθα τπι18 ΟΧ {{|-- 
σίπία ὑγγδηη}8. βθοιπάμππι ἢ ὁ 5 ὁ ἢ, 
νι, Τίμιο. Ρ. ἀ10. 

ὃ. 4, Τὴν πόλιν. Αἰὐρτὰ- 
οἶδ, 

σαρ. 106. ὃ.1. Τοὺς ἐν 
Ὄλπαις ... ἥκοντας, ἰἱ. 6. 
6085 ΑἸ Ργαοϊοῖαβ, {1 ἀρὰ ἃ 
ΟΙραβ ογαπῦ, {{ΠπῸ (010 5) 
γΘηἾ556. οοἰπίογρτοδ: ἃ πὶ ὈΤἃ - 
οἰοῖαβϑ. 41 δαριιὰ Ο]ρᾶ8 
δταμῖ, νηΐ. 64 ποη ἃρ- 
Ῥάᾶγοῦ δὸ5. ἃ0 (}ρῖ5 ἀἰβοοββίδδθ; 
ΠᾺΠῚ Οἱ ποχ [(ᾶρ. οχίτγ.} ἀἴοῖ!: καὶ 
προφέμιξαν (οἱ Πελοπ.) τοὶς ἐν 
Ὄλπαις ᾿ἀμπρακιώταις.““ Ὀ0Ϊ,, 
Ετ ἥκειν οδῦ νυ θη 886, 8646 856. 
-- Προσχίου. Υἱά. 102, ὃ. - 

Αροαγηδηΐαο, ΟἿ, 5 τα. Ρ. 449, οχίτ. 
Οὐοπι Ππν απ ροβ ᾶπὶ γα θοθγαηΐ, 
Β.ΓΒῈΠῚ ἃ ἃ ΘῈῚΠῚ ΡΓΟΓΘΟΙ 6556 Ρυϊαπάϊ 
ϑαπῦ: Πᾶπ Βίγαμπιβ., 46. {αὰ οἵ. ἢ, 
80, 8., «αἀ ἀοχίταπι τοἰϊοία δά 
ἰρϑῖιπι ΠΠπυνίαμὰ βία οναΐ, ὙΥἹά. ἢ, 
102, 2 

ὃ. 2. Φυτίας. .Εαάοιη υτ}}8 
68}, 4ὰ6 ΡοΪγθο Φουτεῖαε ρΡ]1-- 
ΤΑ] ΓΟΓ νοσαίν ΠῚ 5, δίορῃ. 
ΒγΖ. Φοιτίαι, πόλις ᾿“καρνανίας 
.ος λέγεται καὶ Φοίτιον. Ἀριά 
ῬοΙγ". ἰπ οοἀ. αὶ. Φοιτίαι οἱ 
Φυτεῖαι Ἰεσίταν, ΥἹά. ΤΆ, 02. οὰπὶ 
αάη. ϑοιννοῖσι. ἄρῃ! Φοιτιάν 
ἴῃ ἰῃβουρί, ἀριὰ 1, 6 ας. ΙΥ, ρ. 20. 
Ουάγο οὐ ρῸ υ ἀριὰ Το. τ ροπὶ 
νὰ] Β ὁ 6 οἷς ἢ. Οοτρ. [πβογ, 1, ρΡ. 
9, θὲ κἴψα [Ἁ}}} Καὶ τ πὶ 5 ᾽πὶ πὶ ΗΘΙ]. 
Π. 2. ραρ. 340. 54. ἀσουίπιιβ ἴῃ δά. 
"αὶ, Αρπᾶ Ῥονίαπι ἔπιϊδβα. ρυΐαὶ 
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ἔπειτα διὰ Αιμναίας" καὶ ἐπέβησαν τῆς ᾿Αγραίων. 
οὐχέτε ᾿Αχκαρνανίας, φιλίας δὲ σφίσι. λαβόμενοι 
δὲ τοῦ Θυάμου ὄρους. ὅ ἐστιν ἀγροῖκον. ἐχώρουν 
δι αὐτοῦ, καὶ κατέβησαν ἐς τὴν ᾿Ἰργείαν νυχτὸς 
ἤδη, καὶ διεξελθόντες μεταξὺ τῆς τε ᾿Αργείων 
πόλεως καὶ τῆς ἐπὶ Κρήναις ᾿ἀχαρνάνων φυλακῆς 
ἔλαϑον, καὶ προςέμιξαν τοῖς ἐν Ὄλπαις ᾿δμπρα- 
χιώταις. 107. γενόμενοι δὲ ἀϑούοι ἅμα τῇ ἡμέρᾳ 
κπαϑίζουσιν ἐπὶ τὴν Μητρόπολιν καλουμένην, καὶ 

1,6 αἷς. Π. ῥ. 575... βεὰ ὕται- 
Βαγάϊϊο Ῥοτγία οϑδὲ πηθίγορο! δ. 
Α ϑιγαΐο οογίθ δῦ 1π ΟΟΟΙ ἀθηΐθπι 
δ} π΄ 5Θρίθπ ΟΠ 6 πὶ βρθοίαββθ ΟὉ 
τοῦ ΕΠΓΎΟΟΝΪ οθηβθηᾶα εβί. --- 
αὖθις. ροπῖδα, ἀ εἰπά 6. Οἵ. 
Υ, 36. ΥἹΙ, ἀ2. πὰ. Χεπ. ἀπαῦ. 
-- Μεδεῶνος. - Νεάϊοποπι 
δοῦῖθι! Πῖν. [ΧΧΧΥῚΪ, 11... υθὶ εἴ. 
516. πη.) ΗΠ 5. 2Π7]εδίων εἰίαπι 
δίθριι. εχ Ροϊυν. δι βεησπθπάα 
Μδάθοῃ 1 θθαῦ 18. ἴοσταθ, ἀθ {πᾶ 
νἱά. Π τ αἰς ἐπ ". δα ἴ᾿ν. ΧΙΩΥ, 99. 
Ὧδ Αραγπδηΐδθ ἀγΡ 5 βἰϊα οἵ, στ 5. 
1. ἀ. Ρ. 341. 1,6 ας. 1Π. ῥ. 579. 
-- παρ᾽ ἔσχατα, φτορε δχ- 
{γ 6 Π|05 {[π65. ΟἿ. ἐπ᾽ ἔσχατα 
ΜΠ], 95. --- Πειμναίας. ΟΥ̓ ΤΠ, 
80, 8, εὐ 1θ᾽ὶ] δάη. -- τῆς .4- 
γοαίων. ΟἿ Π. 102. 2. οἱ 
101] δὐἀποί. ΟΡ δαθς Οἀ. ΜΕ Ποὺ 
φυϊάθι δα ἰὼ}. ἄταθο. βϑρί. ρὰρ, 
20. (ταοίππὶ Ασταθαθ πίον. [.|- 
ΒΘ πὶ ΑΟδΥΠδηΐαθ. οἱ ΑΥὙσΊ γῈΠῚ 
ἈΡΤΊΙΠῚ ἰη θυ ἀοοπίθπι δ. ΠΙΆΓΘ 115-- 
4116 ΡΘΡΠΠμἶ556. ΘΌΠΗΪ : ΘΕΠΊΠΙΘ 

5δοιῖι5. οϑί Κίθρογί. Οποά 5ἱ νϑ- 
ΤΕΠῚ δϑϑοῖ, Π. 80... ἀν᾽ Οποπιιβ 
ΑἸθγδοα. ΡῈ ἄρτιπι Αγσίνιμηι [,1- 
ΠΙΠᾶ ΘΠ αἰ οἰ[γ ργοίθοίτ5 6556. Θχί-- 
δῖθ5 {6 ἰγαοίπβ Αρτάθαθ 5 [6 Π|10 
ῬΓΔΘίθΥ 15 6556 Θχ δι πη Πάτ|5 Θϑϑοῖ. 
564 Αὐδγπδηθ5 οὐ ΔΗ ΡΠ οο 5 ἃγ-- 
οἷα βοοϊθίαίθ ἱπποίοβ (οἵ, 1. 68.) 
Δα πιάγ, ὉΒῚ ΑΙΠΘπἰθηβίιπι ορὲ 
Δ] ἀἰββί πη δγαηΐ, ἄσγοβ 5105 οχὶ-- 
ὅθ ᾿Αρτάθογιιπι ἰγαοία βθραγαγὶ 
ῬΆΞΒΟΒ 6586 ΡΘΓ 56 ΠΟῚ δϑὲ ψουΐ- 
510}}}6. Αἴχιιθ ἃ} Ασταδὶς ἀπιρτα- 
οἸοίατιιπ) οἱ ῬΘΙΟροπη δβίοσιιπι δμΐ-- 
οἷβ. Αραύπαπο5. ΑΠΙΡΒΠ ΟΠ 5. δυιχ ]!ο 

Ριοίθοι (105. 2.) ἐγαπβίτία. ρσοῖί- 
ΠῚ οϑϑθηΐ, 81 ῃοὺ ἀπιπὶ [ον 1ἰδ 
6556ῖ. Οπᾶγα ΡΓΟΧΙ πὰ πὶ γἱαπ ἃ 
Γλπηηδθὰ βἰαιίπι ΡῈ ἄστη Ατσί- 
ὙΠ} ἀτιχῖ556, 564 ΕΓΎ]ΟΟμιπ), {πὸ 
ΑΓρῸΒ Απιρ ΠΟ ἴσην οἱ Ἀσαγπ8 68, 
411 Οὐδ πὶβ οπὶ ὀχβρθοίαθαπί, νἱΐα-- 
τοῖ, δὰ ἀθχίγαπι σομυ θγβιιπι ΟΠρΊΟΓΟ 
φαϊάθπι, 56 α ἔπΠΠο το Πἰπογα ἰπ Απὶ- 
ΡΒΠΟΟ δ ἰγγπρῖ556. ἰᾶπι ΟἸΪΠῚ 58-- 
ΒΡ ΟδΌΪ ΘῈ Π}15. (οπίγα Ζαδ6 πιοίδο 
ἃ (ΟΕΙΙ6γῸ αὐ  α ΟΠ 65 πα} 6 5ιηὶϊ, 
51 υἱᾶπὶ ἃ [ϊπηπᾶθᾶ ΡῈΓ τοπαβ (0]-- 
Ῥὰ5 δἱ ΑἸηργδοίαπι ἔδγθηΐθπ) ἃ υἱὰ 
ΑΥ̓ΡῸΒ [εγοπθ ἀἰβυ πχογῖβ. ἴη Ο]- 
Ῥᾶγτπὶ Υἱοὶ πἰὰπὶ βρϑοίαϑϑθ ἈΡΥΠΝ 
Αρτδθοσιὴ εχ 111, ἅ. ἀϊδβοίμηι. 
-- οὐκέτι ᾿Δἀκαρνανίας, 
ἷ. 6. 488 ΠΟῚ ἰᾶπι, τὖ 5ΞΠρΡΟΓΟΓα 
ἸΙοςα, Αοαγμαπίαθ ρᾶγ5 ογαΐ. Ασταρὶ 
οηΐπ) ἔϑνος πλησίον ᾿ἀκαρνάνων 
γΟσΔηΠΙΓ ἃ ϑίθρῃ., οἵ ἃ ϑ18}}. 
Ρ. ἀ49. δἀπιιπηθγαπίιν Αδίο]β. 

ὃ. 8. Ταβόμενοι. Οἵ. αάη, 
24. 2. -- Θυάμου ὄρους. 
Βραυόποτοβ (5. ϑραγίοςνιη!) πππὸ 
6556, ΟἿΪ ΘΟΠ ΠΘΠ5 5ἰὉ ΔδΟΓΙ ΠΟΓΟ5, 
ἀοσοηῦ Κτσ 5. 1. ἃ, ρᾷσ. 302. οἱ 
1, ας. 1Υ΄0 Ὁ. 251. --- ᾿“γροῖ- 
κον, 1. 6. ἔρημον (1, 98.), 
ἀγεώργητον. ᾿4γραϊκόν σοπίοοϊ! 
Μι6}}. ἃ4 τἀ}. ἅταθο. ββρί. ρ. 26., 
αιοά οοπιπηοηάαὶ Ηοΐηι, --- τῆς 
τε ᾿ἀργείων.... φυλακῆς. 
θὲ Αὐρουιπὶ 9ἴπι οἵ. φάη. 105,1. 
οἵ δάη. 11, 08., ἀθ Οτοπαγαπι δάμη. 
105, 2. --Ἐ προςέμιξαν. ὕἱ 
ξυμμῖξαι 10, 1. 

Οαρ. 107. 8.1. Μητρόπο- 
λτν. ΟἸράγιμι οοΠ 5 ραγίδπι [556 
βἰαίαπηι ἅτ τὶ 5. 1]. ἀ, ραρ. 394. οἱ 

ϑηναίων δὲ 
“καρνᾶσι 
βοηϑησάν- 



τῶν, καὶ “4η- 
μοσϑένους 
τῶν πάντων 
ἡγεμόνος αἷ- 
ρεϑέντος, γί- 
γνεται μάχη. 
τάξις ἕκατέ- 

ρων. 
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στρατόπεδον ἐποιήσαντο. ᾿4ϑηναῖοι δὲ ταῖς εἴκοσι 
ναυσὶν οὐ πολλῷ ὕστερον παραγίγνονται ἐς τὸν 
᾿Ἀμπρακικὸν [χόλπον] βοηθοῦντες τοῖς ᾿Αργείοις. 

΄ “ ᾿» Ὰ 

χαὶ Δημοσϑένης Μεσσηνίων μὲν ἔχων διακοσίους 
ὁπλίτας, ἑξήκοντα δὲ τοξότας ᾿1ϑηναίων. καὶ αἱ 

- Ν ρενεν , Ν , ΑΙ ΕΘ μὲν νῆες περὶ τὸς Ὄλπας τὸν λόφον ἐκ ϑαλάσ- 
σης ἐφώρμουν" οἱ δὲ ᾿Ακαρνᾶνες καὶ ᾿Αμφιλόχων 
ὀλίγοι (οἱ γὰρ πλείους ὑπὸ ᾿Αμπραχιωτῶν βίᾳ 

΄ 2 ἌΡ ΩΝ 2: [ἐ 

κατείχοντο) ἐς τὸ ᾽Ἄργος ἤδη ξυνεληλυϑότες πα- 
ρεσχευάζοντο ὡς μαχούμενοι τοῖς ἐναντίοις, καὶ 

ἡγεμόνα τοῦ παντὸς ξυμμαχικοῦ αἱροῦνται 4η- 

μοσϑένη μετὰ τῶν σφετέρων στρατηγῶν. ὁ δὲ 
προςαγαγων ἐγγὺς τῆς ᾿᾽Ολπης ἐστρατοπεδεύσατο᾽ 
χαράδρα δ᾽ αὐτοὺς μεγώλη διεῖργε. καὶ ἡμέρας 

(αρ. 107. 8. 1. Δωπρακικόν. Ὑυϊσο ἁἀάϊμιπι κόλπον οπὶ. ἴπ 
(55. ἀὰρ, ΟἹ. γι. Ρα]. γαϊ. ΗΠ. ἤοσ. Ἀοἰίψιια Βαιίτι8. ΘΠΠρβὶβ Θχθπιρα 

Τμιογάϊάθα παΐϊο «αϊάθπι ποπ ΡΤΌΓΒιιβ ρδυα βιιηΐ, {πα οὐ ρα 1 οἱ ὁπ αἱ 

γϑυρθαπι ἀἀάϊϊαμ 6ϑῖ. αὐ ΥἹ, 94. 4. περαιωϑῆναι τὸν ᾿Ιόνιον (0}] 

5 Πα Δ]Ιοτιιπι βουιριογαπι ΘΟπιραγανίπιιβ ἴῃ δα. ππαἱ.}. ΥἹ, 90, 1. 104. 
ΥἹΙ, 383... [τὰ αὐ πᾶθο ΘΠ] Προὶβ πιασὶβ αὰ Βοβι. τ. ὃ. 139, ἅ. φυᾶιι δὰ 
ὃ. 98, ὅ. Ῥουπίπογο νἱάθαιαγ, οὐ αΐα ἱπ Οπιμίθιι. {15 ὁ ᾿Ιόνεος ἰορίταν, 

ἀρὰ χαρά γοράθαιπι πόντος πιὰρῚβ ἀπ πὶ κόλπος ΟἸΐββιιι ΟΧΙ βυϊπιανῖ 

ρΡοββοῦ, πἰδὶ παῖ ΘΙΠρ5Ὶ Γανογοπῦ Ἰοοὶ 1, 4, Π, 97. βεά πὸ ἰβπιθῦ 

κόλπον δῖο ἴπ Ορ ϊμῖ5. ΕΠ 18. ἱπιθυῖγο μοὐτῖβ5 8 πο} 15. ν᾽ ἀθύμν, οὐ πόντος 
ὁδεῖθ οἰΐαπι ποι ΔΑ 5 πανί σαπαὶ γ6} ἰγαϊ!οίθ αὶ γον ἀρια ὁ Αὐγαῖος, 
᾿Ιόνιος,, 5ἰπλΠπὰ ποπιίπα οπμἶϊ ἀρρᾶγοῦ οχ Θχθπιρ} 5 ὑπερηχοῦντες τὸν 
Αἰγαῖον Αὐὶδια. 1. ρ. 129... τέ σοι λέγοιμ᾽ ἂν τὰς ἐν Αἰγαίῳ φϑο- 
ράς Επτ. Ηε]. ν. 700. (772.)..ὄ ἴδφαθ., 4ιαθ ΘΟΠΠΠρὶ! Ποῦν. δ ΟἸναν. 
Ρ- ὅ99.. Νέο πηΐπιιβ [αὐϊπθ Α ὁ σᾶ ΘΠ, σα γα πὶ, 51 Π|}Π1ὰ αἰοιιπίν", 

αὐ ΠΟΥ. ὕατηι. Π1, 10, 2. ΠΙ, 7, 21. βάθρα 5ἷο βοῦθιπν ΒυΖαηιὶ. αἱ 
[μοπΐοιβ. Ομα]ο. ἴον ῥ. 180. οἄ. ΒοΙακ, οὐ 544. δἰχιοιο5. τὸν ᾿Ιόνιον 
101 φαοχαθ αἰχὶν,, θῚ ἀθ βἴπιι, πὸπ 6 πηαγὶ Ιοπίο ἃρὶ ᾿Ι4α6ι. 

Ατη., β6ὰ {Π|Ὲὸ οοτίθ [50 ἀγρὶ- 
πιθηΐαύαγ. Οἵ, δἀ. πιαὶ. Ελαπὶ ἸΟοιΠι, 
410 κοινῷ δικαστηρίῳ υἱοραπίιγ, 
“Μητρόπολιν πΟΙΒΙΠΑΥΙ ΡΟ 1556 
«υϊάοιι βυβρίοθτο, βθά ἃ Τμιογ- 
ἀϊάδ, αφυὶ Εαγυ] ἴηι οαπὶ ἈΠ θγὰ- 
οἷοι ἀρὰ ΟἸἹρὰβ ΘΟ ΟΟαἰ 5 56 ὁ0- 
ἰαηχὶ586, οἵ ρου ἀϊθ. πιὰ ΠΡ Ὸ8 
ἴῃ ΜοΙΓΟΡΟΙΪΙ οοηβθάϊδδο παιγαΐ, 
αϊοῦάι6. Ἰοοῖ5. ἀἰδιϊησαΐθιν., ἀυδπ 
{πὶ ΔΙΓΟΓαπ) ΔἸ ΟΣ ργοχίμνιηι ἴὰ-- 
1586. ἀρρατοῖ. Π)᾽0 ΜοΙΤΌΡΟΙΪ δὐά. 
ΒΙοοιἔ, ἱπ δά. 2... φυὶ ΔοιγορΟΙ! 
γΘΥ ΠΟΘ πὶ δαί γα 6 ΠῚ Οἷλι5. ΟΟἢ 5... 4] 
πούϊο ΔΙααγονοη ἀρρο! !οἴτι", Οὐοι- 

Ρίυμι 6556. οοη οί: ΑἸΐα οϑὶ Μ6- 
τῸΡο] 15 ΡΌΟΤΥ . Υ̓, 04. Οὐ, 1 6 αἰ. 
ΠῚ. ρ. 511. εὐ ὅτύ. ταῖς εἴ- 
κοσι ναυσίν. ΟἷΓ, 105, ὃ. 

διῶ. Περὲ τὰς Ολπαϊς 
τὸν λόφον. ἴῃ ποὺ ο0116 οὰ- 
5061 ππὶ οἰπδάθηιν ποπηϊηῖ5 ἰαἰς, ὙἹά. 
105. 1. Ῥτορο ὁοΠΠοπ ἀαίθιη. (1 
Ρᾶγνο 5ϊπιι (αἰα[όν πο ὁ οἵ, [6 ἃ 1κ.) 
ΑΒ θη Θη8685 βίαι! Ομ θὴ ΘΘΡ ΘΓ, ---- 
βίᾳ κατείχοντο. ϑυία Αιι- 
Ῥιδοίοιαθ δουιπὶ ἤπο5. ἰγαηβργοδϑὶ 
υ54ι6 δα ΟΙρὰβ ργοοθϑβθυύδηΐ. 

ὃ. 3. Τῆς Ὄλπη ς. ΟΥ. ἀάπ. 
05, 1.-- χαράδρα. »λίνοιμι 

ὧ- 



4 ἐξαναστάντες οὗτοι χατὼ νώτου γίγνωνται. 

-- 

2 Ψ « ἐ ᾿] ᾿' 

Αμφιλόχων οἱ παρόντες ἀχοντισταί" 

ΕΤΟΣ Ζ. ΧΕΙΜΊΩΝ. (11, 108.) 18 

μὲν πέντε ἡσύχαζον, τῇ δὲ ἕχτῃ ἐτάσσοντο ἐμ-- 
φότερον ὡς ἐς μάχην. καὶ μεῖζον γὰρ ἐγένετο 
καὶ περιέξοχε τὸ τῶν Πελοποννησίων στρατόπεδον, 
ὁ Δημοσϑένης δείσας. μὴ κυχλωθϑῇ, λοχίζει ἐς 
ὁδόν τινα «κοίλην καὶ λοχμώδη ὁπλίτας χαὶ ψι- 
λούς. ξυναμφοτέρους ἐς τετραχοσίους, ὅπως κατὰ 
τὸ ὑπερέχον τῶν ἐναντίων ἐν τῇ ξυνόδῳ αὐτῇ 

ἐπεὶ 
δὲ παρεσχεύαστο ἀμφοτέροις. ἤεσαν ἐς χεῖρας, 
Δημοσϑένης μὲν τὸ δεξιὸν χέρας ἔχων μετὼ 
Μεσσηνίων καὶ ᾿Ιϑηναίων ὀλίγων" τὸ δὲ ὥλλο 
ἀχκαργῶνες αἷς ἕκαστοι τεταγμένον ἐπεῖχον χαὶ 

Πελοπονγή-- 
σιον δὲ χαὶ ᾿μπρακιῶταιν ἀναμὶξ τεταγ μένοι πλὴν 
"Μαντινέων" οὗτοι δὲ ἐν τῷ εὐωνύμῳ μῶλλον χαὶ 
οὐ τὸ χέρας ἄχρον ἔχοντες ἐϑρόοι ἦσαν" ἀλλ᾽ 
Εὐρύλοχος. ἔσχατον εἰχξ τὸ εὐώνυμον καὶ οἵ 
μετ᾽ αὐτοῦ κατὰ Μεσσηνίους χαὶ 4ημοσϑένην. 
105. ὡς δ᾽ ἐν χερσὶν ἤδη ὄντες περιέσχον τῷ 
κέρᾳ οἱ Πελοποννήσιοι καὶ ἐχυχλοῦντο τὸ δεξιὸν 
τῶν ἐναντίων. οἱ ἐκ τῆς ἐνέδρας ᾿Αχκαρνῶνες ἐπι- 
γενόμενον αὐτοῖς κατὰ νώτου προςπίπτουσί τε 

δ. 8. ΝΝώτου. ἵπ οριἱπιῖβ ΠΡ γῖ5 πιαϊα νῶτον. ΟἹ. θεῖς. οἱ ποῖα. 
αΥ. 'ἵπ τι5. 5010]. ὃ. 292. 1 

[ΟΥΥΘΏ 5 ἴῃ πΊαγ6 ἀοἤιιΘη 115... 6556 
ῬΓΟΡΆΒΙ 6 οβί.ς ΑᾺΝ, Οἷ, δάη. 20, 
1. ϑεριθηιγ!ο πα] θη Θοτιιπὶ [ο ΓΘ η-- 
πὶ. «πὶ βίασπιηι Αγάρι ἰπίγθηΐ, 
6586 νεῖ Κ6ᾶκ, Ἰ. ἀ. ν. 201. -- 
πα αϊ: . γάρ. Οἵ. δἀη. 70, ὃ. 
-- περιέσχε. δῖο ἰγθυαπὶ ο. 108. 
ΘΕΟΥ͂, ΤΊ... ραιὶο Ροϑὺ ὑπερέχειν, 
ἀριιὰ Ροΐγαρη. σπυπερφαλαγγεῖν, 
1 Ποὺ βίγαίθσθπια ἄθβουθι! ΠῚ, 
Ἰδύδτα ΒΙΟΟΝΕ. -- λοχίξει, ἴπ 
ἱπϑὶ ἀἰ 15 ΘΟἸ]ο δι. Οἵ. 516}, 
ΤΗ65. -- κατὰ τὸ ὑπερέχον 
τῶν ἐναντίων, Ὁ δα ρατίο, 
4πὰ ΒΟ 65 αἰ τα ἱρ5οβ ροῦ- 
γἰσοτγθηΐατν, 

.ά. Παρεσκεύαστο. (ΟἿ. 
δάμη. 1, 40, 1. --- ἄλλο. Γτο ρτο- 

Ρυΐο ἕτερον ἀϊοίιιπλ δἰποία. ΟἿ, 
γ. 29. ΥἹ, 07. Απ 5ἴπιι} πιθάϊδηι 
δοῖδπὶ οομρ θοι αν Ὁ ΟἿ 1, 48, ὃ. 
δά, --- ὡς ἕκαστοι; ἷ. 6. 510, 
π᾿ βίοι ἢ ΡΟΡΕΪ νοὶ ρασὶ, οχ {α-- 
Ριι5 σοπβια θαηῦ, ἀἰβοθγπονγθηίαγ. Οἵ, 
δάη. 1, 3, 4. -- ἐπεῖχον. Οἱ, 
Δ6η. 1. 48, 8. -- Μαντινέων. 
Ηἰ πθ οἱ ργορίον ΥἹ1. 57, 9. πηϑυ-- 
ΘΘΠΑΕΙ ν᾽ ἀθαηΐιν, οὈβίαηί θὰ, πᾶ 
109, 2. Ἰοριυιηίιι αὶ νὰ. δάη. --- 
οἱ μετ᾽ αὐτοῦ. Οἱ ἐξ Ἥρα- 
κλείας εὖ δοοϊογιιμι Ὁ αν! οι ο 
βοοσπηάππηι 100, 2. αἀάιιοϊογαπι 8}. 
δ᾽ 4 ογαηΐ, ργάθίον ῬΘΙΟροπη βίο. 

(ἀρ. 108. δι 1. Τῷ κέρᾳ, 
ϊ..6. τῷ ἑαυτῶν εὐωνύμῳ πέρα. 

τὸ Εὐρυλό- 
χου στράτευ- 
μὰ νικῶται, 
καὶ ἐς Ὄλπας 
καταφεύγει. 



ὕστερον δὲ 
“Ἰημοσϑένης 
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καὶ τρέπουσιν, ὥςτε μήτε ἐς ἀλκὴν ὑπομεῖναι, 
φοβηϑέντας τὸ ἐς φυγὴν καὶ τὸ πλέον τοῦ στρα- 
τεύματος καταστῆσαι" ἐπειδὴ γερ εἶδον τὸ κατ᾽ 
Εὐρύλοχον καὶ ὃ κράτιστον ἦν διαφϑειρόμενον, 
πολλῷ μᾶλλον ἐφοβοῦντο. καὶ οἱ Μεσσήνιον ὃνγ-- 
τες ταύτῃ μετὸ τοῦ “ημοσϑένους τὸ πολὺ τοῦ 
ἔργου ἐξῆλθον. οἱ δὲ “μπραχιῶται χαὶ οἱ κατὺ 5 
τὸ δεξιὸν κέρας ἐνίχων τὸ καϑ' ἑαυτοὺς καὶ πρὸς 
τὸ Ἄργος ὠπεδίωξαν᾽ καὶ γεὶρ μαχεμώτατοι τῶν 
περὶ ἐκεῖνα τὰ γωρία τυγχώγουσιν ὄντες. ἐπανα- 
χωροῦντες δὲ εἷς ἑώρων τὸ πλέον νενικημένον, 
καὶ οἱ ἄλλοι ᾿ἀχαρνᾶνες σφίσι προςέχειντο, χαλε-- 
πῶς διεσώζοντο ἐς τος ᾿᾽ολπας, χαὶ πολλοὶ ἐπέ-- 
ϑανον αὐτῶν ὠτάκτως καὶ οὐδενὶ κόσμῳ προς- 
πίπτοντες πλὴν Μῖῆαντινέων" οὗτοι δὲ μιώλιστω 
ξυντεταγμιένον παντὸς τοῦ στρατοῦ ἀνεχώρησαν. 
χαὶ ἡ μὲν μάχη ἐτελεύτα ἐς ὀψέ. 109. Μενε-- 
δαῖος δὲ τῇ ὑστεραίᾳ Εὐρυλόχου τεϑνεῶτος καὶ 

αρ. 108. δ. 8. ἀτάκτως. ΤΙ. αι. Η. ἀφυλάκτως, ἴοτγίαθ58 
4υ1ὰ οὐδενὲ πόσμῳ ἴον ἰδ δἰχιιο ἀτάκτως γαϊοπὶ. ΟΥἨὨ δἀηοῖ. ἢ". 
14.2.8. 52) 2. Αἴ »ἀτάκτως οἱ οὐδενὶ κόσμῳ τϑοίθ “ΘοΠἰ απ ρΈΠΙατ, 
αἱ οΟΠΙΓᾶ κόσμῳ καὶ τάξει ΤΥ, 120. εἐ τὸ κόσμιον καὶ εὔτακτον 
Ἀριὰ Ηογοῦϊ. Π, 4.“ 0Κ. 

Ἐς ὀψέ Οϑ5. ΟἹ. Ο, Ε. Βα5. αν. [π. ἢ. 1. ἃ]. Μαϊρὸ οὖ Βεκ. 
ἕως ὀψέ. ,,Ἐς ὀψέ τυγβιι5 ἀἰοῖν Ταιογά. ὙΠῚ, 23. [ἀὐ ἐς οὰπὶ 4111 
Δάνουθ 5. 4110}, οἵ. δάποι, 1, 129, 8.1 Ιάχὰθ μἷδ ποι Γοιϊοίοπά στη θῖο 
ῬΤΟρΡίου υοῦριπὶ ἐτελεύτα, «ιοά ΒΒΘΡΙ5βἴπ|6. οπὶ Ρργδοροβιοπα εἰς ἰαπ-- 

-- ἐς ἀλκὴν ὑπομεῖναι. 81- 
ΜΠ] ογ ἐς χεῖρας ὑπομεῖναι Υ, Ἴ2, 
ἅ,., ἐς χεῖρας δέχεσϑαι Χεη. 
ΗΞΕ]]. 11, 4, 34. Απ8Ρ. ΙΥ, 3, 91., 
ἐς χεῖρας συμμῖξαι ἀρὰ Αὐτί. οἱ 
4]. ἴῃ ΖαΆΠΠιιΒ ἰπ6ϑὺ ΘΠ ΡΠ 518. ---- 
τὸ κατ᾽ Εὐρύλοχον, ἐχοῖ- 
Οἰτὰ 5 ρᾶτίθπ αρὰὰ Βα τΥ]ο- 
δαὶ ΟΟἸ] οοαἴδπι, τοὺς μετ᾽ 
Εὐρυλόχου. -- οὗ, Μεσσή- 
νιοι ὄντες. Οἱ Μεσσ. οἱ ὄν- 
τες Ῥ6η6 οοηϊϊοὶ! ΠοΡγ. --- ἐξ- 
ἤλθον, Θχαβ θοῦ δαπῆ, ρ 6 Υ- 
Γοσογαπί, 01, 70, 7. νυρα- 
ἴὰπὶ ἐπεξῆλθον υηϑι ον θ5 ΠΡ γὶ 5 
σοπίγαγίη {γιβίσα σϑβιϊψαι! συ απΐ 
ΒΙοομΝ, οἱ 885. ΠΠ πο. Ταπογά. 
ρ. 100. 

ὃ. 2. ᾿ἀπεδίωξαν. ἴπ ἀπό 
ΠΟΙ οχ ΙοσΟ Ρυρσῃᾶἂθ 8. 6Χ 
ΘΟΔΙΠΡΟ ροϊοβι ἰπθββθ. ᾿Επεδίω- 
ξαν βου θοπάσμ οδηβθηΐ Β Το ὁπ ἢ, 
ἴη δα. 1... οὐ πππὸ πᾶθο πηπϊαῖο 
ΠΟῚ προρββαῦία υἱάθιαν, οἱ Η ἃ ἃ 5. 
1. ἃ. ρ. 62... εἰς, φυία ἀποδιώκειν 
δριιὰ Το. πυβχιαᾶπι Ἰοραίῃγ Πἰβὶ 
Αἰ Φιοὐ 65 ἴῃ Ῥ δυο ἀθργαναιίβ ΠΡ Υῖ 5. 
ΑΥὖὐ ἴῃ οππηΐθιι5 δχϑίαι ὙἹ, 102, 8. 

δ; 9. Σφίσι. ΟἿ, δάη.1, 20, 
1.--- ἀτάκτως καὶ οὐδεν 
κόσμῳ. ΟΙ 54. -- προςπί- 
πτοντὲς, ἸΓΓΌ 6 ἢ [65 (0]ρ85): 
τϑι Τα 8 ἐςπίπτοντες. Προπί- 
πτοντὲς 0 γδοίθ σοηϊ οἷ! ΒΙοοιΙΓ, 
ἴῃ οὐ, 9 



τῷ 

ΕΤΟῸΟΣ Ζ. ΧΕΙΜΏΝ. (ΤΙ, 109.) 180 

Μαχαρίου αὐτὸς παρειληφὼς τὴν ἀρχὴν καὶ ἐπο- 
φῶν. μεγάλης ἥσσης γεγενημένης. ὅτῳ τρόπῳ ἢ 
μένων πολιορχήσεται ἔχ τὲ γῆς καὶ ἐζ “ϑαλάσσης 
ταῖς ᾿ἀττικαῖς ναυσὶν ἀποχεχλῃμένος, ἢ καὶ ὦνα- 
χωρῶν διασωϑήσεται, προςφέρει λόγον περὶ σπογ- 
δῶν χαὶ ἀναχωρήσεως Δημοσϑένει καὶ τοῖς ᾿Αχαρ-- 
γάνων στρατηγοῖς χαὶ περὶ νεχρῶν ἅμα ἀὠναιρέ- 
σεως. οἱ δὲ νεχροὺς μὲν ὠπέδοσαν. καὶ τροπαῖον 
αὐτοὶ ἔστησαν. καὶ τοὺς ἑαυτῶν τριαχοσίους μά- 
λισταὰ ἀποϑανόντας ἀνείλοντο" ἀναχώρησιν δὲ ἐκ 
μὲν τοῦ προφανοῦς οὐχ ἐσπείσαντο ἅπασι, χρύφα 
δὲ Δημοσθένης μετὲ τῶν ξυστρατήγων ᾿χαρνά- 
νῶν σπένδονταν Μαντινεῦσι, καὶ δῆὶενεδαίῳ καὶ 
τοῖς ἄλλοις ἄρχουσι τῶν Πελοποννησίων καὶ ὅσοι 
αὐτῶν ἤσαν ἀξιολογώτατοι ἀποχωρεῖν χατὰ τά- 
χος, βουλόμενος ψιλῶσαι τοὺς ᾿᾿μπρακιώτας τε 
καὶ τὸν μισϑοφόρον ὄχλον τὸν ξενικόν, μάλιστα 

δῖναν. Τῆας. 1, 61. καὶ ἡ ναυμαχία. ἐτελεύτα ἐς νύχτα, εἱ ΠΙ, 78. 
ἡ μὲν οὖν ναυμαχία... ἐτελεύτα ἐς ἡλίου δύσιν. φ Ρυκ. γυϊσαια, 
ἴῃ 4ιιὰ ᾿πθδὲ Ἐπιρ 55, {8}15 ἴπ ὙΕΓΡῚ5 1, 71. μέχρι τοῦδε" ὠρίσϑω 
ὑμῶν ἡ βραδυτής, [ΟΡΘοκῖο δά ΡΒγγη. ρᾶσ. 47. οχ{υ βου νἹ ἀθίατ, 
{ιᾶπι {ιαθ ΠΡ Υατ 5 ἐθααῖαν, Νὸ5 ἐς ΟΡ οιιδαβ ἃ θῖκ. ργοϊδίαβ. οἱ 
ιοά εἰς ὀψέ εἰΐαπι ἀρὰ Πεοιποβίη. (νά. 1.0.) οὐ αἰΐοβ πηι! ο5 ἰοσίταν, 
ἕως Ὅς ΠΟΙ ἰΐθηι. δηἰθ αἰ πηι5.. φιοά ἔδοϊ! οἰἴαμι ὨΟΡΓ. 

109. 5. 2. ᾿Ξυστρατήγ ὧν Απρ. (ηἰδὶ ψιοά ξυνστρ.) οἱ 
Ραὶ. εις οὐ Βεκικς. ξυστρατηγῶν. ΑΙ ΤΠ, ὅ8.. ἴῃ οἰμπῖθιι5 ΠΡΥῖς 
ξυστράτηγοι. ΟἿ, ἀὐοθιι!. Ποοῖνγ. ἀοσοηΐ. Ρ. 321. 

“Μενεδαίῳ. Οἷ. 54. 100, 2. 

(ἀρ. 109. ὃ. 1. Παρειλη- 
φωῶωςτὴν ἀρχήν. ΟΥ̓ ἀάη. 100, 
ὦ. -- πολιορκήσεται. ΟἿ. 
δάποι, 529, 1. --- προςφέρει 

ποιῆσαι. 5080!. τὸν μι- 
σϑοφόρον ὄχλον. ΗΙ «υο- 
πἰαπὶ ἃ δἰ αη πο ηβίθιβ, δ οοἀδοπιο-- 

γῶσαι, ψιλοὺς τῶν συμμάχων 

λόγον. ΟἿ. άπ. 1, 57, 8... ΠῚ πὶ δἰ Πβάιθ ΡΟΪορομποβιῖς ἀἰβοοτ- 
λόγους, αἱ Βῖο (ΟἹ. εὐ γεη. --- παπίιγ, οοτία ΠῸΠ ῬΟββιπὶ 6858 
νεκρῶν. 1)6 αὐϊου!]ο Οπιδδὺ Ναπιϊποπδθθ, ΟἿ, δάποι. 107, 4. 
οἵ. δάη. 1, 84, Ίβομου ἰσασ ἴθ Μυ5. ἤεὶν. 1. 

δ. 2. ἂν ἂχ ὦρησιν .. Ρᾶρσ. 84, νὰ] 6556. βοοῖοβ ΠῸΠ ὁ 
ἅπασι. ΟἿ. δάμη. 24, 9. ΞΞ χίη- 
μοσϑένης μετὰ τῶν ξυ- 
στρατήγων.... σπένδον- 
ται. Οἵ. Ν ΑὙ Έ. αν. δ. 3802. οχίυ., 
(δὶ [Δ δποίογεπι πΐπο [ἰ{πιοί.) 
Ἐο»ι. ὃ. 100. ἀἄπ. 18. ΖΡ. 
αν. 1μα1. ὃ. 15. γήασποτ. αν. 
Βτῖῖ, ὃ. 783, -- ψειλῶσα!ι] μο- 

ΡεΙοροηπΠ6Ξ0 ἃ ᾿σθ Δ θμ]οΠΪ5 οο]-- 
Ἰεοῖοβ. Ῥοβϑιπὲ δάθὸ ποηπα}}} Ρ6- 
ἸΟροπποϑῖϊ ργάοίοῦ ΔΙΑ ΠΕ ΠΘ 565 οἱ, 
1μαοεἀδοπηοηΐοβ ἢἰβ δά οχίβιϊ-- 
ΠΊΔΓΙ. 51 ΠῸΠ Πελοποννησίων οἱ 
μισϑοφόρον, 5οὰ ἀξιολογώτα- 
τοι εἰ ὄχλον ἰηίου βα ορροηὶ 5ἰ8-- 
τπογῖβ, Αἱ ΒΙοομη., ασπὶ ἀο πο ν-- 

Μαντινεῦσι 
᾽ν καὶ τοῖς ἀξιο- 
1 λογωτάτοις 

τῶν ἄλλων 
Πελοποννη- 
σίων σπένδε- 
ται ἀναχώρη- 
σιν ἄνευ τῶν 
μπρακιω- 

τῶν. 



ἀγγελϑέντων 
᾿ Ο, . 9 

δὲ, ὁτι οἱ ἕκ , ; 
τῆς πολεῶως 

Ἀμπρακιῶται 
ἐπιβοηϑοῦ- 

σιν, ἀντιπα- 
ρασκευάζεται. 

ἐν τούτῳ οἱ 
"Μαντινῆς καὶ 
οἷς ἔσπειστο 

«ἀποχωροῦσιν. 
"οἱ δ΄ ἄμπρα- 
κιῶται ἑπό- 
μένοι αὐτοῖς 
οἱ μὲν ἀπο- 

18 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ͂ ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ Γ΄. ροι΄. ριαί. 

δὲ “ακεδαιμονίους καὶ Πελοποννησίους διαβαλεῖν 
ἐς τοὺς ἐχείνῃ χρήζων Ἕλληνας, αἷς καταπροδόν-- 
τὲς τὸ ἑαυτῶν προὐργιαίτερον ἐποιήσαντο. χαὶ 
οἵ μὲν τούς τὲ νεκροὺς ἀνείλοντο καὶ διὸ τάχους 
ἔϑαπτον, ὥςπερ ὑπῆρχε, χαὶ τὴν ἀποχώρησιν 
κρύφα οἷς ἐδέδοτο ἐπεβούλευον. 110. τῷ δὲ 
Δημοσϑένειν χαὶ τοῖς ᾿᾿χαρνῶσιν ἀγγέλλεται τοὺς 
᾿Ἀμπραχιώτας τοὺς ἐχ τῆς πόλεως πανδημεὶ 
κατὸὺ τὴν πρώτην ἐκ τῶν Ὀλπῶν ἀγγελίαν ἐπι- 
βοηϑεῖν διὰ τῶν ᾿μφιλόχων βουλομένους τοῖς 
ἐν ᾽Ὅλπαις ξυμμῖξαι, εἰδότας οὐδὲν τῶν γεγενη-- 
μένων. χαὶ πέμπει εὐθὺς τοῦ στρατοῦ μέρος τι 
τὰς ὁδοὺς προλοχιοῦντας καὶ τὰ χαρτερὰ προ- 
καταληψομένους, καὶ τῇ ἄλλῃ στρατιᾷ ἅμα πα- 
ρεσχευώζετο βοηϑεῖν ἐπ᾿ αὐτούς. 111. ἐν τούτῳ 
δ᾽ οἵ Μαντινῆς καὶ οἷς ἔσπειστο πρόφασιν ἐπὶ 
λαχανισμὸν χαὶ φρυγάνων ξυλλογὴν ἐξελϑόντες 
ὑπαπήεσαν χατ᾽ ὀλίγους, ἅμα ξυλλέγοντες ἐφ᾽ ἃ 
ἐξῆλθον δῆϑεν" προχεχωρηκότες δὲ ἤδη ἄπωϑεν 
τῆς ᾿Ὅλπης ϑᾶῶσσον ἀπεχώρουν. οἱ δ᾽ ᾿Δμπραχιῶ- 

(ἀρ. 111. 8. 1. Ἄπωϑεν. Ἰι. γαῖ. ΒοΙίκ. ἄποϑεν. Νο5β οοη- 
βἰδηιαπι ἴῃ Ποὺ ποσ]οχίπιιβ. (οἵ. 0. δα ΡΏγγη. ρ. 9. 54.) οἰξὶ [ουίαβϑθ 
ἰηἰατῖα. ΟἿ. Βειης. ΝῚ 11, 81, 8. εἰ 54. Ιν, 607. 92. 115. 120. ὌΝ 120. ἃ]. 

σΘΠα 5. συ] ΘΟ πὶ βθοι 5 100, 
ὦ. ἈἾΠ}} Ἰεσία, 605 Ερίγοῖαβ ποη- 
ὨλΜ}Π105 ἃν Απργαοίοιὶα αὐἀάιποϊοβ 
σοΟη οἷς [ὑ|556. ΜΛακεδαι- 

μονίους καὶ Πελοποννη- 
σίους. ΟΥ̓́ δάη. 1,110, 3. 8:1- 
ἢ πον 119, ὃ. διαβαλεῖν 
ἐς τοὺς... τβεηῤο ΐπ 
ἴην 1 ἃ τὰ λάδυσοτδ αρπὰ 
“Ὁ αὐ. 0.5. 0. ΤΥ, 22. οἱ. 

. 18. 2. -- καταπροδόν- 
τες. θη]. αὐτούς, πἰδὶ πιᾶν 5 
6585 ρτοάιτίοπο ἴδοϊα, Οἵ. 
6.1, 80, 4. "1, 43,.1..-- προύρ- 
γιαίτερον. Οἵ, Ἀοπί. ὅν. 
ὃ. ὥδλκῶ- 5 

δ. 3. Οἷς, 1. 6. ἐκεῖνοι, οἷς. 
-- ἐπεβούλευον. ΟἿ «6η. 
ΘΟΘὲ 

(ρ. 110. ὃ. 1, Κατὰ τὴν 

ον. ἀγγελίαν. Υἱά. οῦ, ἀ, - 
ξυμμῖξαι. Οἵ. δἄη. 11, 84, ὃ. 
δι ΜΖ ΕΒ ς.Ἐ ἀρο20- 
εοῦν παρ ΟἹ. ΔΊ. ατ. 

ἢ. 484.2. Ἀ οϑ51. ὃ. 100. 4. ". οἱ ἀ. 
-- παρεσκευνάζξετο βοη- 
δεῖν. ΟΥ, Μαῖυι. ἄγ. ὃ. 591. 

(ἀρ. 111. ὃ.1. Πρόφασιν. 

»» 

τῷ 

ΟἿ. ΝΜ αὐ}. αν. ὃ. 425, 5. Ἀοϑι., 
ὃ. 104. 10. ἰμίνα Υ, 80. .ΥἹ, 323. --- 
λαχανισμόν. ᾿᾿Αάχανα [χυδο 
ἙςΟἸ δοίαγὶ ουδη]) αι ἀπ} 16 δὰ θυδηΐ, 
ἀθ υΐρυβ Αὐίβίοριι. ΤΉ θσπι. ἀσ7. 
»ἀγρίοισι τοῖς λαχάνοις οὗτος 

τραφείς. ἔχ (1. Μον. ρ. 191. 
Βᾶρὸ ἄγρια λάχανα, 486 νυν ι1ὰ 
Θά θΡθαρσο νοοδΐ, δάϊπιο ἴῃ αταθ- 
οἷα τι λα! ἢ} οἴδυιη 6556 ἀρρᾶγοί. 
ΒΙΘΟΜΕ, ΟἿ 16 α]κ. αταθο. βϑρὶ. 
Ιν. ρ. 248. Εἰ6 ἃ]. 1{. αταθο. 1. 
ἢ. 0191. 
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ταν χαὶ οἱ ἄλλοι, ὅσου μὲν ἐτύγχανον οὕτως κτείνονται, 
ἐϑρόοι ξυνελθόντες, εἷς ἔγνωσαν ἀπιόντας, ὧρ- Ἴ: ὩΣ (ν 
μησαν καὶ αὐτοὶ χαὶ ἔϑεον δρόμῳ ἐπικαταλαβεῖν φεύγουσι. 
βουλόμενοι. οἱ δὲ ᾿Αχαρνῶνες τὸ μὲν πρῶτον καὶ 
πάντας ἐνόμισαν ἐπιέναν ἀσπόνδους ὁμοίως. καὶ 

τοὺς Πελοποννησίους ἐπεδίωκον" καί τινας αὐτῶν 
τῶν στρατηγῶν κωλύοντας καὶ φάώσχοντας ἐσπεῖ- 
σϑαι αὐτοῖς ἠχόντισέ τις νομίσας καταπροδίδο-- 
σϑαι σφᾶς" ἔπειτα μέντοι τοὺς μὲν Μαντινέας καὶ 
τοὺς Πελοποννησίους ὠφίεσαν, τοὺς δ᾽ ᾿Δμπραχιώ-- 
τας ἔχτειγον. χαὶ ἦν πολλὴ ἔρις χαὶ ἄγγοια, εἴτε 

δι ὦ, Ξυνελϑόντες. Ο. 1δὰτ. Μοκαι. ξυνεξελϑόντες. Οὐ ἴαγει 
ξυνεξήεσαν 118,.1.: παπὶ μος νου ὥρμησαν καὶ αὐτοί ΤΟΒΡΟΠάΘΓΟ 
Υἱχ ρμοιδϑῖ, αυΐα, δὶ ἢϊ5. ἀθιμππὶ ΑἸμθγαοϊοίαβ ΟἹ ρὶ5. ργοίθοίοβ. 6558. βἰσπῖ- 
Ποαγοῖαγ (οἵ. ἀάη. Π, 19, 1.}).. φαππι ΔΙΑ ΠπΘ 568. αἴ. οοίουΐ, {αΐριι5-- 
οὐ πάπποι 6 Ῥϑοίδθ, ογαηῦ, [ΠἸΠ|0 50}1 Οχῖββθ σθηβθηαϊ οϑϑϑηῦ, ΠῚ ἢΐ5 
ξυνεξιέναι γολα αἴοὶ ποπ ρμοββθηΐ. 

ὃ. 2. Οἱ ἄλλοι. Μοτγοθπαιῖ. 
ΟΥ. 109, 2. -- ὅσοι μὲν ... 
ξυνελϑόντες. Οοιμρίυτα δαηΐ, 
ἴῃ ααΐθι5. ᾿ΐς οἰ οπἀΐπιιβ. ῬΥΙπηῖπ 
Θηΐπ (έν ἱπάϊοαγοι 605, 4] ἴπποὸ 
ἔγαααθηΐθβ σοηνθηίββθυ (ἀϑρόοι 
ξυνῆλθον) νεὶ οχ αἰΐθγα Βουριαγα, 
46 4ιὰ οἵ. 54., ἔγθφιιθηΐα5 ππὰ οχὶβ-- 
5ϑηΐ (άϑ. ξυνεξῆλθον), ἃ 1115 
ἀἰβοογηῖ, ἀθ Ζυΐθιβ [απ 6 ἢ Πἰ8}} 
Ἰθρίταν, φυαγθ γιιθρῸ ΡΓῸ ΥΥ. ὅσοι 
μέν Ἰεσοπάμππι ὅσοιπερ οοηϊροίί. 
ΝΙδὶ ἔοτίθ ΤΙογ ἀ1465. 1105 ποη- 
πα} 105 ΟΙΡΙ5 ΤΘΙΙοίο5. 6556, δι} τππᾶ 
«υϊάθπι οχίββθ, δε ὑὰγοβ οἱ εἷ- 
ΞΡΘΙΒΟΒ. [556 ΟΡ ΒΟυσΙ 5 5  σηΠοα-- 
νι. ΟἿ ἀάῃ. Π, 65, 12. “18, 1; 
Ὠεϊηάς οὕτως «ιϊὰ δ᾽Ὁ, ράγαπι [ἰ- 
461. Ναιῃ ἀρο ]ον χυϊάοπι »ΡῈΓ 
πρύφασιν τοῦ λαχανισμοῦ. καὶ 
τῆς φρυγάνων ξυλλογῆς““ νὰ 
6886, ΡΓῸ 4υθιι5 Ροϊϊα5. δ ΑὙΓΠ. 
ἴπ δα. 2... ἐπὶ λαχανισμὸν καὶ 

εἰξνλλογήν ἄθρεραὶ ἀἴοογο, φαΐ 
ἈπιΡγαοϊοιδο δ᾽ ΠΠΘΓΟΘΠΔΓΙΪ Πὰ5 ΓΒ 
ΠΟῚ; τι Δα ΪΠ ΘΠ 565 οἱ οοίοιὶ, αυΐ- 
θαιβοιηι ἱπἀποίαθ [αοία εγᾶπί, ργαθ- 
ἴοχ 5856. βρὰ γθγθ πιράϊιαι!! 6856 
ΘΧΙΒΕΠπια Πα οββθηΐ: 564] 14 γϑυθ 5 
ἐπ᾽ αὐτὸ ἐκεῖνο γΕ] 41115. 6 ὁ ἀ 6 πὶ 
Ὁ 01} 511} γα! οηεῖθιι5 ροίτπ5. Ταᾶπὶ 

Οοἴογαμι οἴ, ἀάη. 

οὕτως Ραγίσι!α ν᾽ ἀθιγ ΘΧρυϊπΊ6-- 
ἄτπιπὶ ἔτ|556. [) 6. ΑἰΠ5 ΘΧΡ ΠΟΙ η1-- 
Ρι5 εἴ, δα. τπαὶ. Εξίπθ οὕτως οοΥ- 
ταρίαπι ΕΧ ὄντες ρα οΙρῖο 9 πὶ Βοο 
ΟΕ ἐτύγχανον, ξυῳεξε  θόναξα 
οὐπὶ ὥρμησαν σομδογοαΐ ὁ [ἰὰ το- 
ΠΟΥ ΘΙ Γι. οἰ Ϊᾶ πὶ Ἰῃ5Ο θηϊα ΒΕΓ Π)0- 
πἶβ ἴῃ ἱπηρουίθοίο ἐτύγχανον οἵπὶ 
ΔΟΡΙ5 Ϊ ρτ οΙρῖο ἱπποῖο, αιπιπὶ ΑἸ 10], 
4 ππθπλϊ που », 5απθαυδαιιθ 
ἀρὰ ΤΒῖο. Βυΐο ἐτύγχανον ἃυΐ 
ῬΓΆΘΒΘΗ 5. δα. ἘΠῚ Ρ] Βα πιαπηρογ- 
ἴδοι! ποῖϊο ΤΟΙ μα, ΡΟΥΓθοι! ραγ- 
τἰοϊρίαπι δἀἀαιαιν, -- ἔϑεον δρό- 
ἕῳ. ϑΒῖο τυγϑβιβ ΤΥ, 67, 4. 112,1. 
ΟἿ πᾶ. Χοη. Απαὺ. Μαιιη. δν. 
δ. 090. 1. οχίγ. 1,0 Ὁ. Ῥαγαὶ. αν. 1]. 
Ρ. 927.., οἰΐαπι άπ. 112, ἀ. 

δ. 8, ἩἨπόντισέτις. Τὶς 
ΐο δϑὲ ποβίγαπι πα ἢ ἢ 6σ. ΟἿ 
Ν αὐ. αν. ὃ. 487. 1. Νααιιο δῃΐη 
γΘΥΙΒΙ ΠΏ 6 οϑῦ. ἃ} τπῸ ΘΟΠΊΡ ΠΕ 5 
ἀτιοθ5. ἸΔοα}18. ρουϊοβ 6556. ᾿κον- 
τίξευν οσαπὶ ἀοοιιδαίϊνο τγθοίθ τππησὶ 
Ζύππι. ΑἸ Πππ 16. οοηβίαι ἰμ πὶ 6 [μοχ. 
Χπορἢ., φυοά 46 ποὺ οὐ βἰ πΉΠΠθιι5 
γουθὶβ ἀδποίατο πορίοχὶὲ ΔΓ 1}. 
αν, ὃ. 900. ν. 826. --- αντε- 
νέας καὶ... Πελοποννη- 
σίους. ΟἿ. αἀπ. 1090, 2. 



τοῖς δ᾽ ἐκ τῆς 
πόλεως ΄4ω- 

΄ 

πρακιώταις 
"ες δὲ Γι , 

ἐπ᾽ ᾿Ιδομένην 
ἀφικομένοις 
«Ἰημοσϑένης 
ἐπιπίπτει. καὶ 

Α νὴ 

τοὺς πολλους 

αὐτῶν δια- 
φϑείρει. 

1δὃ ΘΟΥΚΥΔΊΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ ΓΤ. ροιβ΄. 

᾿᾿μπρακιώτης τις ἐστίν, εἴτε Πελοποννήσιος. χαὶ 

ἐς διακοσίους μέν τινας. αὐτῶν ἀπέχτειναν" οὗ 

δ᾽ ἄλλοι διέφυγον ἐς τὴν ᾿Ιγραΐδα ὅμορον οὖσαν, 
χαὶ Σαλύνϑιος αὐτοὺς ὃ βασιλεὺς τῶν ᾿Αγραίων 

φίλος ὧν ὑπεδέξατο. 112. οἱ δ᾽ ἐκ τῆς πόλεως 

Ἀμπρακιῶται ἀφικνοῦνται ἐπ᾿ Ἰδομένην. ἐστὸν 

δὲ δύο λόφω ἡ Ἰδομένη ὑψηλώ" τούτοιν τὸν μὲν 

μείζω νυκτὸς ἐπιγενομένης οἱ προαποσταλέντες 

ὑπὸ τοῦ Δημοσϑένους ὠπὸ τοῦ στρατοπέδου ἔλα- 

ϑόν τε καὶ ἔφϑασαν προχαταλαβόντες. τὸν δὲ 
ἐλάσσω ἔτυχον οἱ ᾿Δμπραχιῶταν προαναβάντες 
καὶ ηὐλίσαντο. ὃ δὲ Δημοσϑένης δειπινήσας ἐχώ- 

ρει καὶ τὸ ἄλλο στράτευμα ἀπὸ ἑσπέρας εὐϑύς, 
αὐτὸς μὲν τὸ ἥμισυ ἔχων ἐπὶ τῆς ἐςβολῆς., τὸ 

ὃ. Δ, Ἐς διακοσίους τι- 
νας. 8ῖς ἴϊογιαη ΥΠΠ, 21. ΟἿ 10] 
αάη. αἰχιια ἀο τὶς οἰΐαπι ΥἹΙ, 94, 
δ, Οὐππὶ δαΐεπι ΟἸρα5. {τἰὰ πΉΠΠ1ὰ 
Αιιργδοϊοίασιῃ (νἱά. 105. 1.) οἱ 
ὀχογοῖθι ἘπτΎΟΟδΙ ἀπο ἐχρϑάϊ- 
τἰοποπὶ Ναιραοίαμη [αοίαπι 046 
τᾶσηι5 (οἵ, 100, 2.) Θοπνθηιββεηΐ, 
ἀρραγοῖ, αυδπίοροτ ἃ Π 10 ἀ. ΧΗ, 
00. σχεδὸν πάντας ἱπίονδοῖο 5 
6556. δἰβυπηδῃ  ΠῸΠΊΘΓΙΙΒ, ΘΔ ΘΒΟΤΕΠΙ 
ΘΧασροΓαίι5. δἰ , ἀιαπααδπὶ δάπιι- 
πιοῦν! ῬγΙ416 οαδ5ο5. Ὑπαυογ 465 
510] οοηδίαϊ 119,3. -- 4γ αἴδα. 
Νοόππο ροῖί5 ᾿Φγραεΐδα, ἂν Πλα- 
ταιίς 11. 71. οὖ «]. ἀϊοιταν ὁ δαργα 
100, 2. ἡ ““γραίων, αδὶ ἀδ ποὺ 
ἄρτο οἵ, δάη. Αἀά. 1, 6 αἷκ. ἅτγᾶθο. 
βορῖ. ΙΝ. ρΡ. 252. 

σαρ. 419. ἃ. 1.0. δ᾽ ἐκ τὴς 
πόλεως ἄμπρ. ΟἿ. 110,1. -- 
ἐστὸν δύο λόφω ἢ 1δο- 
μένη. Λὰ Μαογίπογοβ γο[οτ! πιῖ-- 
ΠΟΥΘ πὶ Ῥτορο ΔΙθηαϊ, 01 Ραϊαθο- 
ΡΥγρῸ, ΘΟ] δ ἢ8 1.6 ἃ [κ. 1. 4. Ρ. 290. 
ὙΥ Οἷδὶ τἀ ρθπ]αο, ἀδ φιὰ υἱά. ἀάη.106, 
2; πάσηι μα θοῦὶ πο ΡΟ886 ἀοοθῦ 
Ατη. 6 ἐστόν οἵ. Μά. ἢ. ἄγ. 
δ, 800. Βοπι. ἃ. 100. 4. 9, -- 
οἱ προαποσταλέντες. ΟἹ. 
110. 2. -- ἔφϑασαν προ- 
καταλαβόντες. Οἴ, αὐη. 1, 

23, 5. --ὀ τὸν δὲ ἐλάσσω. 
Ἐς δὲ τὸν ἐλ. ἡ Νεο [αϊδαπι ἐς 
τὸν δὲ ἐλάσσω.“ ΚΑ ΒΑ. ΑἸΙ6- 
ΓᾺΠῚ ὙΘΓιΠῚ Ὑἱἀδίμγ, {αμπὶ ΤΠποΥ-- 
ἀἸάος ἀβφιθχαδαιο ἀναβαίνειν ἐς, 
ἐπί, κατά τι, ποπ ἀναβαίνειν τι, 
ἀϊσαῦ. οὖ 5 πΉ ΠΠ Χοποόρῆοη., δὐ- 
416 ἐς ροβὺ βυρουῖαβ προκαταλα- 
βόντες ἴδλο!!Θ οχοίἄθγθ ροίμουϊ. 
“ἀναβαίνειν τὶ ᾿απιθη ργαθίοῦ ροθ- 
ἰᾳ5 ἀἰχουππὶ ὉΪὸ ὅα55. ΠΧ, 20. 
Ανρρὶ. 1. ρ. 175. Ραι5. ΥἹ, 16. 
δὲ ἰάθπι βϑθρία8. 

. ῶ. ᾿Απὸ ἑσπέρας. ΟἿ 
ΝΜαῖιῃ. αν. ὃ. ὅ79. ν. 1829. οἱ 
ΥἹΙ, 29. -- ἐπὶ τῆς ἐςβολῆς, 
δα αἀϊΐαπ (Ρα Γ5}) ΠΠοσαπι. ἴὰ- 
παπ!οτιπι. ΟΥὮ ΓΝ, 889. 127. οἱ δῖος 
ΒΙοοπ ῖ. Εππὶ Ἰοοαπι, ταδὶ νἱὰ 
4} ΟἸρὶβ. ογαᾶϊη ᾿οσθηβ Ια ηΠ|6 γο- 
Ἰϊοῖα Θ01165. ἰπίγοῖ, βση!Ποαγὶ ρυϊαΐ 
Αγ... 481 ἴῃ δα. 2. ιν 6556 οοπ- 
γα]. αιᾶθ ἴπ πιουϊἀϊοιη ἃ} ὅ7α- 
χρινόρει δ( 5ἰπιι οὔγᾶπὶ ἀθβοὸπ- 
ἄθη5 ἰπ Βαϊκοῦὶ ἰαθα!α σοηβρίοἷα- 
τὰγ, αν δαπὶ δα ἰΐαπι, αι οχ ΑΥ- 
τᾶ6. Ῥ᾽αηϊ εἶθ 001165 ἀριιὰ Ῥαϊαθδπι 
Κυϊίαπι ἱπίγθηΐαν, οοπίϊοῖν, Τγαηβ1- 
ἴὰπὶ ακρινόρους (πὸ Ρἃ 85 
οἵ Μὰ οΥἾ ἢ ΟΥ̓ Ο) 6556 ρογϑ θ᾽ ουται 
νἱάοίαν Πμοαἰκῖο 1. ἃ. Οἱ. ὕτ 4}. 
1. Ρ. 98... φυὶ Ἰοοιπι παπο ἰυϊο οπν 

ϊ 

2 
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8 δ᾽ ἄλλο διὰ τῶν ᾿Ἀμφιλοχικῶν ὀρῶν. χαὶ ἅμα 
ὄρϑρῳ ἐπιπίπτει τοῖς ᾿᾿μπρακιώταις ἔτι ἐν ταῖς 
εὐναῖς καὶ οὐ προησϑημένοις τὰ γεγενημένα, ἀλλὰ 

4 πολὺ μᾶλλον γομίσασι τοὺς ἑαυτῶν εἶναι" χαὶ 

γὲρ τοὺς “Μεσσηνίους πρώτους ἐπίτηδες ὁ Δ4ημο- 
σϑένης προύταξε καὶ προςαγορεύειν ἐχέλευε 4ω-- 
ρίδα τε γλῶσσαν ἱέντας καὶ τοῖς προφύλαξι πί-: 
στιν παρεχομένους. ἅμα δὲ καὶ οὐ καϑορωμένους 
τῇ ὄψει. : 

Α » 2!) « 5 Ύ , - 

κυρεῖς ἕτι οὐσης. ὡς οὖν ἕπξεσεσξε τῷ 

στρατεύματι αὐτῶν, τρέπουσι καὶ τους μὲν πολ- 
λοὺς αὐτοῦ. διέφϑειραν, οἱ δὲ λοιποὶ κατὸ τὰ 
ὄρη -ἕς φυγὴν. ὥρμησαν. προχατειλημμένων δὲ 
τῶν ὁδῶν, χαὶ ἅμα τῶν μὲν ᾿Δμφιλόχων ἐμπεί-: 
ρων ὄντων τῆς ἑαυτῶν γῆς καὶ ψιλῶν πρὸς ὁπλί- 
τας, τῶν δὲ ἀπείρων χαὶ ἀνεπιστημόνων. ὅπη 
τρώπωνται, ἐςπίπτοντες ἔς τε χαράδρας καὶ τὲς 
προλελοχισμένας ἐνέδρας διεφϑείροντο. 

ἀρ υα 
κΚαν ὃς 

αρ. 112. 8. Δ. ᾿Ἐκέλευε. Ὅαξ. Ὁ. 1. ἐκέλευσε, 564 Πιρίνα. 
ΟΥ αὐ. Το, 12.,.9. 

ἐ556. διβρίοδίυγ. -- διὰ τῶν 
᾿Αμφιλοχικῶν ὀρῶν, 1. ε. 
Ρεῦ Μδογϊπογοβ. 

ὃ: 9. “Ἅμα ὄρϑρῳ. Ῥαυΐο 
Ροβί νυκτὸς ἔτι οὔσης; εἰ ΪΝ, 
110. νυκτὸς ἔτι καὶ περὶ ἔς 
ϑρον. .. δὲ ἰρίίαγ ὄρϑρος . 
14 ἰδπηριι5. σαοά ργαθοθαϊν υγο- 
ΓΆΠῚ. 410 415 ἀἄὐθισ ᾿πσογ πὰ αὶ 
Ροίοβί. ἴΐὰ ψνϑίθγθβ, αὖ διιοίου οϑὺ 
ΡΥ πΙοΒιβΒ [ρᾶρσ. 279... υδὶ νἱά. 
1ο}.1 Ὀ0Κ. Νοη τπυ]ΐο ἃ] 16 Γ 
περίορϑρον Π, 9, 4... ̓ ρὶ οὔ, ἀάη. 
.-- ἔτι ἐν ταῖς εὐναῖς. 5ιῖ- 

πη ἰοῦ ΤΥ, 32,1. ΟἿ, οι. αγ. 
ὃ. 100. δάποι. ̓ . αταρ. αἀ Ταο. 
ἄετι. ο. 10. Εχρτγὶπιαβ νου] Τὶ ἃ ὁ. 
Απη. 1, ὅ0. ταν! οὔτ ἔπ πὶ 
ΡΟΥ οὔθ 1}18. 

δ.4. Προςαγορεύειν. Βαρρ!. 
τοὺς ᾿ἀμπρακιώτας. --- Ζ4ω- 
οίδα. ΔΛἀϊοοῦνα., ἂὐ ΥἹ, ὅ. ΟΝ. 
φάη. 1, 131. 1. -- γλῶσσαν 
Σέντας. υἱ 401 φωνὴν ἱέναι 
εὐ ἴα. νοσθῖὶ χϊζίογο. (ΟΥ̓, 

ΒΙοοπιῖ. οἱ ἄγη, - πίστιν 
παρεχομένους, Γιά ἐπι ἔα- 
οἰδπίθδ. ΠἸ ἀποῖᾶ πὶ τη οἰ 6 η- 
[65 (ἀϊαϊθοοῖο 5π8ἃ θ) ογ 68). 
ΟΥΥΙ, 17. Αὔστη. εἵ δά. πηαϊ. - 
οὐ χα Ὁ δα ὦ μξαρὼ οἱ τῇ 
ὄψει. Ῥοτί.: φιοα 6οΥα πὶ 
αοϊο 5 ΟΘΥΠΪ ΠΟ ΡΟ556}. 
ΑΙ τῇ ὄψει ΟΟα [15 ἱπίογργοίαη-- 
ἴα, 4105 51 56 4ιιπηαΓ, ΘΟ ραγα μὰ 
ἀἰσόπαι σαποῖὰ λόγῳ εἰπεὶν 1, 22.. 
προλοχίξειν ἐνέδραις ΤΠ, 81:, ΕΝ 
μῳ ϑεῖν 5ιιρτὰ 111. Ὁ. Νοὴ δ 115 
ΒἰΠ Πα βυηΐ ἐν τοῖς ὄμμασιν ὁρᾶν 
ΤΕ ΠΥ: ; αδὶ οἵ, δάη. 

ὃ..ὅ; Ἐπέπεσε (Δημοσϑέ- 
Ψνη6) .. «τρέπουσιν (οἱ στρα- 
τιῶται αὐτοῦ). ΟΥ̓, 54. ΠΠ,͵ 51, 4. 
ΡΓο ρθη. αὐτῶν (. 6. τῶν ᾿4μ- 
πρακιωτῶν) Ἀτιασεγ αὐτῷ [6- 
δοπάπηι οοηϊθοῖν, 410 ΠΟη δ Ορι5. 
ὃ. 0. ἀπείρων. ϑαρρ!. τῆς 

γῆς. --- τράπωνται. ἴ)ε οοπ- 
᾿πποιῖῖνο οἵ. δάη. 1, 107, θΘ. οἱ 5ἀ, 
Ὁ, 9. 



190 ΘΟΥΚΥΔΙΑΟΥ͂ ΞΎΓΓΡΑΦΗΣ Γ΄. σιγ΄. 

πᾶσαν ἰδέαν χωρήσαντες τῆς φυγῆς ἐτράποντό 
τινὲς χαὶ ἐς τὴν ϑάλασσαν οὐ πολὺ ἀπέχουσαν, 
καὶ αἷς εἶδον τὸς ᾿Αττιχὼς ναῦς παραπλεούσας 
ὥμα τοῦ ἔργου τῇ ξυντυχίᾳ, προςένευσαν ἡγησά- 
μενοι ἐν τῷ αὐτίκα φόβῳ χρεῖσσον εἶναι σφίσιν 
ὑπὸ τῶν ἐν ταῖς ναυσίν, εἰ δεῖ, διαφϑαρῆναι ἢ 
ὑπὸ τῶν βαρβάρων καὶ ἐχϑίστων “μιφιλόχων. 
οἵἱ μὲν οὖν ᾿᾿μπρακιῶται τοιούτῳ τρόπῳ καχω- 
ϑέντες ὀλίγον ἐπὸ πολλῶν ἐσώϑησαν ἐς τὴν πό- 
λιν" ᾿Αχαρνῶνες δὲ σχυλεύσαντες τοὺς γεχροὺς 
χαὶ τροπαῖα στήσαντες ὠπεχώρησαν ἐς Ἄργος. 

κήρυκος τῶν 118, χαὶ αὐτοῖς τῇ ὑστερσίᾳ ἦλϑε κήρυξ ἀπὸ τῶν 
τ ἐς (4 γθαίους καταφυγόντων ἐξ τῆς ᾽Ὄλπης Δμπρα- 
νός τινοςπερὶ Κίωτῶν ἀναίρεσιν αἰτήσων τῶν νεκρῶν, οὗς ὠπέ-- 
ὁνηούθαι χτειγῶν ὕστερον τῆς πρώτης μάχης, ὅτε μετὼ 
τωνδιάλογος. τῶν Μῆαντινέων χαὶ τῶν ὑποσπόνδων ξυνεξήεσαν 
᾿Δμπρακίας ἄσπονδοι. ἰδὼν δ᾽ ὃ χήρυξ τὸ ὅπλα τῶν ἀπὸ 
παϑος μὲγι- 

στον. τῆς πόλεως ᾿Αμπρακιωτῶν ἐθαύμαζε τὸ πλῆϑος" 
οὐ γὰρ ἤδει τὸ πώϑος, ἀλλ᾽ ῴετο τῶν μετὰ σφῶν 
εἶναι. καί τις αὐτὸν ἤρετο. ὅ τι ϑαυμάξοι ν αὶ 
ὁπόσοι αὐτῶν τεϑνῶσιν, οἰόμενος αὖ ὃ ἐρωτῶν 
εἶναι τὸν χήρυκα ἀπὸ τῶν ἐν Ἰδομέναις. ὃ "δ᾽ ἔφη 

αρ. 113. δ. 1. Χηρυξ. Ἠδ ᾿ἀοσεπίμ οἵ, 54. 1, 29, Δ. 
δ. 8. Θαυμαάζοι. δεη. ἤερ. Ὁ. ϑαυμαάζει. Ὅυο ΠΟ ΟΡιι8. 

εἰδὶ τεϑνᾶσιν Ξοηαίυτ. ΟἿ, Δαιι. ατ. ὃ. 829. ὅ. οχίγοπι. ΤἈϊθγβοὶι. 
δ, 809, 7. Κιοιη, ὃ. 848. 

. ἢ. ἸΙδέαν. ἢ αἄη. 1, 109, ους. ΟΥ̓ δἄποί. 1, 107, 2. 
1. ΤΙ, 81, ὃ. -- ἅμα τοῦ ἔρ- τῆς πρώτης μάχης. ο. 10Υ. 
γου τῇ ξυντυχίᾳ, 60 'ρ50ο 108. -- καὶ τῶν ὑποσπόν- 
το ΡΟΓΘ. 4π1ὸ ᾶΘΟ Γ65 Ὧἂθ0-. δῶν, ἰ- 6. καὶ τῶν ἄλλων ὑπο- 
οἷἀἴ τ, ἢ ἰρ 50 παι ᾿π8 τοὶ (Ἰ. 6. σπόνδων. Οἷ. 109, 2, οἱ ἀάη. 1, 
οἰαἀβ οἱ [αρὰθ ΘΟ) ἀγτοα]ο. 110, 8. 
» ΟΠ. 1, 98.. ἡ ξυντυχία τῆς ἡμε- ὃ. ὦ. Σ᾽ φῶν. ΛΑά οσδἀιποραίο- 
τέρας χρείας." ΚΡΑΒΙΝ 5. -- ὑπὸ τοπὶ ἰρβιιπὶ οἵ δὰ δὺ5, ἃ {Ζυίρι 
τῶν βαρβάρων... ἄμφι- πιίδδιι ογαΐ, τοίογιισ, Οὐὰ γαϊοπὸ 
λόχων. »Αινδέδοίοιδθ 4. βἰθὶ β8θρθ θ᾽] μγα} 15 σφεῖς ΙΘσίμιν, ααΐα, 
δι θα ηΐ, αὐ ἈΠῈ ΡΒ ]ΟΟ 05. θαγθα--. ΦΙΔΠΙνΙ5. ὉΠῚ15 ΔΙΙι5 ΠΟΙΠΙ ΠΟΘΙ, 
ΓΟ ἰμἀϊοατδηΐ, σιοά τὸ νέγὰ πηὶχία ἰφπιθῃ θ᾿] τπγὸ5. σοσ ἰαηίαγ. ΟἿ, ΤΥς 
σθη5. δγδηΐ. ΥἹά. Π}.05. ΑῊΝ, Ζ2ΒΕΤΟΣ νγ 58. 71. ]. 

δ.. 8.: ᾿4πό. ΟἿ ἀάπ, 1.140, ὃ, 3. "Ὄυτι ϑαυμάξοι. ΟΥ̓. 
1. Τὴ τὸ οοηῃβθηί! Ὁ 10 ἃ. ΧΕ, θύ. 5, -- ᾿Ιδομέναις. ΟἿ, δάη, 

(δρ. 119, 8.1. Ἐς ᾿γραί- 108, 1. Ἐτυρίγα ἰσίμιν ἀπὰ5 ΑΥ. 

[ 
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4 διαχοσίους μάλιστα. ὑπολαβὼν δ᾽ ὃ ἐρωτῶν εἶ- 

ῳι 

"»" 

πεν. Οὔχουν τὸ ὅπλα ταυτὶ φαίνεται, ἀλλὰ πλέον 
ἢ χιλίων. αὖϑις δὲ εἶπεν ἐχεῖνος, Οὐκ ἄρα τῶν 
μεϑ' ἡμῶν μαχομένων ἐστίν. ὃ δ᾽ ὠπεχρίνατο, 
Εἴπερ γε ὑμεῖς ἐν Ἰδομένῃ χγϑὲς ἐμάχεσϑε. ᾿4λλ᾽ 
ἡμεῖς γε οὐδενὲὴ ἐμαχόμεϑα γϑές, ὠλλὲὰ πρώην 
ἐν τῇ ἀποχωρήσει. Καὶ μὲν διὴ τούτοις γε ἡμεῖς 
χϑὲς ἀπὸ τῆς πόλεως βοηϑήσασι τῆς ᾿Αμπραχιω-- 
τῶν ἐμαχόμεϑα. ὁ δὲ χήρυξ οἷς ἤχουσε καὶ ἔγνω, 
ὅτι τ ἀπὸ τῆς πόλεως βοήϑεια διέφϑαρται, ἐνοι-- 
μώξας καὶ ἐχπλαγεὶς τῷ μεγέϑει τῶν παρόντων 
χκαχῶν ἀπῆλϑεν εὐθὺς ἄπρακτος χαὶ οὐχέτι ἀπή- 
τει τοὺς νεχρούς. πάϑος γὸὺρ τοῦτο μιᾷ πόλει 
Ἑλληνίδιε ἐν ἴσαις ἡμέραις μέγιστον δὴ τῶν χκατὼ 
τὸν πόλεμον τόνδε ἐγένετο. χαὶ ἀριϑμὸν οὐκ 
ἔγραψα τῶν ὠποϑανόντων, διότι ἄπιστον τὸ πλῆ- 
ϑὸος λέγεται ἀπολέσθαι ὡς πρὸς τὸ μέγεϑος τῆς 
πόλεως. ᾿Δμπρακίαν μέντοι οἶδὰ ὅτι, εἰ ἐβουλή--: 
ϑησαν ᾿Αχαρνῶνες χαὶ ᾿Αμφίλοχοι ᾿Αϑηναίοις καὶ 
Δημοσϑένει πειϑόμενοι ἐξελεῖν, αὐτοβοεὶ ἂν εἶς 
λον νῦν δ᾽ ἔδεισαν. μὴ οἱ ᾿Αϑηναῖοι ἔχοντες 
αὐτὴν χαλεπώτεροι σφίσι πάροικοι ὦσι. 114. μετὸὼ 
δὲ ταῦτα τρίτον μέρος γείμαντες τῶν σκύλων τοῖς 
᾿ϑηναίοις τὰ ἄλλα χατὰ τὰς πόλεις διείλοντο. 
καὶ τὲ μὲν τῶν ᾿ϑηναίων πλέοντα ξάλω, τὲ δὲ 
γὺν ὠναχείμενα ἐν τοῖς ᾿ἡττιχοῖς ἱεροῖς Δημοσϑέ- 

᾿Ἰδομένῃ ὁ} ὃ. 4. εἰ 112. 1, -- 
διακοσίους μάλιστα. Ῥτο 
Βῖ5 111, 4. εἰς διακοσίους τινάς. 
Οἵ" δάμη. 1.13; 8ι 

ὃ, 4. Φαίνεται. ϑ0ρρ!. δια- 
κοσίων (εἶναι). Οπάγα σ΄ δηΐδ 
φαίν. οχοϊάϊδδο οοηίθοις Κσπορ, 
-- πλέον. ΟΥ. Μαι}. ἀν. ὃ. 
Αϑ7. ἀάη. 2. --- πρώην, πὰ- 
ἀϊὰ5 τΓοΥῦϊι 5. ἰά φιοά οχ 112, 
2. 54. εἰ 113. 1. ἀρρᾶγοῖ. ΟΝ 
Ηεῖῃ ἀ. δά ΡΙαιὶ. Ρτγοῖ. ὃ. 3. -α 
καὶ μὲν δή. δε ραπίοιϊαθ 
[νΐο, αὐ 5ᾶ6ρ6. 51π}ΠΠΠ|πλὰ8 καὶ μήν, 
ΟἿ ΠῚ ἀσϑθυ γα ΟΠ δαἀνθυβαηαὶ νηὶ 
αἴ νότγοὸ δαρρηξ, Νοὴ υριϊαΐαθ 

βιιηῦ χαὶ μὴν δή, 4ιᾶ5 ταβιϊαὶ 
σα! ΒΙοοπι. 

ἢ Ὁ ΠΈΡΙΞ 
[ΘΠΙΡΙ15 ΟΓΑΙΙΟἢἶ5 γοοΐαθ. Οἵ ΔΙΆ ΤΠ. 
αγ. ὃ. 529. ὃ. οὐ ρᾶυ]ο ἂπίθ τε- 
ϑνᾶσιν. 

δ.6. Ὡς πρός. ΟΓἾὮ Μαλτμ. 
αγ. ὃ. 591. δ΄. --- ᾿Μμπρακίαν 
μέντοι οοἵ., . Οἵ, Πιοᾶ. ΧΠ, 
00. --- ἐξελεῖν, ἀχριυσπᾶτζε, 
αἰ ΔΙ φαοὐϊο5 ἀρὰ Τμιις. ΟΥ̓́, θα. 
Δ Υ, 49. εἱ δύ ρἢ. ΤΗ65. 

(αρ. 114. ὃ. 1. Πλέοντα, 
ἴῃ παυϊσαῦϊοπθ. ρον πλεῖν 
γΈγθῸ 46 γερὰβ ἀΐοίο οἵ. απ. Π, 

διανομὴ τῶν 
σκύλων. οἱ 

μὲν ᾿ϑηναῖοι 
καὶ οἱ Πελο- 
ποννήσιοι 
ἀπέρχονται, 
᾿Δμπρακιώ- 



ταις δὲ ̓ άκαρ- 
ψᾶνες καὶ 
᾿ἀμφίλοχοι 
σπένδονται. 
ὕστερον δὲ 
Κορίνϑιοι 
φρουρὰν ἐς 
τὴν ᾿ἤμπρα- 
χκίαν ἀποστέλ- 

λουσιν. 

192 ΘΟΥΚΥΔΊΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ Γ΄. οιδ΄. 

γξι ἐξῃρέϑησαν τριακόσιαι πανοπλίαι, Ε77) ἄγων 
αὐτὰς χατέπλευσε. καὶ ἐγένετο ὥμα αὐτῷ μετ 
τὴν τῆς Αἰτωλίας ξυμφορὸὼν ἀπὸ ταύτης τῆς πρόώ- 
ξεως ἀδεεστέρα ἡ κάϑοδος. ἀπῆλθον δὲ καὶ. οἵ : 
ἐν ταῖς εἴχοσι ναυσὶν ᾿ϑηναῖον ἐς Ναύπακτον. 
᾿ἀκαρνᾶνες δὲ καὶ ᾿Δμφίλοχοι, ἀπελϑόντων ᾿4ϑη- 
ναίων καὶ Δημοσϑέγνους., τοῖς ὡς Σαλύνϑιον χαὶ 
᾿γραίους καταφυγοῦσιν ᾿μπραχιώταις καὶ Πελο- 
ποννησίοις΄ ἀναχώρησιν ἐσπείσαντο ἐξ Οἰνιαδῶν. 
οἷπερ χαὶ μετανέστησαν παρὰ Σαλυνϑίου. καὶ ἐς 
τὸν ἔπειτα χρόνον σπονδὰς, καὶ ξυμμαχίαν ἐποιή- 
σαντο ἑχατὸν ἔτη “χαρνᾶνες καὶ ᾿Δμφίλοχοι πρὸς 
Δμπρακιώτας ἐπὶ πρδοδει ὥςτε μήτε ᾿Ἰμπρακιώτας 
μετὰ ᾿ἀχαρνάνων στρατεύειν ἐπὶ Πελοπονγησίους 
μήτε ᾿᾿χκαρνῶνας μετὰ ᾿Δἀμπραχιωτῶν ἐπ᾽ ᾿4ϑη- 
γναίους, βοηϑεῖν δὲ τῇ ἀλλήλων, καὶ ἀποδοῦναι 

Οαρ. 114. 8.1. Τῆς Αἰτωλίας. ῬΑ]. Ὁ. Ἐ. αν. Παιπ΄. Υἱπά. 
ἐκ τῆς Α4ἰτ., ποη πιαῖο (εἴ. 102, 3. οἱ ΝΣ 841.), πἰδὶ ἐκ 80 ἱπίθγργο- 
υἰθιιβ. δἀβοτίριιπι ὙἹΔθγθίαν., βίον να]ρὸ ἐν τῇ Αἰτωλίᾳ Ἰερίίαγ. 

«ὦ. Οἵπερ «.. Σαλυνϑίου ὃχ Ἠδηπαππὶ φοπίδοιατα Βουῖρϑὶι 
ΒεΙες. ᾿Ἴη ΠΡτῖβ πιβ5. ἵπορίο οἵπερ. . Σαλύνϑιον. Θαυρβιαϊίοπο5 σοπίτα 
Ἠδυπηδηη] σΟΠἰ οἰ ΓαΠὶ ἴῃ δα. πιαῖ. ἃ ̓ ποβίβ πιοίᾳ5 βαὐΐβ5 ΡΓΟΡΑΒΠΠ ον το - 
ἴδ} (0611. Απίθα ἴῃ σΟΠΊρ τ θ115. ΠΡγῚ5 ὈΟΠΪ5. Γαῦβιι5 πα Οὐνιάδων. 
ΟἹ, 54. 94; 1. 

93, 4. --- ἐξηρέϑησαν. δει- 
Ῥὰπὶ δὰ Δρροβι ποθι πανοπλίαι 
Δοσοιη πο δίιπὶ δβύ. τἰξ Δ1}101 (οἴ, 
αἄη. 112, 1.) δά ρῥγαθαϊοβίαπι. 81- 
ΠΏ Πὸγ Τὰς. ἀπη. ΧΠῚ, 37. δυ- 
οἶριι5. δυΐθπὶ ργαθάδθ ραγίθπὶ 56- 
Ἰθοίδπη 6556 88 {18 ποίιπὶ οϑὲ. --- 
τῆς Αἰτωλίας. Οἵ. ΒοτπΠ. 
ϑγηΐ. ρ. 102... 564 οἰΐαπι 5Ξἀ. ἢ6 
τὸ οἷ. ὁ. 98. -- κάϑοδος. ὕἱ 
ΔΠΠ01 ἀ6 ὄχϑαϊαη), ἴα ἰο ἀ6 6- 
ΠΙΟΒ ΒΘ ἢ. διὰ 5ροπίθ δχβαἝδῃ 15 
(εἴ. 98, 5.) τοάϊμα. ἰπ μαϊχίαμν.[6- 
φίνυγ, 

δ. 2. Ταῖς εἴκοσι ναυ- 
αίν. ΟΙ. 105,8. 107,1.--- Ναὰ ύ- 
παᾶτον. 80] πὶ βία! ΟΠ 6 ΠῚ] ο9185-- 
βίυπι Αἰίοσαγαμ. ΟἿ, ο. 69, 7. αἵ. 
-- τοῖς...καταφυγοῦσιν. 
ΟἿ. ς. 111. οχίγ, - - ἀναχώρη- 
σιν...Σαλύνθϑου,[ οοάοτο 
ἴαεῖο ἐχ Θοπίδαϊβ, 4πὸ ἃ 

Βαϊγ το ἀϊβοοβϑοΥδηΐ, 
ΑΡοαη ἀϊ (ἰπ ΡοΙοροππδβιιπι δὲ 
Αραγπδηϊδμ) ροϊο βίαϊοπι 46- 
ἀοταπί. πᾶ νεπία 115 Οριι8 δυδΐ, 
4αππὶ Πᾶνο5. 115 ἀβθθββθηῦ, «αυΐθιιβ 
ΠΙΔΙῚ ἴῃ Ραἰ]α5 τοάϊγοηΐ, [Πα ἰη[6]-- 
ἰϑοι δ γΘΡΡ 5 ΠῸΠ 2Ρι15 υἱά δίων οοη- 
ἰδοῦσα ἐπ᾿ Οἰνιαδῶν. Οδίθγιμι 
οἵ, κά. Μ,Έετανίστασϑαι Ὠῖο, εἰσαξ 
ῬΓΟΡΓΙΘ, ναοῦ πὶ ἃ} πὶ πὶ 1 0 ΟἿ ΠῚ 
ΡΙΟΙΙ οἱ 5 ο᾽., ἀπά πιῖργαπαϊ 
ποιοηθπὶ δοοορὶ! 1, 12. οὐ μετα- 
νάστασις 1, ὦ. 11, 16. 

δ.,9. Ἑκατὸν ἔτη. Τοῖ νοὶ 
αὦθο ραιιοίογθϑθ ΔΠΠῸ5 ΘΟΠΊΠΊΘΙ0-- 
γΔΠΙ ὙΘΙΘΓ 65... ΕΡῚ ἀθ ἀθίογηα ρᾷ06 
οὗ δηλ οἰ ἴα ἰΟ αι ΘΓ Θη αν το θη ογ Ἑ. 
ΟἿ Υ,, 47. αἱ]. --- ἐπὶ τοῖςδε, 
μῖ5 οομ αἰ τὶ ο πἰθ 5. ΟΥἮἨὨ θὰ Κ. 
αὐ ΥΠ|, 18. ἐν Μ αυῦ}. ἅτ, ὅ, 
479. ἃ, -- τῇ ἀλλήλων. ΟἹ. 
ἃάη, 1, ἀφ, {., οὁχ φιο βοάθιι ἴοοο 
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᾿Ἀμπρακιώτας ὁπόσα ἢ χωρία ἢ ὁμήρους ᾿Αμφιλό- 
» Ἀω.. 5... ᾿ “- χων ἔχουσι. καὶ ἐπὶ ᾿Αναχτόριον μὴ βοηϑεῖν πο- 

4 λέμιον ὃν ̓ Αχαρνᾶσι. ταῦτα ξυνϑέμενοι διέλυσαν 
τὸν πόλεμον. μετὰ δὲ ταῦτα Κορίνθιον φυλακὴν 
ἑαυτῶν ἐς τὴν ᾿Δμπρακίαν ἀπέστειλαν ἐς τριακο- 
σίους ὁπλίτας χαὶ Ἐενοκλείδαν τὸν Εὐθυχλέους 
ἄρχοντα" ο κομιζόμενοι χαλεπῶς διεὲὶ τῆς ἠπεί-- 
ρου ἀφίχοντο. τὰ μὲν κατ᾽ ᾿Αμιπραχίαν οὕτως 
ἐγένετο. 

1τ1ὅ. Οἱ δ᾽ ἐν τῇ Σικελίᾳ ᾿᾿ϑηναῖον τοῦ αὐ- 
τοῦ χειμῶνος ἔς τε τὴν Ἱμεραίαν ἀπόβασιν ἐποιή-- 
σαντο ἐκ τῶν νεῶν μετὸ τῶν Σικελῶν ἄνωϑεν 
ἐςβεβληχότων ἐς τὼ ἔσχατα τῆς Ἱμεραίας, καὶ 
ἐπὶ τὰς Αἰόλου νήσους ἔπλευσαν. ἀναχωρήσαντες 
δὲ ἐς Ῥήγιον Πυϑόδωρον τὸν ᾿Ισολόχου ᾿Αϑηναίων 

δ. 3. Ὁμήρους Ταυτίη. οἵ ἴδοι ΠΡτῚ ΒοΙΠΚουδηὶ ργαθίεδν π|., {π8η-- 
{ίθπι Πυΐο 5 Πθηιϊο πη ππᾶρπᾶ 465 Παθ ον μοίοϑί. Οἵ, Θά. τηδΐ. Απίθ 
Βεῖης. ἱπορίε ὁμόρους. 

ἀρ. 115. δ. 1. Σικελῶν οχ ΒΙοοιῇθ! 1) σοπ οί τΓα ΒΟΥ ρ 5 πη118. 
νυϊρσο εὐ Βεϊῖς. Σικελιωτῶν. ΟΥ. αάη. Σικελῶν τῶν οοπίθοϊ! θοῦγ. 
Βεά εἰἴαιῃ ὙΠ]. 57. οχίγ. ἱπ οπηηῖθιι5. ΠΙΡΥῚ5 ργαθίου ἰτθ5 Σικελιωτῶν 
Ρΐο Σικελῶν Ἰερὶ δἀπιοποὶ Ατη. 

δῆς ξυμμαχίαν Ῥτορτῖα ἐπεέμα- 
χίαν ἴυϊδ56 Δρρατγεῖ. --- ἐπὶ ... 
βοηϑεῖν. ΟΥ̓ δάη. 1, 107, ὅ. 
εἱ ἄς ᾿Ἀπαοίουϊο 1, 90. 

ὃ. 4, Κορίνϑιοι. 1ἀρράδο- 
πηοηΐο5 ποπιηαὶ Π 10 ἃ. ΧΙ, 00. 
564 παϊα ἀπ 16 πηΐηη5 τθοῖθ, {11Πὶ 
Απηργαοῖα Οὐ ἢ! δββαὶ. Το] ηΪ. 
ΟΠ ΤΙ 80. -- Ξενοκλείδαν. 
ΟΕ, 40. -- ἠπείρου. -Ὑυ]ρο 
ἱπορίθ τυγβαβ, πὶ ο. 94, 95... πιαίογθ 
Πἰλοτα ρἰπρίταν, ΟΟΥπίμῖοβ, αὐ Δπη- 
Ὀγδοῖαπι [θγγὰ ρθουν θηϊγθηΐ, ΠΟ Ρ0- 
[1556 ΡῈ Ερίγαμη Ῥγοἤοϊβοὶ ρος 
βρίσαιπη δὶ. (δίογαμι οἵ. δάηῃ. Ϊ, 
Αἴ, 9. ᾿ 

(ρ.1156. 8. 1. Σικελῶν. 
νυσο πιὰ Σικελιωτῶν. Ναιῃ 
ἰστέον, ἱπαυϊ! 85.110]. δὰ ΥΥ, .; 
ὅτι οἱ μὲν Ελληνες οἱ ἐν Σι- 
κελίᾳ Σικελιῶται λέγονται, οἱ 
δὲ βάρβαροι οἱ ἐν αὐτῇ (νοὶ 
ἀριὰ Τῆι. ΡοΙα5. ἀπὰρ ῬΟΡΪ 5 
ΡαγΡάγα5, οἵ, ΥἹ, 2.) Σικελοί. (ΟἹ, 

ὙΠαον ἀἸαϊ5. Υο]. Π. Β΄δοι, 1. 

Ἰ)}ς. αἀ ΤΥ, ὅ8. Αἰχυὶ Σιεκελεω- 
τῶν 5ῖνθ 5᾽ΟΙ ΠΏ.) {ΠῚ ΡΔΥ5 
ΘΥΓΔΟΙΒΘΠΟΙΊΠῚ, ΡΔΓ5 ΑΙΠ ΘΠ ΘΠ 5ΠππΠὶ 

ἐν τῇ Σικελίᾳ 
3 -" 

᾿4ϑηναῖοι ἐς 
τὴν Ἱμεραίαν 

ι ᾿ "" 

καὶ τας 4ἰ0- 

λου νήσους 
στρατεύονται. 

[χἢ Ἁ 

ὕστερον δὲ 
Πυϑόδωρος 

ΒΟΟΙΪ δϑβϑηΐ (οἵ, ο. 86.). ΑἸΛουὶ ποθ 
ΡΟΒβιιηῦ ΒΡ] οἰ ν οἱ Σικελιῶται 
ἈΡΡΕΙατί. γδοίόγοα άθπι.. ΟΓΑΠῚ 
ἱπμα θὰ ραπί. «απ Συκελοί..... 
᾿ηθ αἶα Ῥαγίθβ ἰπβαϊαθ ἱποοίθγθηϊ 
(Ἱα. ΥἹ, 88.). φιιοά οαπὶ ἱντυριοπο 
Θοτῖιπὶ ἃ 5ιρογίονο γοσίοπο (ἄνω- 
ἅ)ε) ἴαοϊα σομπδθηι. ΒΙΘΟΜΝΕ, 
Βοοῖος5. ἀπίθηὶ ΑἸΠ ΘΗ ΘΠβία πὶ 510ι-- 
105 ἴππο [ιἶδ58 οχ 102, 1. οἱ ΤΥ, 
20, 9... ΡΠ ὑπὲρ τῶν ἄκρων οἱπὶ 
ποὺ ἄνω θεν οοπιραγαπάα, ἀρραᾶτοί. 
ὕι. τὰ ἔσχατα τῆς ἹΙμεραίας, 
ἴα Ταῦ. πη, ᾿Υ͂, 74. ἱπιρ οΥ 1 
(Βοπιαμῖ} οχίγθιμἃ. --- τὰς 
Αξόλου νήσους. ΟἿ ο. 88. 
οὐ [δ᾽ δάμη. 

ὃ. 2. 
15. 41 ἱπθιηίθ Ρ6}10 (Π|, 2.) δἵ- 
Θμοπ {7 ΟΥἿὉ, ἀεὲ οὸ [πᾷ. ποι. 
οἱ 5]. ἀὸ Υἱι. Τμιο, μ. 4168. 
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Πυϑόδωρον. Ἐπίπο ὦ 



παραδέχεται 
τὴν ἀρχὴν αὖ- 
τῶν, καὶ ἐπὶ 

Λοκροὺς πλεῖ. 

ἥἴτνης δεῦμα. 

ιθᾷ. ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ Γ΄ ρὶς'. 

στρατηγὸν καταλαμβάνουσιν ἐπὶ τὲς "ναῦς διά- 
δοχον; ὧν ὁ “ἀχὴς ἤρχὲν. οὗ γὰρ ἐν Σικελίᾳ 
ξύμμαχον πλεύσαντες ἔπεισαν τοὺς ᾿᾿ϑηναίους 
βοηϑεῖν σφίσι πλείοσι ναυσί τῆς μὲν γὰρ γῆς 
αὐτῶν οἱ Συρακόσιοι ἐχράτουν, τῆς δὲ ϑαλάσσης 
θλίγαις ναυσὶν εἰργόμενοι παρεσχευόξοντο ναυτικὸν 
ξυναγείροντες ὡς οὐ περιοψύμενοι. καὶ ἐπλήρουν 
γαῦς τεσσαράκοντα οἱ ᾿ϑηναῖόν ὡἷς ποστελοῦντες 
᾿αὐτοῖς, ἅμα μὲν ἡγούμενοι ϑᾶσσον τὸν ἐκεῖ πόλεμον 
καταλυθήσεσϑαι, ἅμα δὲ βουλόμενοι μελέτην τοῦ: 
ναυτικοῦ ποιεῖσθαι. τὸν μὲν οὖν ἕνα τῶν στρατη- 
γῶν ἀπέστειλαν Πυϑόδωρον ὀλίγαις ναυσί, ΣΣο- 
φοχλέα δὲ τὸν Σωοτρατίδου καὶ Εὐρυμέδοντα 
τὼν Θουχλέους ἐπὶ τῶν πλειόνων νεῶν ἀποπέμ: 
ἐνεὲν ἔμελλον. ὃ δὲ Πυϑόδωρος ἤδη ἔγων τὴν τοῦ 
“άχητος τῶν νεῶν -ἐρχὴν ἔπλευσε τελευτῶντος 
τοῦ χειμῶνος ἐπὶ τὸ “οχρῶν φρούριον, ὃ πρό- 
τερον “χης εἷλε" καὶ νιχηϑεὶς μάχῃ ὑπὸ τῶν 
Μοχρῶν ἀνεχώρησεν. 

116. Ἐῤῥύη δὲ περὶ αὐτὸ τὸ ἔαρ τοῦτο ὃ δύαξ 

5. 6. ᾿ἀνεχώρησεν. Απρ. Ῥὰ]. (ἀρυὰ Νοτϑι.) Ο. Ε, Βορ. Βα5. 
Ε.. [μδὰτ, 4]. ἀπεχώρησεν. 

-- ἐπὶ τὰς ναῦς. Οἵ. Βοτηἢ,., ῥοτίαϊια!, οδηϊοῖ ἢ ὁ 5 6. 1. ἃ. 
ϑγηῖ. ἢ. 200. --- Πάχης. ππο (δίδγιπι οἵ, [πᾶ ποηι. ἠ 
ῬΓΟΡίογ Ῥϑοι αίι5 οὐϊπιθη ἡενοῦῦ- ὅὃ.6. Ὃ.... “άγης εἶλε. 
[πὶ 6558 δχ Αὐϊδίορῃ. Ἅεβρ. νυ. ΟἿ ο. 99. 
240. 54. 6 101 5601. ἀδθιποηβίγαν! 
ΒΙοοπι. ΟἿ. ΟἹατί55. 1. ἃ. Ῥ. 
92. 88. 

ὃ. ὁ. Πλεύσαντες. ΒΌΡΡ]. 
πρὸς τοὺς Ἀϑηναίους. --- τῆς 

δὲ ϑαλαάσσης... εἰργῦμε- 
νοι. ἤασδο ἀπο 46 ἀ6 ΒΓ ΟΊ 5815 
ἀπ:  ΠΠσοη]ὰ. 6 ᾿ἰρβὶβ υϑυθ 5 οἵ, 
αάη. 1, 141, ἃ. -- παρεσκευό- 
ζοντο ... περιοψόμεν ΟἿ, 
ΟΙ 556 πὶ ΘΟ] Πρ δὴ ἀο 4 (τὸ 
εἴργεσθαι) ποὴ βδίηθιθ Γἰθυὶ 
ῬατγαΡαηῖ. θιοά 8} 115 ρεϑυΐο- 
οἴπιηι νἱἀθθίηλ5 ΓΝ, 24. βη. 

ὅ. 4. Αὐτοῖς, 6, τοῖς ἐν 
Σικελίᾳ ξυμμάχοις. 

ὃ. 5. Σοφοκλέα. Εὐββο. οἵη. 
ἡ" ροβίοα ἴῃ υἰσίπία ὙΓΆΠΗΪ5 Τὸ- 

Ὁάρ. 116. ὃ: 1. Περὶ αὐτὸ 
τὸ ξὰρ τοῦτο. ΤΙερί, οἾΓ 8, 
51». 1. 6. 4υππὶ ἰᾶπὶ ἀρρτγορὶη- 
ἀυᾶγον ΒΟ ΥΘΓ. Ῥτορίογ γοῦρὰ 
Θηΐπι ὃ. 8. κατὰ τὸν χειμῶνα 
τοῦτον Βᾶθο ἰάθιη αιοα μ]θηΐοτα 
τοῦ αὐτοῦ χειμῶνος τελευτῶν- 
τος καὶ πρὸς ἔαρ ἤδη ΙΝ, 196., 
τοῦ χειμῶνος πρὶ ἐυϑῶνοα ἤδη 
καὶ πρὸς ἔαρ Υ, 39, οἱ Βιπη 
Υ, ὅ60. 81. να]θῦθ ἐχίϑἐμπαπἀὰ βιιηὶ. 
Νὰμπ ῥεϊποῖρίι νοιὶν ἃ Τὸν 46 
ΒΊΟΝ πὸη 0556 Ὁ ἀπιιπἸογαίταμη οὐ- 
ΒΠΟΒΟΙΠΉ5. ΘΧ ὙΘΙΒῚ5 ἅμα τῷ ἦρι 
εὐϑὺς τοῦ ἐπιγιγνομένου ϑέ- 
ρους Υ͂, 40. δὲ δἰ} 8. ΥἹ, 8. 
94, -- ὃ ῥύαξ τοῦ πυφύς. 
θ τ δα οὐ δῖτοπι. ἈΜΠΟυϊοΝ 

3 

νὼ». 

ωϊ 
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»" ΑἹ “-, , [«ὦ ᾿ 

τοῦ πυρὸς ἐκ τῆς Αἴτνης. ὥςπϑορ καὶ τὸ πρότερον. 
καὶ γῆν τινὰ ἔφϑειρε τῶν Καταναίων, οἱ ἐπὶ τῇ 
Αἴτνῃ τῷ ὄρει οἰχοῦσιν, ὅπερ μέγιστόν ἐστιν ὄρος 

ἕν: τῇ Σικελίᾳ. λέγεται δὲ πεντη; “οστῷ ἔτει ῥυῆς 
γῶν τοῦτο μετὰ τὸ πρότερον ῥεῦμα, τὸ δὲ ξύμπαν 
τρὶς γεγενῆσϑαι τὸ ῥεῦμα, ἐφ᾽ οὗ Σικελία ὑπὸ 

3 Ἑλλήνων οἰχεῖται. ταῦτα μὲν κατὰ τὸν χειμῶνα 
τοῦτο» ἐγένετο᾽ καὶ ἕχτον ἔτος τῷ πολέμῳ ἐτε- 
λεύτα τῷδε, ὃν Θουκυδίδης ξυνέγραψεν. 

ῬΟΒίτι5. Θϑῖ. 4υῖα ΠΟΙΙΒΒΙπλμπὰ ἜΓαὺ 
φαινόμενον, Ἀείπδο ῬΘοιμΠαγθ.ος 
ἈΒΆΝ, [ναὐπθ τὶν απι ἰρ ἢ ἢ 5. α1- 
χοὶβ βϑοιπάμππι ΡΠ]. Ἢ. Ν. ΤΊ, 
100, 291. 16 πὶ5 ἰσγί σατπι5 ἂρ- 
ἜΤ ἃ Βϑύθγ. ἴῃ Ἀθίπ. ν. 28. 
-- τὸ πρότερον. Αἀνογθία!!-- 
τοσ, Οἵ. Ἀ ο51. αγ. 8. 98. αἄη. 8. 
6. 1, 59. Π|, 72. Νοάιθ Θῃΐπὶ αα 
τὸ πρότερον Βα ΠΡ] ἕαρ ΡΟ556 
ὁχ ὃ. 2. 1π|6}]ΠΠσ ιν, 

δ. 2. Πεντηποστῷ ἔτει... 
μετὰ τὸ πρότερον ὀξαμίωι 
Αοοάῖν ΠρΊμιγ 5ΘΟαΠ ἄση Τμιογ- 
αἰ 5 ΘΟμΜΒυ ΔΙΔΟ ΠΟΙ]. τὺ πρότερον 
ῥεῦμα ΟἹ. ΕΧΧΥῚ, 2. (470.), 56- 
ἄἀδοῖη. ΔΠΠ15 ἀπ ΠΙΘΓΟΠΪ5. υἱοίο- 
τἰαπὶ ἃ Ῥιπήατο ἔγιμ. [. σοἴεργα- 
ἴαϑῃ, οὐἶπ5 ν. 29. πιθημοπθιῃ Αθίπδο 
οὗ οἷπβ ἱποσμ! ἰμποῖ ἢ ΘΟΘΕῚ. 
ϑ'δοπηάταηι ΤΠ ΠΟΥ ΑΓ δι 6 Πη 
(Ερ. 52.) ἐγυριο ἀδίπαθ ΟἹ ΟΧΧν, 
2. ἃ. ΘΟ". 479. ον ΠΝ. Θυαο αυΐη 
ἃ ἴπιις, τῷ προτέρῳ ῥεύματι 
ἀοβίρποίαγ, πο υἱάθίαγ. ἀμ θυπη 
Βοροκμῖο οἱ σπεσοτο. ἔχ αυΐθιβ 
116 ἴῃ ἔχρ]ϊο. Ριμά. Ργιμ. 1. ρ. 224. 
αὐ Τιιογἀϊάθπι πιΐπονο αἰ σθι ἴα ἴῃ 
ΠΕΠΊΘΓΆΠΙΪΟ πιδὲπ| ΤΟΙ τ1Π|, 4116ΠῚ 
ἀϊσιιηΐ, ΠΠΙΘΓῈΠῚ ΡΟ Β111556, Δ} ΘΥῖι- 
Ρύϊο πο πὶ ΡΥ ΟΟΠΊΡ]ΠΓΘ5 ΔΠΠῸ5 Ο0Π- 
υἱπυαίαπι 6556. δίο ἴῃ 11. Το, 

Ρ- θ4. 54. ε΄ (Ἰ. 6. πέμπτῳ) απίε 
ἔτους ποπιοη ἀρτα Τμιο. δχοὶ ἀ1556 
διιβρίοαῦαν, ΝΙδὶ [ουτ8 460 δου ρ0-- 
ΠΘΠῚ ΠΙΆ ΠΊΟΥΪ5. ῬΆΓΙ ἰογι αι Ὑπα- 
ογάϊάδαπι υἱβ 6556. (ΟἿ, αἀπ ρῥτοχ. 
Οετῖο Τπιογ ἀϊάθιη ἰηΐοῦ ἀπὰ5 145. 
4185 ΘΟΙΠΠΙΘΙΠΟΤ ΐ, ΠΙΘ ἋἸὰπ| πῸ  ἅπὶ 
ΠΟΥΪ558. ΘΧ πρότερον γοο6 ἃρρᾶ- 
γογΘ ἴδηι Ποάννο 5 ἴῃ Αρραν, δά 
Αππηα]. ἀοοι, - τὸ δὲ ξύμ- 
παν τρὶς γεγενῆσϑ'αι. Τοτῖ- 
[18 Π| ΘΙ ΠΡ ΟΠ 6 ΠῚ. 4186 ἢ] ΘΟΠΙΠη6-- 
ΠΊΟΓΟΙΠΤ, ΠΟῚ 6556 ΘΠ). {πᾶ Π]10- 
ἄοτο ΧΙΥ, 59. εὐ Ογοξῖο Π. 18. τ6- 
δ. θτι5 ον θηθῦῖ ΟἹ ΧΟΥ͂Ι, 1. ἃ. (ἢγ. 
996. αἰ Ο]. ΧΟΥΝ, 1. 4. Ογ. 400., 
5864 ΔηΠ τ ΟΓΘ πὶ ἀπ }}15.. ΖΙΙΑΓΙ ΠῚ 
ἈΠΠΟ5 Ἱπιογάϊάο5 5 ση ποαν οι, 
ΡῬΓΟΡΑΒΙ λον ὁοπίγα θοάννθ!!π ἀ6- 
τπιοηβίγαγιιην 06} 16 υ οὐ Κσιιθσ. 1. ἃ. 
{πᾶν Ποβομοῦ ἀὸ Υ. Τμπο. Ρ. 108 
ἹΠπαονγαϊάθπι ἀοΐο ἰά ἱποοπάϊιπι 
ἈΑεἴπαο, 46 {πὸ Πίοάοτγιι5 οἱ Οτὸ- 
51π|5. ἰΟ ΙΓ ΓΘ ἢ αν, ΤΟΥ ΠΠ1ΠῚ 6556 ΟΧ 

[15 ΟΠ] οσῖ!. Βοά φιοά 1άδπι 5- 
Ροιΐονο πρότερον τοπὶ δυϊποὶ Ρυ- 
ἰαἴ, ΠΟῚ οδὺ νϑτὸ ἀϊσίιμι; πᾶπ τὸ 

πρότερον ῥεῦμα θὰ οτιρίϊο, 4ιᾶθ 
δηηὶ ἀ2 0. ἱποθηάϊπμι π}}ὰ 4}18 ἴη-- 
τογίθεία ργαθοοββδὶ!.. ὙοΟαΓΙ Ροταϊ, 
Βῖν 6 [θυ ἃ ΠΡ }}115 ἈΠΙΠΔΌΪΟΥ δίν 6 
τθοθη ον [αΐ!. --- ἀφ᾽ οὗ...ο ἐ- 
κεῖται. ΟΥ ΥἹ, 8.. οὐ 10] ᾿δάῃ. 
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ΑἸ οπ οι ἰρ᾽ κἰπὰ ἴῃ ἀθμιβθῖθοι  ΟΡ]αρθ Θυβο ίθηθῃ : 

ΟΡ ΟΙ 5 Τταροοάΐαο οἀ. Ἡ ριον. ΥῸ]. Π. β΄6οῖ. 1. Π. οἀ. ΠΠ. 

Εἰδοῖγα, Αἰᾶχ. 7646 10 σῶη τ 5. 5 σῇ» 

[πὶ 1,υΐθ ἀϊθβοβ Φαθγοβ νγογάθη σάν: 

Ἐιεον αἰ εξπ (6 θ6110 ΡΟΙΟροππθβίδοο ΠΡ τὶ ὙΠ 64, Ῥορρο. Υ0Ι. 1]. 

ϑεοῖ. 1]. 

οι οαέξδ ΛΘΟβΙΙαι5 οἱ Πΐορο εὰ, δδγοϊἐοηδαο. (Χεποριουιβ 
οροτὰ ΥὟΟοἹ]. ΙΥ. δεοί. 2. 2.) Ἴ 

Ϊῃη υγθηϊσθη ΘΟ θη Ὑ]"ἃ ΔιβθΈρ θΘῃ : 

ΤἩϑεοιβοπέϊο ιν ΟΥΑΙ ΪΟΠ65 εἄ. ϑαῖρρο. Ἐά. 1. Υο]. 1. ϑεεῖ. 1. 

Φηποίδ, ἢν... δὲν Θρπιπα αΙςοὔτον, ἀπ [εἰπεπι τοϊ τίσει. ϑϑθοῦιζε απὸ 
αἱδ ϑ)χεπίά,, δατροζτοΓ ἰπ (δυϊππογιπροπ πὸ ΘΠ Γδετπ, αὐ δοῖι δ εθοῖ 
δγ8. σετουίοίοιι ϑιοοίον Θ᾽ ἐεδ εα 8, ϑππῖΕ, σοταιϑδοοί τον ϑζοηαπὸΣ 
ἵμππα τἀπὸ εἴποι (Θατρρίζτοῦ, 

ΕΘΓΠΘΙ ΠΙΔΟ δὴ. ΙΓ διῇ [Οἰσοπάς ἘΠ χό - Αὐβράθοπ ἀἰ6 ἤθγγθῃ 
ΒΟΒΪν γί δα [ΠΥ Κβ8 11 : 

Ἐπενμἴϊ5 Ἡοάοα, Πθουῦθα., ΑἸοθϑίβ δά. Ῥηιργῖ. ἃ 4 σ0}}: 
---- ΑπαΡοΟΙηΔΟ 6. Ἠδιδοάαθ. Ἠρίθμα. ἃ 6 “77: 

Ζυραιιηοη 3.4. 910.. ἴπ Ῥαν π᾿ θα πιὶῤ ποοῖι θοβοπάογθῃ ἄδπι ἴϊη- 
[απσθ ἀθυβθ θη. ΠΡ ΘΠΊΘ5ΒΘΠΘη Υ ΘΥΟ ἸΠ5ἰ]ΡΊΠΡΕΠ. 

ΓΟ ΟΣ Π|ὰ5 εα. δρίίεπον. πα 50. 
(π Ῥασιμίθη ορθη 115. ὈΠΠΡΟΥ.}) 

ἘΠ πον 15 ἀ6 Π6110 ΡΟΙΟρΡΟμπθβίαθο Πρ γὶῚ Ὑ1Π. ΝΟ]. 1. 11}..1--Ο-͵ ϑΞῊ, 

Χοποριοιεῖε ΜΟΠΙΟΓΆΒ Πα δα. Καοἤηουῦ. 5. ΦΊ: 
(Τὰ Ῥαυίμίοπ παρ θθάἀδαυϊθπάοπ Δ υ ΘΙ! 6η.} 

ὙΥΙΓΚΙΙΟΝ ἀπΐον ἀθν ΕράοΥ δἰπά βοὶὺ Ιᾶηρογον ΖοΙί: 
Βιορπὶς οἱ Ποξοϊὶ (ανηίπα, ])ρηιοςί ποηὶς οἱ ἰδοογαξὶς ονσΐϊΐο- 
πος, Ποηιοῦὶ Οείηεδεα. ϊπάατις ΝΟ]. Π|. (οοπηπηθηΐαν.), {πε ρὲ- 
αἷς Οτεείος, Χοπορἠοπέϊς Δηαθαςρίς, Πίογο απὰ ἰαίονὶς [,6- 

565; ἀπῦον ἀεν ΡΓ6556 ἅθον 7 λεοσηαϊίεος ΝΟ]. Π. ϑθοι. 2., 
«οπορἠοη ἐς ΑΙ γοκίίαις,., 71) δηιοςί Πογὶς ογαίἑοη 5 86οῖ. 1]. 

ΟΡ 5οΠοπ υνῖν Πα] ΗΠ ΠΟ πὶρ 7Ζ)οηιοϑίοηος, Ππιιγὶρίεϊο5, ΠοΊιΟΥ, 
ῬΙαίο υπὰ Χοπορἤοη 5Ξ0μοη 5εὶν Φαμγοα. ἀΐθ γα μμ!]ομβίθη, γὐμτὶσ-- 
βίθη ὑπᾶὰ Γἰβιϊσβίθη ΒΑΡ ΟΙ ΟΡ. 21 ΘΟΥΙΠΠΘΩ ἀὰ5 Αἰδοῖς Παίίοπ, 50 
ΒΟΏΓοῖίος. ἀοοῦ αἶθ Αὐϑοὶδ ἀπίον ἄθγοπ Ἠδπάθη., ἔπιθι 5 ὑοσθη ἰπγοι 



ΒΟΓΟ ΤΙ πη Οονν ββοηθα  ρίκοῦ!, {Ππ6ὲ}5. ὑνθροι ΓΒ Ρ6Ρ ἀμ ΒρΘβοἃ [6 πὰ 
ἈΠάΘΡΟΡ ΠΠ6.. ὙΘΡΡΠΙΟΙ προ. ἢΠ1 ἰδ βαπι ΥΟΥ. τπηἀ ΘΡῈΠ 50. ρ΄ ]ν 65 
χϑνξέ εἴφπνν Ἐϑθυιθαο “ΘΙ να , (6. ΟἿ᾽ ΑὉῈ ἀγοὶ 15. Ὑἱ6Ρ ῬΡΘΒ56Η, 
νΘΡῸ ον πος: ἐς έοεν άπ" Ἐ Ὁ ἔτεπη. Ὑὐ ΘΟ 6. ὈΠΒΘΡΗ Αἰι5- 
ΘΆΡΘη. ΠΟΙ σ ΡΠ} υρά, ἀηἃ ὑυθρθι ἄδθροῃ Ὑ ΘΡβθηάπηρ 201 ΒΘν βοὴ 
δὴ αἴθ Αὐϊοόγθα ΒΟ 50. 50 ΠΠ6}} θυ υνῖτκῦ Ὑυθράθηῃ τὰμπ, τὶ --- Β6βοη- 
ἀδγ5 θεῖ ποθὴ Αὐἱαρϑη --- ἀὰ5. ΒοαϊΡ[η55. 65. θυ μοἰβοῃΐ. 

ΑἸ 501 6π6. ὙΥ εἶδα πάροπ ἃπ0}} αἰ 12. προ Αὐἰαροη., ἀΐδ 510}. 
φἰθπΆ οἷ βομη6 }} Ὠϊπι ΘΓ οἰπαμθρ ποι μος τηδομίθη, ὑπ ἀἰθ ἄθῃ ΕἸ6 155 
ὈΠ5ΘΡΘΡ ΠοΡΓοη ΚΟΡΡΟΚύοΓΘα ἴῃ ΑΠΒΡΙΙΟΝ παίμπθη, δὰ} ἀὰ5. ἰα ΠΟ ΒΔ ΘΓ 8 
ἘνβοΠοίπθη πᾷ ποῖον ΒΟ βοϊζιιησθη., 2. Β. 465 Ζὶρίο5, Τἠιοναϊεος, 
ππὰ Χοπορήοι ἘἸϊηι55. ροίθε. 

Πα55 ὙἿΡ απ ἀἴδ565 {{π|Θυποβιηθι -- ἀἰ6 12. πριιθη ΑὐΠἊάασοη πὶ 
Εἰπρουθ πο ---- 56} 18. 92 Ππγθας Ομ Υἱθὶ Ὑγθηῖρον αἰ 0,000. ΤΗΙν. 
γογυγοπάθίθη, υνόνοι ἃἰ]θῖῃ. αὐ} ἀἰθ Ἰεὐχίθη 5. 904γ ἅθεν 85,000 ΤῊ]τ, 
Κοπιπθη.. υνὶγὰ τπ5. 16 άθι Βδομ κυιηάϊρα. δα [75 ΝΥ ον οἰδεθθη, 

,’ 

-------- -σειθξεεν.Ἅ.Ψ.-.- 



ΤΗῊΗΠΟΥΎΘΠΙΝ 
Σρ ἐ δι, 

ΒΕ. ΡΕΓΟΡΟΝΝΕΝΙΑΘΟ 

ΕΑ ΘΕ ΈΤΦ. 

ΑΒ. 

ΘΡΤΙΝΟΙΙΠῚΙ ΠΙΒΙΘΜῚ ΕἸΠΕ ΕΒΙΤῸΝ 

τ ΕΧΡΙΠΑΝΑΥΙΤ 

ΒΗΝΕΝΤΕΝ ΒΒΙΘΕΒΙΟΠΝ ῬΟΡΡΟ. 

Μοὶ. 11. Βιοεί. 11]. 

ΘΟΤΕΗ ΔΕ, 
ΝΕ ΝΕ ΕΕΒΕΝ ΕἘΠΙΡΕΠΕΘΟΛΔΕ ΠΈΝΝΕΝ Ε: ὦ. 

ΜΠΟΟΟΧΕΥΙ. 

(ΟΝ ΡανΝι ΑΡῸΡ ΑἸΈΧΑΝΘΡΕ. ΒΙΑΓΟΚ.) - 
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ΘΟΥΚΥΔΊΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ 4. 

γΠ. Ἕβδομον ἔτος τοῦ πολέμου. Κεφ. α΄--- να΄. 
Α. Θέρος. Κεφ. α΄-- μϑ'. 

1. Μεσσήνην μὲν Συρακόσιοι καὶ Ποκροὶ ἀφιστᾶσιν ᾿49η- 
ναίων, τὴν Ῥηγίνων δὲ οἱ Λοκροὶ δηοῦσι. αἰ. 

2. Πελοποννήσιοι μὲν ἐς τὴν ᾿Δἀττικὴν ἐςβάλλουσιν, ᾿4ϑη- 
ναῖοι δὲ ἐς Σικελίαν πλέοντες Πύλον τειχίξουσιν. β΄--- ς΄. 

9. ᾿Πιόνα Μενδαίων ἀποικίαν Σιμωνίδης ᾿Αϑηναῖος αἱρεῖ 
μέν, ἐκκρούεται δὲ πάλιν. ζ΄. 

ἅ. “ακεδαιμόνιοι Πύλῳ προςβαλόντες ἀποχρούονται, καὶ 
οἱ ἐς Σφακτηρίαν διαβάντες αὐτῶν ἀπολαμβάνονται. η΄-- ιδ΄. 

“Μόγος Ζημοσϑένους. {΄. 

ὅ. ᾿Εκεχειρία γίγνεται περὶ Πύλον καὶ λόγοι ἄπρακτοι περὶ 
εἰρήνης. ιε΄---- κβ΄. 

Αἱ περὶ Πύλον σπονδαί. ις΄. 

“ημηγορία Λακεδαιμονίων. ιζ΄ --- κ΄. 

6. 41 σπονδαὶ διαλύονται. ἀδικία ᾿Δϑηναίων. περὶ Πύλον 
κατὰ κράτος πολεμεῦξαι: γ΄. 

7. Τὰ ἐν Σικελίᾳ πραχϑέντα. κδ΄. κε΄. 
8. Ἧ Σφακτηρία μετὰ ἐπίπονον πολιορκίαν ὑπὸ Κλέωνος 

καὶ 4Ζημοσϑένους βίᾳ αἱρεῖται. κε΄ -- .λϑ΄. ἅμα δὲ βραχέως μνη- 
μονεύεται τὰ ἐκ ταύτης τῆς αἱρέσεως γενόμενα. μ'-- μα΄. 

9. ᾿᾿ἀϑηναίων στρατεία ἐς τὴν Κορινϑίαν Νικίου ἡγουμέ- 
νου. μιβ'-- με΄. 

10. Ἔν Κερκύρᾳ λῆψις καὶ φόνος τῶν ᾿Ιστώνην κατεχόν- 
των φυγάδων. μς΄-- μη΄. 

11. ᾿ἀνακτόριον αἱρεῖται ὑπὸ ᾿4ϑηναίων καὶ δκαρνάνων. μϑ'. 
Β. Χειμών. Κεφ. ν΄. να΄. 

1. ᾿ἀρταφέρνην «μετὰ γραμμάτων βασιλέως ἐς Πακεδαίμονα 
πορευόμενον ᾿᾿Αϑηναῖοι ξυλλαμβάνουσι. ϑάνατος μῆς οβ ον ψ΄, 

2. Χῖοι τὸ τεῖχος περιαιροῦσιν. να΄. 
ὙΠ. Ὄγδοον ἔτος τοῦ πολέμου. Κεφ. υβΞΞ ως: 

Α. Θέρος. Κεφ. νβ΄ --- πη΄. 

1. Οἱ ΜὝῦουτιληναίων φυγάδες πρῶτον μὲν Ῥοίτειον, ἔπειτα 
δὲ Ἄντανδρον αἱροῦσιν. νβ΄. : 

2. ᾿ϑηναίων στρατεία ἐπὶ Κύϑηρα. νγ΄. νδ΄. 
9. Μακεδαιμονίων παρασκευαὶ καὶ ἔκπληξις. νε΄. 

4. ᾿ἀϑηναίων ἐπὶ Θυρέαν καὶ τοὺς ἐνταῦϑα Αἰγινήτας 
τρατεία. νς΄. νζ΄. 

ὅ. Σικελιῶται ὁμολογίαν ποιοῦνται, καὶ τοὺς ᾿4ϑηναίους 
ἀποπέμπουσι. νη΄ -- ξε΄. 

“όγος Ἑρμοκράτους. νϑ' -- ξδ΄. 

Τμιογ ἀἰ 15. Υ0]. Π. ϑ6οῖ. Π. 1 



2 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ͂ ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ 4. 

6. ᾿᾿ϑηναίων στρατεία ἐπὶ Μεγαρέας, ἐν ἧ Νίσαιαν μὲν 
καὶ τὰ μακρὰ τείχη αἱροῦσιν, αὐτὰ δὲ τὰ Μέγαρα Βρασίδας 

σώξει. ἕς΄-- οδ΄. 

. "άντανδρος ὑπὸ ᾿ϑηναίων Ρ:- “Μαμάχου ξυμφορὰ 

ἐν τῷ Πόντῳ. οε΄. 
8, Ἱπποκράτει καὶ “]ημοσϑένει τὰ Βοιοτῶν πράγματα ἀπὸ 

τινων δημοκρατεῖσθαι βουλομένων πράσσεται. ος΄. οζ΄. 

9, Βρασίδου πορεία ἐς τὰ ἐπὶ Θράκης, οή--- πβ΄, οἵ ἀφι- 
κόμενος πρῶτον μὲν ἐπὶ ᾿Αῤῥαβαῖον στρατεύει, πγ΄, ἔπειτα ἐς ἄκαν- 
ἅγον. πᾶδ'- πη΄. 

“Ζημηγορία Βρασίδον ἐν κάνϑῳ. 12 πρὶ 

Β. ζειμών. Κεφ. π9'--- ρις΄. 

1. Πάχη ἐν Ζηλίῳ καὶ 4ηλίου ἅλωσις. π9'--- οα΄. 
Παραλκέλευσις Παγώνδου. 55β΄. 
Παραπέλευσις Ἱππολράτους. ἵνε΄. 

Ὡ. Δημοσϑένης ἐς τὴν Σικυωνίαν ἀποβαίνει. Σιτάλκου 
ϑάνατος. ρα΄. 

8, Βρασίδας. στρατεύει ἐς ἀμφίπολιν, ἣν αἱρεῖ, ᾿Πιόνος δὲ 
διὰ Θουκυδίδην ἀποτυγχάνει. οβ'-- ρη΄. 

ἃ. Μεγαρῆς τὰ μακρὰ τείχη κατασκάπτουσι, καὶ Βρασίδας 
ἐπὶ τὴν Ἀκτὴν στρατεύσας τὰ πλεῖστα πολίσματα αὐτῆς προς- 
ποιεῖται. ρϑ'. 

Ὁ, Βρασίδας ἐπὶ Τορώνην στρατεύσας τήν τε πόλιν καὶ 
τὴν Δήκυϑον τὸ φρούριον αἱρεῖ. ριε΄--- ρις΄. 

ΙΧ. Ἔνατον ἔτος τοῦ πολέμου. Κεφ. ριξ'--- λε΄. 
ΔΑ. Θέρος. Κεφ. ριζ'-- ρλγ΄. 

1. ᾿Εκεχειρία ἐνιαύσιος Πακεδαιμονίων καὶ ᾿ϑηναίων. 

ιζ΄ -- ριϑ'. 
2. Σκπιώνη ἀφίσταται πρὸς Βρασίδαν. καὶ περὶ αὐτῆς οὗ 

“ακεδαιμόνιοι πρὸς τοὺς ᾿ϑηναίους διαφέρονται. ρχ'--- ρκβ΄. 

8. Καὶ Μένδη δὲ ἀφίσταται. παρασκεναὶ ἑκατέρων. ρἈγ΄. 

ἅ. Βρασίδου καὶ Περδίκκου ἐπὶ ἀῤῥαβαῖον στρατεία δευ- 

τέρα, ἐν ἣ Βρασίδας μεγίστῳ κινδύνῳ περιπίπτει. ρκδ'--- ρκη΄. 
ὅ. ᾿ἀϑηναῖοι Μένδην μὲν ἀναλαμβάνουσι, Σκιώνην δὲ 

περικάϑηνται. ρ»ϑ'--- ρλα΄. 
0. Περδίκκου ξύμβασις πρὸς τοὺς ᾿4ϑηναίους. ᾿Ισχαγόρας 

οὐ δύναται ἐπικουρίαν προςάγειν Βρασίδᾳ. ρλβ'΄. 

ἤ. Θηβαῖοι Θεσπιέων τεῖχος περιαιροῦσιν. ὃ νεὼς τῆς 
“Ἥρας ἐν ἔάργει κατακαίεται. ρλγ΄. 

Β. Χειμών. Κεφ. ρλδ΄. ρλε΄. 
1. Μαντινέων καὶ Τεγεατῶν ξυμβολὴ ἐν Λαοδικίῳ. ρλδ΄. 
2. Βρασίδας Ποτιδαίας ἀποπειρᾷ. ρολε΄. 



᾿ 

͵ 

θΘΟΥΚΎΔΙΔΟΥ 
σαι 

Ξ Ὁ Ἢ ΟῪΉ ΩΣ “71: 

1. 7ιυ οὔ δ᾽ ἐπιγιγνομένου ϑέρους περὶ σίτου Μεσσήνην 
ἐχβολὴν Συραχοσίων δέκα γῆες πλεύσασαι χαὶ 
“οχρίδες ἴσαι Μεσσήνην τὴν ἐν Σικελίᾳ χατέλα- 
βον, αὐτῶν ἐπαγαγομένων, καὶ ἀπέστη Μεσσήνη 
᾿ϑηναίων. ἔπραξαν δὲ τοῦτο μώλιστα οἱ μὲν 
“Συρακόσιον ὁρῶντες προςβολὴν ἔχον τὸ χωρίον 
τῆς Σικελίας, καὶ φοβούμενον τοὺς ᾿ϑηναίους, 
μὴ ἐξ αὐτοῦ δομώμενοί ποτὲ σφίσι μείζονι πα- 
οασχευῇ ἐπέλθωσιν, οἱ δὲ ΜΠοχροὶ χκατὸ ἔχϑος τὸ 
Ῥηγίνων, βουλόμενον ἐμφοτέρωϑεν αὐτοὺς κατα- 
πολεμεῖν. καὶ ἐςεβεβλήχεσαν ἅμα ἐς τὴν Ῥηγίνων 
οἵ Μοχροὶ παγοτρατιᾷ, ἵνα μὴ ἐπιβοηϑῶσιε τοῖς 
Μεσσηνίοις, ἅμα δὲ καὶ ξυνεπαγόντων “Ῥηγίνων 
φυγάδων. οἱ ἦσαν παρ᾽ αὐτοῖς" τὸ γὼρ “Ῥήγιον 

ὕαρ. 1. ὃ. 1. Θέρους. Εἰιβηιια 
γογο. Οἵ. «. 2.- οἱ: δάη. 1Π|,110,1. 
-- περὶ σίτου ἐκβολήν] 
τὴν τῶν σταχύων. ἐκ τῶν κα- 
λύκων γένεσιν. ἐπιφέρει, γὰρ 
[Ὁ..1.] »»Ὑπὸ δὲ τοὺς αὐτοὺς 
χρόνους τοῦ ἦρος [πρὶν τὸν 
σῖτον ἐν ἀκμῇ εἶναι)“. ἦρος δὲ 
σταχύες ἐκφύονται. 5.101. ἤδοῖο 
ἰσίιαν Ροτί.: 4πππ 56 σ Θ 88 
δρίο ἃ 5 5 7 ὁ: πο ρο τ θη . 
-- αὐτῶν, ἰ. ο. τῶν Πεσση- 
νίων. ΟἵΓ δάπ.1, 130, 1. οἱ ρᾶυ]ο 
Ροβὶ αἄη. ὃ. ὃ. 

ὃ. 2. Προςβολήν]Ἱ ἤγουν 

τόπον ἐπικαιρότατον, ἀφ᾽ οὐ 
ἔστιν ἐξυρμᾶν κατὰ τῆς Σικε- 
λέω, «τ, προφόρμισιν καὶ ἔφο- 
δον τῆς Σικελίας, ἢ πρὸς τὴν 
Σικελίαν. Βεμοὶ. ΟἿ, 48. ΥἹΙ, 
ἅ. οἱ ἰηΐνα 52, ὃ. -- ἀμ οκ εκ 
ρωϑεν) ἔκ τὲ τὴς γῆς ἕαυ- 
τῶν, τῆς Λοκρίδος, καὶ ἐκ 8α- 
λάσσης. 80})0]. 

διε Τοῖς Μεσσηνίοις. 
Ἐχ μὶ5 αὐτῶν ὃ. 1. χιΐπιι5 ἀἰξιηοῖθ 
ποη ἀδ τοῖο ρΡορυΐο ΜΙ ΟΒ ΒΘ ΠΟΥ ΠΏ, 
βοὰ ἐδ πομῃηι}}}5 ὁχ δο, ἀϊοίαπι 
6556. Δρραγοί, 

Ψ 

ν μὲν Συρακό- 
σιοι καὶ “Ἴ1ο0- 
κροὶ ἀφιστά- 
σιν, τὴν Ῥη- 
γίνων δὲ οἱ 
“οπροὶ δη- 

οὖσι. 



ά ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ͂ ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ 4. β΄. 

ἐπὶ πολὺν χρόνον ἐστασίαξε, καὶ ἐδύνατα ἦν ἐν 
τῷ παρόντι τοὺς Ποχροὺς εμύνεσϑθαι, ἧ χαὶ μιᾶλ-- 
λὸν ἐπετίϑεντο. δῃώσαντες δὲ οἱ μὲν “οχροὺ τῷ 4 
πεζῷ ἀπεχώρησαν, αἱ δὲ νῆες “Μεσσήνην ἐ ἐφρούρουν" 
χαὶ ἄλλαι αἱ πληρούμεναι ἔμελλον αὐτόσε ἐγχα-- 
“ϑορμισάμεναι τὸν πόλεμον. ἐντεῦϑεν πουήσεσϑοαι. 

ὦ. “Ὑπὸ δὲ τοὺς αὐτοὺς χρόνους τοῦ ἦρος, 
πρὶν τὸν οἴτον ἐν ὠχμῇ εἶναι, «Πελοποννήσιοι “αὐ 
οἵ ξύμμαχοι ἐςέβαλον ἐς τὴν ᾿ἀττικήν᾽ ἡγεῖτο δὲ 
᾿Ἅγις ὁ ̓ Δρχιδάμου, “ακεδαιμονίων βασιλεύς" καὶ 
ἐγκαϑεξόμενοι ἐδήουν τὴν γῆν. ᾿1ϑηναῖον δὲ τάς ἃ 
τὸ τεσσαρώχοντα ναῦς ἐς Σικελίαν ἀπέστειλαν, 
ᾧςπερ παρεσχευώζοντο, χαὶ στρατηγοὺς τοὺς ὑπο- 
λοίπους, Εὐρυμέδοντα καὶ Σοφοχλέα: Πυϑόδω- 
θοὸς γὰρ ὁ τρίτος αὐτῶν ἤδη προαφῖχτο ἐς Σ- 
χελίαν. εἶπον δὲ τούτοις χαὶ Κερχυραίων ἅμα παρα- 3 
πλέοντας τῶν ἐν τῇ πόλει ἐπιμεληϑῆναι, οἱ ἐλῃ- 
στεύοντο ὑπὸ τῶν ἐν τῷ ὄρει φυγάδων" καὶ Πελο-- 
πογγησίων αὐτόσε γῆες ἑξήκοντα παρεπεπλεύχεσαν 
τοῖς ἐν τῷ ὄρει τιμωροί, καὶ λιμοῦ ὁ ὄντος μεγώλου ἐ ἕν 
τῇ πόλεν νομίζοντες κατασχήσειν ῥᾳδίως τὸ πρώ- 
γματα. “ημοσϑένει δὲ ὄντε ἰδιώτῃ μιετεὶ τὴν ἀνα- 4 
χώρησιν τὴν ἐξ “ἀκαρνανίας αὐτῷ δεηϑέντι εἶπον 
χρῆσϑαι ταῖς ναυσὶ ταύταις, ἣν βούληται, περὶ 
τὴν “Πελοπόννησον. Ὁ. χαὶ οἷς ἐγένοντο πλέοντες ] 
κατὰ τὴν “αχωνικὴν καὶ ἐπυνθάνοντο, ὅτι αἱ 

Πελοποννή- 
σιοι ἐς τὴν 
᾿ἀττικὴν ἐς- 

βάλλουσιν. 
᾿Αϑηναῖοι δὲ 5 
στόλον μὲν 
ἐς Σικελίαν 
παρασκπευά- 
ἕξονται, δια- 
νοοῦνται δὲ 
καὶ τῇ Κερκχύ- 
ρᾳ καὶ τῇ Πε- 
λοποννήσῳ 
προςίσχειν. 

“ημοσϑένης 
οὖν τὴν Πύ- 
λον τῆς [εσ- 

8. Δ. Καὶ ἄλλαι... ποιή- 
κων; Οἐ ς. 24. 

Οδρ. ἐϑον δ: Πρὶν τὸν σἷ- 
τον ἐν ἀκμῇ εἷναι. Οἵ. αάη, 

19, 1. Τηΐϊὰ 6, 1. τοῦ σίτου 
δ ,ὐαροῦ ὄντος. ἮὮγις. 
Αηϊο Β 6 ς. πιά ἴάγις. ΟἿ, ΕἸχ. 
ἴῃ δίθρ!ι. ΤΠο5. ἢν. ν. οἱ ἀθ ἴρ50 
ἈΑρίάθ [π4. ποῃ). --- ἐγκαϑε- 
ξόμενοι. ΟἹ᾽ αὐηπΠ. 110. 

δ: ὩΣ Τὰς τεσσαράκοντα 
για ῦ νι Μη: ἯΙ 1700 

δ. 9. Εἵπον. ΟἿ. ἀάπ. Τ01} 
1. -- παραπλέοντας. 6 
δοσιιδαίϊνο νἱά, δάη. 11,11, 7. --- 
ἐληστεύοντο... φυγάδων. 

ΟΥ̓ ΠΙ. 85... ἀπάδ πηοπίθπι οοηδίαξ 
6586 [δίοινοι, -- κατασχήσειν 

.τὰ πράγματα. ΟἿ, απ. 
Π, 90} ϑὲ 

ὃ. ἅ, Μετὰ τὴν... Ἄκαρ- 
νανίας. νά. ΠῚ, 114.-- ταῖς 
ναυσὶ ταύταις. »1|546π}, 4υ]-- 
Ριι5 Ἐπτγπιθάοη οαπὶ ΒΟρΠοοΪ6 οἵ 
Ῥγιποάονο Ργαροναι. ( ΠΑΑΟΚ. 14 
Θηΐπι οὖ δχ ᾿ρ518. Ὑ θυ θ 15 ἸΠ16}ΠΠσ θα, 
οὐ οχ ἰΐβ, υὰθ ο. 8. 544. πᾶγνδπ- 
ὑπτ. ἘΠ ΠΡαν ἰρίμαν Ὁϊοά. ΧΗ, θ0. 
-- περὶ τὴν Πελοπόννη- 
σον. Ἐγνὰῦ 50 1Π01. Αὐϊβδίορῃ. ἔφα. 
γν. δὅ. Οὗ, θυ. 

(ἀρ. 8, δ.1. Λακωνικήν. 



ΕΤΟΣΟΜ:ΘΈΡΟΣΙ ΟἸΩΣ 82 Ὁ 

»ῆες ἐν Κερκύρᾳ ἤδη εἰσὶ τῶν Πελοποννησίων, 
ὃ μὲν Εὐρυμέδων καὶ . Σοφοχλῆς ἠπείγοντο ἐς 
τὴν. Κέρκυραν. ὁ δὲ 4ημοσϑένης ἐς τὴν Πύλον 
πρῶτον ἐχέλευε σχόντας αὐτοὺς χαὶ πράξαντας ἃ 
δεῖ τὸν πλοῦν ποιεῖσϑαι. ἀντιλεγόντων δὲ κατὰ 
τύχην χειμὼν ἐπιγενομενος κατήνεγχε τὸς ναῦς 
ἐς τὴν Πύλον. χαὶ ὦ “4ημοσϑένης εὐϑὺς ἠξίου τει-- 
χίζεσϑαιν τὸ χωρίον, (ἐπὶ τοῦτο γὰρ ἫΝ ολφμα) 

᾿ καὶ ἀπέφαινε πολλὴν εὐπορίαν ξύλων τε χαὶ λί-- 
ϑώων,. χαὶ φύσει καρτερὸν ὃν καὶ ἔρημον αὐτό τε 

λρ: 9. δ..2. Τοῦτο ΑὺπΡ. δα. Τ. Ῥα]. 1. γαϊ. τ. 1. ἡ. Χ' 
Υ. Ζ. " υοά οἱ Θχαιυίδιιι5. γθοθρίπηιβ. Οἱ, Υ,, 87,. οὐ 101 δά. γασὸ 
τούτῳ, {πεμὶ πὶ Ιου 1. τά. εὐ Χθη. γι, 1, 6, .39.. τὰθέπιν Απι. 
Οἵ. 54. ΠΙ. 42, 

ΠΕ ΜῈΝ ἴπ ῥ᾽δυῖψαθ 1015 ξυνὲ πλευσε. ΟἿ. ἴάπιθη δάῃ. 
Αὐτό τε. ἴῃ οριπιῖὶβ Πρ γῖ5 αὐτὸ τότε, νυἱχ γϑοῖΐθ.. ὁ, 

Οὐἶι5. ποιἶπο οἰΐδηι Δθββθπία οοπ- 
εἰποίαγ, Οἵ 1|. 25. --- Πύλον. 
'Ῥούσπι ἰοομι ΤΟΥ 1415... ἴῃ 480 
ἀθ Ργ!ο, ϑρμῃδοίθγία οὖ γοριβ [δ] 
δ βῖῖ5 σίταν, ἴῃ σΟΠΙρ ΘΠ ππὶ γα ἃ-- 
εἴαπι Βεαππῖοθ ἱπ θυ ργθία πι8. οϑῦ 
οὖ {Ππδύγαν ῳΘαἸτ5. 1Π ἀπ ΠΟ ΓῚ5. ΡῸΥ 
Ῥεἰοροηηοβιπι ἴδοι ἀἰθβου ρθη ο πο 
ψ0]. 1. ρ: 401. 544ᾳ. Οδίογαμπι οἵ. 
Β1οά. ΧΗ. 00. θὲ Ργῖο ἃ ἢε- 
ΜΠ Οβίμοηθ Θσοιραΐα ΠΑΓΓΑΙΠΙ ΠΟΙ] ΠῚ 
ῬΓΟΡΙΟΓ θα, 4πὰ6 Τπιογά, βου ἢ, 
Ῥάγηλ ὈΓΟΡΑΌ ΘΠ βογγαν Ρο- 
Ινγαθη. ΠῚ. 1, 1. Βέιρον βἰία. ΡΥΠῚ 
οἱ Βρμδοίογίαθ, οὐ 45 [05 ππΠῸ 
τ βροπάογοηϊ, αἰββογα! Αὐ πο ἀπ 5 
ν]. 11. Ρ. 400. 544... φασοιπι ργᾶθ-- 
[6 4105 ῬγάΘΟΙρΘ [μΘαἸκῖτ5. 1. ἀ. 
σΟη ογθηἶ5. οϑῖ. ΤΒπον 1415. 86- 
ἴαϊθ ῬυΠαπ ΠῸΠ {{]556 ἀΤθ6η)., 5ϑά 
ἀπΐθ Θαβίθ! Παπὶ 01 ἃ} ΑἸΒΘΗΪΘη51- 
"νὰ δχϑβίγαοίιπι ΡΥ ΠΟ ΓΟΥῚΪ ἀΘβϑυ 
ΠΟΠΙΘη. 6Χ ὃ. 2. 9. ἃρ ἅγοῖ. ΟἿ, 
ΒΎΓΡ. ὙΠ]. ν. 909. ἡ μὲν πα- 
λαιὰ Πύλος ἡ ,"Μεσσηνιαπὴ ὑπὸ 
τῷ “Αἰγαλέῳ πόλις ἦν" κατεσπα- 

σμένης δὲ ταύτης ὑπὸ τῷ Κο- 
ρυφασίῳ τινὲς αὐτῶν ᾧκησαν. 
(θυϊ τινές ἰᾷπὶ ρᾶποὶ Ὑἱἀοηίαν 
Γι556. δ᾽ ἰὰπὶ ἀἰβρογβθ Πα 556, 
ΠΪ5] αίθο Ροβίθα ἰβοθββθγιηῦ, αὖ 
ὙΒαογαἸ 465 ἔρημον Ἰοοιπὶ γοοῦγ6 

πο ἀυβίϊανουῖ. ΝΙδὶ [οτίο δίγαβο, 
486 ἀθ δίθββ θη δ ροβίθα Ρυ]ιπι 
ΓΘνοβΙ5. ὁ. 41. ᾿ϑρθημιβ, ἴῃ [α]δίιτη 
[πηριι5. ἐγαηβίι}}}.} προφεχτήσαν- 
το (πιᾶγρ. ΓΘΟΙΠΙ5 προβφέχτισαν) 
δὲ αὐτὴν ϑηναῖοι τὸ δεύτερον 
ἐπὶ Σικελίαν πλέοντες μετ᾽ Εὐ- 

ρυμέδοντος καὶ Στρατοκλέους 
ἼΝ Σοφοκλὲ ους). ῬγΠαπὶ ἀαοπὶ 
παλαιὸν “βαρῖνον, ποῃ, 14 φιοὰ 
(ὑἀβίθ! !ἀπτ5 ΠΙ ΧΙ ἢ] 6 ἀδπιοηϑί Γᾶ 6 
βία ποϑυαῖ, ἀσθῦθοπὶ ΑὙναγί μι, 6556 
ΟἸΠῚ ΡΙοείβαιο δία! 6 ἃς. 1. ἀ. 
ΤΠ) 5ϑθηϊαην Ροπηιον. εὐ στη. ΟἿ. 
αάη. 8, 6. εὐ 10, 4. σχόν- 
τας. ὉΝ Δάη. 1, 110, 4. --- ἀν- 
τιλεγόντων ὃ ἐ. ϑιρρ!. αὖ- 
τῶν (τοῦ Εὐρυμέδοντος καὶ 
Σοφοκλέους). 

ὃ. 2. Τ᾽ οὔτο. Οἤ, 54. --- ξυν- 
ἐκπλεῦσαι. Εχ βιυροιίογο ἠξίου 
γοροίς ἔφη. ΟἿ, δάη. 1, 180, 8. 
ϑαθρθ δῃΪπὶ ὃχ γε ὶβ γοϊαπιαιῖδ, 
Ροβίυ!απάϊ, πογίαπαϊΐ, 5᾿πΠΠθῖι5. ἀϊ-- 
σομαΐ νοῦθὰ τορθίθπάα διιηἴ, ΜΔ Ιαΐ 
οχ παραινεῖν ||, 91. οἵ, ὙΠ], 47. 
εχ ἀναπείϑεσϑαι 1Π, 94. εἶ, ΠΙ 
10.. εχ κελεύειν 1Π|, δ. εχ ἐᾶν 
Ν ἅϊ., ΟΧ ἐπιμαρτύρεσθαι ΥἹ, 
οὐ. ΘΧ παραιτεῖσϑαι Υ, 08. Εἰϊαπι 
6Χ 4ιογθηϊ γϑυ 15, γα! οχ ἐπε- 
καλεῖν Ν, 5θ.. εχ μέμφεσθαι Υ1Π, 

σηνίας ἀξιοῖ 
τειχίξεσϑαι, 
ᾧ οἱ ἄλλοι 
στρατηγοὶ 

ἀντιλέγουσιν. 



ῦ ΘΟΥΚΥΑΙΜΟΥ͂ ΞΥΓΓΡΑΦΗ͂Σ 4. γ,. 

καὶ ἐπὶ πολὺ τῆς χώρας" ἐπέχεεν γὰρ σταδίους 
μάλιστα ι Πύλος τῆς “Σιάρτης τετρακοσίους, χαὶ 
ἔστιν ἐν τῇ Μεσσηνίᾳ ποτὲ οὔσῃ γῇ, καλοῦσι δὲ 
αὐτὴν οὗ Μαχεδαιμόνιοι «Κορυφάσιον. οἵ δὲ πολ-Ὶ 
λὲς ἔφασαν εἶναι ἄκρας ἐρήμους τῆς Πελοπον»γή- 
σου, ἢν βούληται καταλαμβάνων τὴν πόλιν δα- 
πανᾶν. τῷ δὲ διάφορόν τι ἐδόχει εἶναι τοῦτο τὸ 
χωρίον ἑτέρου μᾶλλον, λιμένος τὲ προςόντος, καὶ 
τοὺς Μεσσηνίους οἰκείους ὄντας αὐτῷ τὸ ἐρχαῖον 
καὶ ὁμοφώγνους τοῖς “αχεδαιμονίοις πλεῖστ᾽ ἂν 
βλάπτειν ἐξ αὐτοῦ δρμωμένους, καὶ βεβαίους 

ὅ0. διπΆ Ποῦ ραϊαῃα! ποιὸ οχ γοὺ- 
015. σορ απ Πα] ἴασονο, νυἱ- 
ἀοπάϊ, βοιοηαϊ., {ἰπι6 πα]. Β᾽Π} ΠΠΡτικ 
ἀοργοιποπάα οδῖ. δίου! οχ δια- 
νοεῖσϑαι ΥἹ, 90.., εχ ὁρᾶν ΙΥ,, 
21. ΥΠ|, 42... οχ εἰδέναι ΥἹ, θ4.. 
οχ φοβεῖσϑαι ΙΝ, 8.5 ὄὃχ [οπππιῖα 
ἐς μέγα δέος κατέστησαν Ιν, 108. 
δὲ οχ 5} ἐς ὑποψίαν χαϑίστη 
Υ, 29. Ουα]ϊα ἀριὰ [μαϊπο5. 4ιο- 
416 ΤΟΡΘΥΝῚ οοπβίαί, [)ὸ ατγαθοὶβ 
οἵ, ἍΓα Δ}. αὐ. δ. οἷ. οχίνοπ. οἱ 
ἢ. 004, 4. ἐπὶ πολὺ τῆς 
χώρας. ΟΙ. αάποι. 1, 1, 2. --- 
ἀπέχειγαρ. »Ἰπχ ἄορτανν. ΠΡ γῚ5 
Εἰβίθπι. ΡΡΔΘΙΌΓΟΡαΙ δέ... [564] γάρ 
Ἰν. 1. δρθοίαι δὰ ἐρημίαν πολ- 
λὴν τῆς χώρας.“ ΠΑΛΟΙ.. 
σταδίους... τετραποσί- 
οὔυς. Ὀοπβοηῖι 5 ὑγἈΡ. Ρᾶρ. 591. 
Εχ ΑὙΤΌ ΠΜ  Π}1 τἀ θτ]α νἱὰπὶ 6558 
ἡ γ}}}}. σοοσν. ἀοοοῖ ΟΤ πηι. Εδϑι. 
Ἐ[6}}. μὰς. 03. οὐ. Κτποσ. 46 
δία ἀϊουτ ἢ πὰ σἹ Ππιἀ πὸ 1556} 6 }}5. 
ΟἸγπρῖοα δία ία 6556. ἐθποπείγαῦ 
απ 611]. ΒΟ ΡΤαγ 6 Ῥαγιοιίη. 
ῬοΙορομι. Ρᾶρ. 11. 544. 46 Ργῖο 
ΟΧΡΠοαπ5.. Ῥάα]Ὸ πλπιι5 (070 ρμ6- 
ὅτε. θυ αηη.) βιαάϊιμι Ὑμιογά - 
ἀἰοιιαι Θ556. ρυϊανοῦαι Πο ακ. 1ο0- 
ΡΟΡΥ. Αἴμοι, Ρ. δώ, Ἰηνουρι. θιηι. 
-- αὐτήν δὰ ΡγΠιμ, ποὴ δὰ 
ΔΙΟΒΘΘΠΪ Δ], ΒΡοοίαγΘ οὐ οχ υὔυθὶδ 
ΒΓ θΟΙἶΒ ρᾶπΐο δηΐθ ἀάβουριῖς, 
πη ἀδ (ΟΥΥρΡ βίαι τη Π 5 νοὶ Ρτο- 
ΠΟΙΟΥ͂ ΠΟΠΊΟΙ 6550. ἀρρᾶγοί, ἴῃ- 
{ΠΠΠσ τσ, οὐ οΟΙ αἱ 5 Το οὶ ΓΝ, 118. 
ον, 18. 9 ὩΡῚ πιαηϊοσίο ἀθ Ῥγὶὸ 

Ιοσίτν, ἀοοοῖ Αὐτπ. ΟἿ ΥἹ 5  ὸτ 
ἴῃ. Μα5. ΠοΙν. 1. ρ. 388. 

8.9. Ταπανᾶν. Ἑὶς ἄνα- 
λώματα μεγάλα ἐμβάλλειν ἰπίοι-- 
ῬΓδιαιαν διι4, Εδὺ βαπιρῖι 6χ- 
ΠαιγὶγΓ, ΘΟΗ ΓΙῸ ΘΥ 6. ΒΆΝ Π 6 
ΑΡΡ΄. Οἷν. Ι, 94. ἄνεμος πόλιν 
ἐδαπάνησε, ΟΠ ΒῈ ΠῚ Ρ 511. θιοί 
αἰϊαπι ἄδ σου οίοπο οὶ ΘΟΠ511- 
ΠΊΘΠ(Ο ΤΟΥ ΘΠ 5. οἵ πιο 18 σοσπο- 
ΒΟ ὁχ δα. τηᾶ]. δ΄ οχ Β6ρ!ν. 
ΤΠ65. --- διάφορον. .««ἕτέ- 
ρου μᾶλλον. ,;24]ιάφορον [ἴὸ 
Β σῃ σα! ὁ ΧῚ ΠῚ ἢ ΠῚ. 1 ΠῚ Ρ Τὶ ΠῚ] 5 
60 πὶ πὶ ἀπ π]. Ἀδτιη δὶ, τῷ μαλ- 
λον βοχιδίανς ΒΙΘΟΝΕ. --- λὲ- 
μένος τε προςῦντος. )6 
᾿ιοο Ῥουθα Υἱ40. ΡΙανα ο. 8: 18. 
--- καὶ τοὺς Μεσσηνίους 

ον πλεῖστ᾽ ἂν βλάπτειν. 
ΟΥΆΙΟ ρΓΟρυΐο [ἃ ρυοσοάοιο ἄθθ6- 
θαΐ, καὶ τῶν Μεσσηνίων ... 
πλεῖστ᾽ ἂν βλαπτόντων. ϑ8εὰ αἱ 
{Π.,. 941,. 9... ν] οἷν ἄπ... ἰγαπδῆι 
αὐ ἸμΠ  γιμα, ἃ Ζαθπὶ Ὁχ 51ρ0- 
τίουῖθι5 ἐδόκει ὙἹ αἀἴνουδα ρα- 
18} 81} εἶνο ἐνόμεξε τοροιϊοπάμμν, 
ΡΙῸ «ὰὸ πὸ ὅτε ἐνόμιξε ΠΝ] 
ΟΧΙβιϊπιο 5, οἵν, αὐπ. δα δἰ μη} ΠἸππτιπα 
δπαποίανπη ΝΠ: αὐτῷ, 
ἷ. 6, τῷ χωρίῳ. . ΔΙΟΘΒ ΠΟ 5. ἀιι-- 
[61}}. 4] Ναπρδοίμπι ᾿οποθαηΐ, ΟἿΓ 
οἰκείους Πύλῳ εἰ [μαοοἀαοπποη 8 
ὁμοφώνους 6558 ἴσαν Τῆτο., οο- 
ΘΟ Ροιοδὶ ὁ ᾿απβαη. δ σβοη. 
ΧΧΙΥ. οἱ ΣΟΎ ΤΟ Ὀυ. Τὸ ρυΐοτο 
οἴ, Ὁ, Δ1, 2... ἀδ᾽ αἰΐογο ΠῚ, 112, 4, 



ΕΤΟΣ Η. ΘΕΡΟΣ ΩΥ, 4.) Ἶ 

ι ἅμα τοῦ χωρίου φύλαχας ἔσεσθαι. 4. εἷς δὲ οὐχ 
ἔπειϑεν οὔτε τοὺς στρατηγοὺς οὔτε τοὺς “στρατιώς- 
τας, ὕστερον χαὶ τοῖς ταξιάρχοις κοινώσας ἡσύ- 
χαζεν, ὑπὸ ἐπλοίας μέχρι αὐτοῖς τοῖς στρατιώ-- 
ταῖς σχολάζουσιν ὁρμὴ ἐπέπεσε περιστῶσιν ἐχτει-- 

ῷ χίσαν τὸ χωρίον. καὶ ἐγχειρήσαντες εἰργάξοντο 
σιδήρια μὲν λιϑουργὰ οὐκ ἔχοντες, λογώδην δὲ 

(ἀρ. ἅ. δ. 1. ᾿Επέπεσε. ΒΕΜΙκο εχ Ἰοῆσο ρ] αν πιῖ5. οἱ ΟΡ Ἰπι]5 
1 υγῖ5. ἐςέπεσε τοβιϊταϊ. Οὐοά πο5 τϑοίρογο ἀπ ανίμηβ. φιοπίαπι ἐς- 
πίπτειν οὐὐὰ ἀαίϊϊνο οὐ ἐ(6 δηϊηιὶ ΠΟ Πιι5 ἃ Το. ἘΠΕ: ΠΟ ἀϊοίπιγ. 
Αἰλ νυρσαία ἰρίθιν βουναπάα, ἀπ ἐνέπεσε βου! θοηάππι, αιοα ἔγοαπδθη- 
ἘΕΠΠΑΥΗ, ΓΕ ΠδΕ 'π ΤῸ ἘΠ πῆ πῖνς 

ἀρ. 4. 8.1. Ὕστερον... 
τοῖς ταξιάρχοις κοινῶώ- 
σας. »» ἀπορεῖται, ὅπως τοῖς 
στρατιώταις πρότερον τῶν τα- 

ξιάρχων ἐκοίνωσε τειχίζειν τὸ 
χωρίον" ταξίαρχοι γὰρ τῶν τά- 
ξεῶν ἦσαν ἄρχοντες, οὗτοι δὲ 
προτιμητέοι τῶν ὑποταττομέ- 
ψῶν στρατιωτῶν ἐν βουλαῖς.“ 
ΟΥΚΑ͂Σ. Ἐοτίαββα γθ5 βίο ἰηἴ6]-- 
Ἰἰσοπάα δϑύ, τὖ] θοιποβίμοπθπι π|ΐ-- 
Π}Πθ5. ῬΟΥ ἰαχίαγομος., 4 θιιβοιηι 
Ῥοβὲ ᾿ἸΡΘΥΔΙΟΥΘ5. ΤῸΠῚ ΘΟΙΊΠΆΙηΪ-- 
οαββεῖ, {γαρίτα Ρουβιαάθυα βίιι-- 
ἀυ556. Θχἰβι πη πηι5. 6 ἰρ518. ἰᾶἃ-- 
χἰΆγο 5. ΑἸ πἰ δπβίιπι, {αὶ ἀθοθηΣ 
Ζαρα πη 5, 5ΙΠσῸΪ Θχ 5 ΠῚ} 15. {γ-- 
Ὀαθῖ5.. οὐθαθαηίθν, υἱά. Η 6 Ὑ πὶ. 
Απμχυῖν. αν. ὃ. 152. εἱ 5 [0 6πι. 
Απεῖχι. ἱπγι Ρ. 299. 54.: {ιαηιαπι 
Δ} 15 ἰαχίαγο ἢ !β 605. {π| ἢ ΘΟΠ|- 
τη] Ογ  ἢ ΙΓ, αἰβοθγηὶ να] ΑὙΉ. -- 
ἡσύχαξεν, νὶ ἰταῃϑίαία., ΟΥ̓ 
ΒΙΟΙΌ βίοι γα τσ, σὰ ἢ 56 1η8 
Β 6πὶἅ μα ἢ σα απ. -- ὑπὸ 
ἀπλοίας μέχρι. ΒεΙϊηκοῦ ποι 
Ῥοϑὶ ἡσύχαζεν νογθιπι., δά ροβί 
ἀπλοίας πομηθῃ ἱπίθγρυπχίν : αὐ 
υἱά, δάϊι. πιαῖ. 6 οθπἰπποίίοπθ 
μέχρι ροβίροβίία οἵ. αἄάη. 1, 10,2. 
68,1. --- περιστᾶσιν. Μυ- 
ἑαΐα 5σοηςθηῦΐα ἱπἴογρυοία!υν 
Ἠφη]πι. .. δ᾽ πιρ! τοῖον ἐπ θ !θοίιι5, ορὶ-- 
ΠΟΙ, ὙΘΙΪΟΥ Θϑῖν αὖ τ 65. τη ἀἱ- 
400 δοουτγθηΐοϑ [ΟἿΓΟῸΠῚ - 
βίδηῃ 5] ΠΠη ΠΟ π πὶ ἀσρτοδϑὶ 
6556 ἀϊσαπίιν.". ΑΒΝ, --- ἐκτει- 
χίσαιν ϑυροᾶο οϑί ἀρβοΐνθυθ π|ι- 

ΟἹ. ΒΙοοηι, 

ὨΪΠ ΟΠ ο πὶ. ποθ. αὖ πἶο. ΟΠ ΠΟ 
ἐπα πῖγ. ΟἿ ἸΥ͂, 45. ΥἹΙ, 4. 20. 
γαῖ. δά 1᾿ν. ΧΧΙ, 7, 7. 

δ. 2. Σεδήριεα,, ἔδεγοα ἰη- 
βίσαμη πα, [οΥγ απ δ η ἴα. ΟἿ. 
ΒΙΟΟ πιῇ, -- ᾿λιϑουργά. [π50- 
Ἰοπιϊα5. μΐσ αἄἀϊοοιίνο Ἰαρίτι,, πᾶμι 
4101 (αὐ ο. 69.) λεϑουργός 51|"»-- 
δἰ δῃζίνιπι οϑί. ρα Ρο]]. ΥΠ, 125. 
δἰ ἀρια διά. ἰῃ ν. λογάδην Ιε- 
σίμαν λεϑουργικά, 564 ἰά 5 ἀἰϊοῖ 
ΠῸῚ ΟΟΡ 15. δῖ, ᾿Π]Π10 ψαθαΐο ρὰ-- 
ἰγοοϊ πα αι τεσ. Νγββ. λεϑουρ- 
γοῖς ὀργάνοις βουίβεη5. ΥἹά. Ὠ᾽ πὰ. 
ἰπ 5ἴθρ!. 1165. οἸἀοίαν σεδήρεα 
λιϑουργά ἀροίρογθ πὸπ ἰᾶπι ΡΓῸ 
[οιταπι θη 5. αα ΘἰαΡογαπάο5 4πὰπιὶ 
ἃα οχἰπηθη ἀο5. ἰδρῖ 465. [Αἰϊαμπιθῃ] 
5080]. οχρ]. λαξευτήρεα, δοα]ροη- 
ἀϊβ οὖ φρο θη 158 Ἰαριἀιι5 ἀρία.“΄ 
5ΤΈΡΗ. ἰμ14. θοῖθ 5.Π0]. ΟἿ, 
ἀάη. ρίοχ. --- λογάδην φέ- 
ροντες, οὰπὶ ἀε]εοῖπ (εΞῖνο 
5016 οἴ 5) σοπιροΥίαπίθβ. 4 
οαοάργα 605 ποη ροϊογαηΐ, (ΟἿ, ΤΥ, 
Οἵ. ΥἹ. 00. ϑομαοίου. ἴῃ ϑίθρῃ. 
Τη65. ποὴ βθί θοῖΐοϑβ, βθά 60] - 
Ἰεοῦο 8 Ἰαρίἀε5. νὰ] 6556, αὖ {Π8ὰ 
ἰπίθγρυθίαϊίο γί ψιιο ἀδαΐ γοοαρΠΐ, 
αὐ φιπιῖ (6 πΝ Πἰἶθιι5. ἀϊοί ιν. οϑῦ 
σΟην ΘΠ θη οΥ. (ΟΠ ΓΆΓ πὶ 6556 Ιο- 
φιρμάϊ ροπιβ λέϑοι ἐν τομῇ ἐγ- 
γώνιοι 1, 93. ᾳἀποῖαι 1)14. ..«δίτα- 
οἴσγα Βυΐις ΘΚ}. Ῥγδοίθυ ζαδηὶ 
4ποὰ πιΐπιι5. δγαΐ, Πα ϊδδίπιο Ογ- 
οἰορίαθ, {6 νοοδίαγ, ἀγοβιξεοία.-- 
γὰ6 σΌΠΟΙΪ  51Π}}}}8. υἱάδίπν. [μ1556, 
οὐαΐὰ8 ΘΧΘΠΙρΡΙ πὶ οχϑίαξ ἐπ ΤΙγυπιὶς 

ἀπλοίας δὲ 
ς ΄ 

οὔσης ἡ Πύ- 
λος ἐκτειχίξε- 

ται. 



αἰτίαι τῆς 
ὀλιγωρίας 

τῶν Πακεδαι- 
μονίων. οἱ 

᾿Δϑηναῖοιτει- 
χίσαντες ταῖς 
πλείοσι ναυ- 
σὶν ἀποπλέ- 

οὐὔσιν. 

8 ΘΟΥ̓ΚΥΔΙΔΟΥ͂ ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ 4“. ε. 

φέροντες λίϑους, καὶ ξυνετίϑεσαν αἷς ἕχαστόν τι 
ξυμβαίνον" καὶ τὸν πηλόν, εἶ που δέοι χρῆσϑαι, 
ἐγγείων ἀπορίᾳ ἐπὶ τοῦ νώτου ἔφερον ἐγχεχυφό- 
τὲς τὲ, αἷς μάλιστα μέλλοι ἐπιμένειν, χαὶ τῶ 
χεῖρε ἐς τοὐπίσω ξυμσιλέκοντες, ὕπως μὴ ἀπο- 
πίπτοι. παντί τὲ τρόπῳ ἠπείγοντο φϑῆναι τοὺς 
“αχεδαιμονίους τὸ ἐπιμαχώτατα ἐξεργασώμενοι, 
πρὶν ἐπιβοηϑῆσαι" τὸ γὰρ πλέον τοῦ χωρίου αὐτὸ 
καρτερὸν ὑπῆρχε καὶ οὐδὲν ἔδει τείχους. ὃ. οἱ δὲ 
ἑορτήν τινὰ ἔτυχον ἄγοντες, καὶ ἅμα πυνϑανό- 
μενον ἐν ὀλιγωρίᾳ ἐποιοῦντο αἷς, ὅτ᾽ ἂν ἐξέλϑω- 
σιν, ἢ οὐχ ὑπομενοῦντας σφᾶς, ἢ δᾳδίως ληψό- 
μενον βίᾳ" χκαί τι χαὶ αὐτοὺς ὃ στρατὸς ἔτι ἐν 
ταῖς ᾿Αϑήναις ὧν ἐπέσχε. τειχίσαντες δὲ οἱ ᾿4ϑη- 
ναῖον τοῦ χωρίου τὰ πρὸς ἤπειρον χαὶ ἃ μάλιστα 
ἔδει ἐν ἡμέραις ἕξ τὸν μὲν Δημοσϑένην μετὰ νεῶν 
πέντε αὐτοῦ φύλακα καταλείπουσι, ταῖς δὲ πλείοσι 
γαυσὶ τὸν ἐς τὴν Κέορχυραν πλοῦν χαὶ Σικελίαν ἠπεί-- 

τηοθηΐθιι5. ὙΙἃ. ( 611. ΑὙρο]. [Δ Ὁ. Τυπὶ οὐδέν οδὶ 
1Δ. ΤΡῚ ᾿πίϑγνα!!α πιδίοτιιπι βαχο- 
ταπι [Δ01}}}18 δχρίοία εγαπῦ, «μιοά 

αυϊά 5ἷ! αὐτό. 
οὐδαμῶς. 

ὕαρ. ὅ. 8.1. Ἑορτὴν ..- 
ἴρϑαπιὶ ΡΥ [αοίτ 6588. ῬΥΟΡΆΠ16 
δβὲ; οὖ πιογίατο, «ιοά Τλιο. ἰπ 
Ράγθ5. 4 54 πὶ ΟροΥ 5. 84}}}-- 
θα πὶ 6556 αἴθ, δά Ποβ ἰαρ᾽ 468 
50] 64 Π405 Οριι5 δγαΐ, 411Π| πη ΔΙ ΟΓΆ 
5ᾶχα 5πὰ ΠΙΆ Πα π6 οἵ ροπάογο 
ἥγπια βϑϑϑηΐς ΑᾺΝ, ΟἿ, Ρα 111. 
ΒΟΡΙ. 1. ἃ. ρασ. ἅ. εἰ Μ π61]. 
Ἐπομιγ 4. Αγομάθοϊορ. ὃ. 209, --- 
καὶ ξυνετίϑεσαν. ὃ ἰταποῖία 
ἃ Ραγ οἰρῖο δά νϑυθιπὶ Πηΐμιπι οἵ, 
δάῃ. 1, 7, 4. --- ξυμβαίνοι, 
ῖ, 6. ξυναρμόζοι. -- καὶ τὸν 
πηλόν εοἴ. Ηοτιπι ἐνάργειαν 
ἴατο Ἰαυᾶαΐ 5610]. θὲ πηλοῦ νού6 
ον ἀάη. 1, 90, ὅ. --- τοῦ νώ- 
του. Ἢ εἰπσα!ατί οἴ. δαποί. 1], 
ὁ2,.ἀ., {0.9}. 

ὃ. 9. ὦ ϑιηλναει. μάθοι ἡγά πεῖς: 
βοη ϑῆσαι. ϑυθίθοιιπι ᾿πμΠηἰἰνὶ 
ἐπιβοηϑῆσαι οδαάθῃι αἰϊγαοιίοπο 
οθϊθοία πὶ Βα ροτίου φϑῆνοι [ἀ- 
οἴμπη οδί, 46 ἀιὰ υἱά. αἄῃ. 1, 21, 
1.--ΟὀΑτ Οὐτὸ καρτερόν. Απιοὰ 
ο, 3. φύσει καρτερόν, ὑπάᾶε Ἰϊψιοί, 

ἄγοντες. ας ἀδ οαιιδᾶ ἃ πιῖ-- 
Ππὰ ΔΡΒΙ ποθ αῆΐ. σ᾿. ααμ. Υ', δ4. 
--ὀἈἹν ὀλιγωρίᾳ ἐποιοῦντο. 
ΟΥ Υἱρ. Ρ. 289. Ηἰπο ρεπᾶθιο 
Ροίοδβὶ ὑπομενοῦντας, 4ιοπὶ Δ} 
δοσιβαι νηὶ ΒΟ] ἔτη) (ο]. ΜΙ Α. ἢ, 
αν. ὃ. 5608. 8. Ἀοϑι. 8.191: 4) 
γΟ]ιιη} 6556. --- ἐν ταῖς ᾿4ϑη- 
ναις. Αἰ ἐν ναϊοῦ ἂρ ἃ. αἰ 
π0}}5. ἰθῦγὰθ ρΓϑθοῖριια ποπιϊπαία 
οϑὺ ῥγὸ ἴρβα ἴοσσα, ΟἿ, δάη. ἢ, 2. 
1. οἱ ΤΥ, 118. 

δ. 2. 'καὶ ἃ... Δἔδιείω, Μοὶ 
καί, «υΐα οἰΐαπι 'π ραγίῖθι5 π0Π- 
Π.}}15. ἃ πᾶ γ θυ δῖβ ΠΠΠΠ 0 Π6 
δ Ρῖ!α Ορτιδ Γαϊ,. ΟΥ̓ ὁ. 18. 1. οἱ 
ἱρὶ ἀάη. --- ἐν ἡμέραις ἕξ. 
Αι ῖοά. ΧΗ, 6. ἐν εἴκοσιν 
« , »} ᾽ Ε ΄ 

ἡμέραις ἐτείχισε τὴν Πύλον, ἴοτ- 
ἰᾶ550 ἀ6 Ἐπί νου Ρα Πλθη θη 0 ἰο- 
4168. οἰδὶ τὰ πρὸς τὸ πέλαγος 

τετραμμένα οἴίαπι ἰηἴτα ο. 9, ᾿π- 
ἢ ΠΊ} 5510 ΠΡΟ πλπίΐα ΓΘρΡΟ 6 - 
Πιιι5. -- τὸν... πλοῦν. ε. 

ἠπείγοντο. Οἵ, δἀη. 1,2, 3. 
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ΕΤΟΣΊΤΗ͂. ΘΕΡΟΣΟ ΟΝ δὲ 6.7.9 9 

1 γοντο. 6. οἱ δ᾽ ἐν τῇ ᾿ἀττικῇ ὄντες Πελοποννήσιοι οἱ δὲ Πελο- 
εὖ-- ποννήσιοι ὡ- αἷς ἐπύϑοντο τῆς Πύλου βθεωδημβέν γῶν ἀνεχώ γαχωφοῦσιν 

ρουν κατὰ τάχος ἐπ᾽ οἴχου, γομίξοντες μὲν οὗ ἐκ τῆς ᾽άττι- 
“ακχεδαιμόνιοι καὶ γις ὃ βασιλεὺς οἰχεῖον σφίσι͵ἱ 58: 

. Ἀ ᾿Ὶ ’ χ τ ἊΝ Ἀν τα ᾿ , ᾿Ὶ 
τὸ περὶ τὴν Πύλον" ἅμα δὲ πρῷ ἐςβαλόντες. καὶ 
τοῦ σίτου ἔτει γλωροῦ ὄντος, ἐσπώγνιζον τροφῆς 
τοῖς πολλοῖς" χειμών τε ἐπιγενόμενος μείζων 
παρὰ τὴν χαϑεστηχυῖαν ὥραν ἐπίεσε τὸ στρό- 

, ᾽Ὶ ,“, “- ᾽ ὦ τευμα. ὥςτε πολλαχόϑεν ξυνέβη ἀναχωρῆσαί τε 
“-“ ( ,“ , 

ϑᾶσσον αὐτούς. χαὶ βραχυτάτην γενέσϑαν τὴν 
ἐςβολὴν ταύτην ἡμέρας γὲὺρ πεντεχαίδεκα ἔμει-- 

νὰν ἐν τῇ ᾿Δττικχῇ: 
“. Κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν “χρόνον Σιμωγίδης ᾿4ϑη- 

, Α ΕῚ Ι Α ΝῚ Α Ι ᾿ 

γαίων στρατηγὸς Πιόνα τὴν ἐπὶ Θρᾷχης, Πῆῖεγ- 
δαίων ἀποικίαν, πολεμίων δὲ οὖσαν, ξυλλέξας 
᾿ϑηναίους τε ὀλίγους ἐκ τῶν φρουρίων χαὶ τῶν 
ἐχείνῃ ξυμμάχων πλῆϑος προδιδομένην κατέλαβε; 

᾿Πιόνα Πῆεν- 
δαίων ἀποι- 
κίαν Σιμωνί- 
δης 4ϑηναῖος 
μάτην αἱρεῖ. 

Ορ. 7. Ἠιόνα ΔΑυρ, [{, ΒεΙκς. ῥτὸ γυσαῖ, Ἢϊόνα. Ετ ἀρπά 
Ηδτγροούγαι. ἴῃ νυν. Ἤ τών, πόλις Θράκης, νδαίων ἀποικία, Το γὰ-- 
γὰπι ΟΥὐο ὁ {πριν 6588. ἀθιηοηβίναί. Ασοθαϊ!, φιοά ἴῃ (655. Ὁ. Ε, 
6. Χ. Ζ. α. ᾿Ἠόνα ΘΧΆΓαασ,. ΟΡβίαὶ. ἰδιπθ ΕἰιοίαιΝ. «4 Ποπιοῖ. 1]. 
ὈΣΎ: Βοηι. ὅτι δὲ Ἠιὼν δισυλλάβως καὶ τύπος ἐστὶ Στρυμύό- 
νος, καὶ Ἠϊὼν τρισυλλάβως πόλις ἐν “Χερσονήσῳ παρὰ 

Θουκυδίδῃ, καὶ ἄλλη πρὸς τῇ Πιερίᾳ. Οδίογαπι οἴ. 54. 1, 98,1. 

αρ. 6. ὃ. 1. Ἐπύϑοντο 
.οὐν κατειλημμένης. Οοπηῇ, 
ΝΜ αΥΊ ἢ. αἵ. ὃ. 949, «ἄη. 2. ἢ ο51. 
δ. 108. 2. σ. ---ὀ νομίξοντες 

{θιι5. 46. σαιι5ῖ5. αὖ ἀοσοηΐ 5ιρ6- 
Τ]ΟΓΆ. 

(ἀρ. ζ΄. Γι ὄν α. θε 5οτρίυτνα 
ΠΟΙ ηΪ5. οἷ. 54. Νοη 6558 ΕἸοποιη 

οἱ Μακεδαιμόνιεοι. θ6 πο- 
τη Παἴν]5 εἰ. ΜΙ α ΤΠ. τ. ὃ. 02. 
1. ἀάη..1. Ἀ ο51. 8. 131. Δάη. 2. 
ΟΥ 1Π|, 84. ΙΝ, 73. Υν, 81. ΑἹ. --- 
τοῦ σίτου... ὄντος. ΟΥ ς. 2. 
ἰηϊϊ. --- ἐσπάνιξζον τροφῆς 
τοῖς πολλοῖς, 50 Βαϊίθοη 

βῖ6 [τ ἄδθη σγῦδίδίθη ΤΠΟΙ] 
465 ἤφδοτγϑϑβ πίομὺ πὶ πη] ἅπρ- 
Το 6 ΠΡ Θη 5 ἶ 06]. δὲπ}-- 
[ππὸ ΥΠ|. 67: ἣν ἀπορῶσι πολ- 
λαῖς ναυσὶ τῆς τροφῆς. --- χει- 
μών, ἔτιριαβ, ἐθη ρ 6 5.8 8 
ΡΙανία, Ίθ οτ πᾶ. ΟἿ δάη. 1Π, 
21... .Δ. τος παρα 1. 23; 9., 
ὉΔῚ εἴ, δάη. 

ὃ. 2, Πολλαχόϑεν. Ῥτορτῖθ 

Βιγγπιοηίαπηι (1, 98. Κ΄, 102. 544.) 
5815. ἀδπιοπβίγαν πηι ἰπ δ. πιαΐ. 
Ι. 2. ρασ. 900. 54. 864 οἴίαπι ἴῃ 
ΟἸΒΟΓΒΌΠΟ50 5᾽ἴαπὶ οἱ Ϊουαπ), 4115 
σοπηπιεπιογαῦ Εἰπιβίαι ἢ, (οἵ, 54.) 
βἰσῃῖ ΠοαΡῚ ἴπγα ποραὰΐ ἀτη. Εδῃηι, 
ἀθ χιὰ Πἴο ἀρσίίιιγ, πγθθπὶ ἐπ ΟΠ8]-- 
οἰάϊοα. οΟΙ Ομ ἀἂπὶ 6556. ὈΓΘΥΠΓ 
αὐποίαν Ὁ 4. Νιι 61]. 46 Μαορά. 
Ρ. 20. πῃ οτὰ Βιίβα!εαθ ἴῃ Βο]-- 
Ρεη οὐ ΑἸρῃ]ρο!π [556 τπα}}15 
πῶμα βία οι στ 51 ΠΟ ῪῪ δασοα. 
Ἰ. ρ. 119. 5κᾳᾳ. -- εν δαέων. 
Ρε 15. νἱά, ὶἰε 128. 6 μέν Ποη 
δἀάϊο οἵ, 54.1, 12,9. --- ἐκ τῶν 
φοουρίων. Οὐδ ἴῃ Πὰο τὸ- 
σίοπο μαροραπὶ ΑἸΠΘΏΙΘΠ568. 



Πελοποννή- 
σιοι παρα- 
σκευάζονται 
οἷς Πύλῳ 

προςβαλοῦν- 
τες κατά τε 
γῆν καὶ κατὰ 
ἁγάλασσαν, 

καὶ ὁπλίτας 
διαβιβάζου- 
σιν ἐς Σφα- 

χτηρίαν. 
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καὶ παραχρῆμα ἐπιβοηϑησάντων Χαλκιδέων καὶ 
Βοττιαίων, ἐξεχρούσϑη τε καὶ ὠπέβαλε πολλοὺς 
τῶν στρατιωτῶν». 

ὃ, ἀναχωρησάντων δὲ τῶν ἐκ τῆς ᾿Αττικῆς 
Πελοποννησίων, οἱ Σπαρτιᾶται αὐτοὶ μὲν καὶ οἱ 
ἐγγύτατα τῶν περιοίχων εὐθὺς ἐβοήϑουν ἐπὶ τὴν 
Πύλὸν, τῶν δὲ ἄλλων Μαχεδαιμονίων βραδυτέρα 
ἐγίγνετο ἡἣ ἔφοδος ἄρτι ἀφιγμένων ἐφ᾽ ἑτέρας 
στρατείας. περηΐγγελλὸν δὲ χαὶ κατὰ τὴν Πελο-- 
πόννησον βοηϑεῖν ὃ τι τώχιστα ἐπὶ Πύλον, καὶ ἐπὶ 
τὰς ἐν τῇ Κερκύρᾳ ναῦς σφῶν τὸς ἑξήκοντα ἔπεμι-- 
ψαν, α΄ ὑπερενεχϑεῖσαι τὸν Μευκαδίων ἰσϑμὸν 
καὶ λαϑοῦσαν τὸς ἐν Ζαχύνϑῳ ᾿Αττικὲς ναῦς 
ἀφικνοῦνται ἐπὶ Πύλον" παρῆν δὲ ἤδη καὶ ὃ πεζὸς 
στρατός. Δημοσϑένης δέ, προςπλεόντων ἔτι τῶν 
Πελοποννησίων, ὑπεχπέμπεν φϑέσας δύο ναῦς 
ἀγγεῖλαι Εὐρυμέδοντι χαὶ τοῖς ἐν ταῖς ναυσὶν ἐν 
Ζακύνθῳ ᾿4ϑηναίοις παρεῖναι, εἷς τοῦ χωρίου 
κινδυνεύοντος. καὶ αἱ μὲν νῆες κατὰ τάχος ἔπλεον 
κατὰ τὼ ἐπεσταλμένα ὑπὸ «ημοσϑένους" οἱ δὲ 
Αακεδαιμόγνιονι παρεσχευάζοντο αἷς τῷ τειχίσματιε 
προςβαλοῦντες κατά τε γῆν καὶ κατὰ ϑάλασσαν. 
ἐλπίζοντες ῥαδίως αἱρήσειν οἰχοδόμημα διὰ τα- 
χέων εἰργασμένον, καὶ ἀνθρώπων ὀλίγων ἐνόν-- 
των. προςδεχόμενον δὲ καὶ τὴν ὠπὸ τῆς Ζακύν- 

ὕαρ. 8. δ. 1. Στρατείας. Ιῃ [Πριῖ8. πι55. στρατιᾶς. ΟἿ 54. 

; δ. δ. “Τῆς Ζακύνθου. Τῆς οπι. ἴτ. αι. Η,: βεὰ ροκίχιαπι 

ἀρ. 8. ὃ. 1. Τῶν ἐκ. ΟΙ͵'Ο.. ἀϊδδϑηβι οἵ, ΒΤ ο πὶ. οἱ αὐποί. 
δύῃ. 1, 8,2. --- τῶν περεοί- 6. 11, --- ὑπερενεχϑεῖσαι 
κῶν. Οἵ. ἀάη.1, 101,2. -- τῶν τὸν... ἐσϑμόν. ἴ)6 τὸ νἱά. 
δὲ ἄλλων, . 6. τῶν μὴ ἐγ- αἄπ. ΠῚ, 15, 1... 6 1,οποαάϊογιι 
γύτατα οἰκούντων. ἰβίμηιο δάη. ΠΠ,8].1. -- τὰς 

δ. 2. “Περε ἡ γγελλοῦ. Ἢ ΟΝ 
δάη. 1, 110, 1. 1,10,1. --- τὰς 
ἐν... τὰς ἑξήκοντα. Οἱ 
ο. 2. οἵ ἀο σφῶν ργοποηηῖηο {πῃ π. 
αὐ. ἴῃ 8. 5680]. ὃ. 902. άπ, ὅ. 
“0104... αἱ νἱάοίαν, τεσσαράκοντα 
πέντε ΧΠ, 61.“ ὙΥΑ55. ΕἸ ἱπῖτα 
ὁ. 11. ἀρυὰ ἴρδιαι Τ πιο, αιιδάτα- 
σἴπία {γ6 5 σΟΙΠΙΠΟΙΟΥ ΔΗ α", 0)6 {πὸ 

ἐν Ζακύνθῳ... ναῦς. δ 
ἘλιΡυ πο ἀοη 5. οἱ ΘΟΡΒΟΟΪ 5. οἴαθ58 
ὩΡῚ οὐ ἀοοοῦ ΒΤο ὁ πὴ. οἱ. ς. 18.. 
οὐ ἀρράγοὶ οἱαυββίηιο οχ ὃ. 9, -- 
ὁ πεξὸς στρατός. Πίύριοι 
καὶ διςχίλιοι ἰοδῖα ΠΙοὰ. 

ὃ. 4, Τὰ ἐπεσταλμένα, 
πὰ ἀαΐα. ΟΥἉ, δ υΚ. 

᾿ς 8.8, Τὴν βοήϑειαν. ,,ϑοιν- 

-- 

Ὡ 

9 
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ϑου τῶν ᾿Δττιχῶν νεῶν βοήϑειαν ἐν νῷ εἶχον, 
ἢν ἄρα μὴ πρότερον ἕλωσι, καὶ τοὺς ἔςπλους τοῦ 
λιμένος ἐμφράξαι, ὅπως μὴ ἢ τοῖς ᾿᾿ϑηναίοις 

6 ἐφορμίσασϑαι ἐς αὐτόν. ἡ γὼρ νῆσος ἡ “Σφαχτη- 
“ρία “χαλουμένη τόν τὲ “λιμένα, παρατείνουσα καὶ 
ἐγγὺς ἐπιχειμένη ἐχυρὸν ποιεῖ καὶ τοὺς ἔςπλους 
στενούς, τῇ μὲν δυοῖν νεοῖν διώπλουν χατὰ τὸ 
τείχισμα τῶν ᾿ϑηναίων χαὶ τὴν Πύλον, τῇ δὲ 
πρὸς τὴν ἄλλην ἤπειρον. ὀχτῶ ἢ ἐννέα" ὑλώδης 
τε χαὶ ἀτριβὴς πᾶσα ὑπ᾽ ἐρημίας ἣν καὶ μέγεϑος 
περὶ πεντεκαίδεκα σταδίους μάλιστα. τοὺς μὲν 

Βᾶδο ᾿πβῖα θῖ5. ὃ. 2. οὐ 3. ποπιϊπαία εϑὶ, ἀυθουαϊαπι Δ αἰτπιπὶ πλα  Πλ115. 
Ο ο. 19. 

ταπίϊα ᾿υἶτ15 Ἰοοὶ οβὲ ῬΘΙ ΟΡ ΟΠ ΠΘ5105 
οχβρθοΐαββο οὖ ργδου!ἶϊββα Αἰ- 
σᾶπη ΟἰΆ556 πὶ τπἰροίθ ἃΠΙΙΟ ΠῚ ΔῈ ΧΙ 0 
γϑηΐαγαπὶ ΑἸΠ ΘΠ Θηβῖθιι5.. 41 ΡΥΠ 
ογαηΐ.“ ΌΚ. --- καὶ τοὺς ἔς- 
πλους.... ἐμφράξαι. Καί, 
'. 6. Ῥγδοίογχαιδπι ἀπο ἱπιροίιι5 
αοογθμΐ. 

ἢ.0. Ἡ νῆσος ἡ Σφακτη- 
οία. Ἦδοο Ὁ ἃ]1|5. βου! ρίουθι5 
Σφαγία ἀϊεῖγ. ΥὙἱά. ΟἿ] 6 "Ὁ. 
«ἃ ΡΙαῖ, Μοποχ. ο. 90. Τγοβ ὅρμα- 

ἴὰα5. δηΐθ Ῥυὰπὶ ἰάσοῦο αἰ γπιαΐ 
ἔπ: ἬΙΕΙ ἘΝ, 125: υὐ. θπᾶ9 

ταπίαπὶ ἀσποϑβοῖ ἍΓπ6}}. ον. ΠΠ. 
ΡῬ. 490. Νιυιπιουῖιπι πῸὸη ἀοῇπ| Χοη. 
Ἡ]50. ΥἹ, 2, 91. Τογια ργαθῖον βρινα- 
οἴου ϊαπὶ 56ι Θ'ραγίσαπὶ (Αυναγίηὶ ἴη-- 
5111} δ᾽ δᾶπι, {186 ᾿Ποάϊο Ῥάγοο 
νοσδίιγ, ροίοϑί 6556 ΠΟ ΠΑΪΚΙ ἰπίου 
Βρμαοίογίαπι οἵ σοπυποηΐθηι πηθάΐο 
ἴπ 5'πὰ Αὐαγῖπὶ εἰΐα. -- παρα- 
τείνουσα. ὃ). νἱ Βυῖπβ νογθὶ 
ἱπιγαηβι να οἴ.  ο51. ατ. ὃ. 11. 
1.. 46 τὸ Ρπ5. ἸΥ͂, 90, 4. 10 ἁ. 
1.4. ΒῖγαΡ. ν. 8500} τῇ μὲν 
οὐὀκτὸὼ ἢ ἐννέα. ΓΕ Ἢ 
ἴῃϊσοῖ 5. σου μἱ5. 1200. οὐ ͵ϊο5 
Βυγϊϊαπηΐοοβ [Ὑ 7 ἃ 5. 4ποσιιῃι 5[η- 
ΘῸΠΙ [ογπῸ5 ρεᾶος δοαιδηΐ,} [αἴτι5 
68ῖ, (ἐχ τϑοθπι φαυδάδπι ἀϊπιθη- 
βίοπθ δάδο ἀπηρι5 1400. οὨΡ] 
ἀἸοιιπ ΠΡ 6556.) 5Θρ ΘΠ ΓΟ ΠΆ}15 οἷν 
οἴἴον 150. Οπογαπι πα ΠἸΘΓΌσπὶ γα-- 
0 ΠῸῚ ΘΟΠΒΘΏΪ, ἃ. 5] βορίθηίγο-- 

ΒΔ] 6 πὶ ἱπ ΓΟ πὶ ΠΟΥ Πα ΠῚ ΟΟΙΠρα- 
ΤΑΙ Πἰ5. γ  !Θ πη8 6586. Ὑθίουι θι5 
ὑγίγθηλῖθιι5. βραίίιπι ἀποθπογαμι νοὶ 
{ΘΟ ποῦιπι ρΘάϊιπι. αὖ [ΘΙ Α 15 
{γο πε 115] πηονογθηϊαγ, Οριι5. ογϑί, 
14 φιοά οτγοάϊ ποη ροίοβί.“ ΓΕΑ, 
Ῥεῖορ. 1. ρ. 415. 54.. 4 ἃ Τῆῦ- 
ογάϊἀ6 ρογίι5. οδι ΔΕ ἀπ πὶ ΠῸΠ. 
γἱδᾶπι α΄ ἀσοιγαΐθ ΘΧαΠΙΠαἰᾶπιὶ 
6556 5ιιξριοαίαν. ΑἹ ΒΙοοπηῇ. ἴῃ πι- 
πηοτῖβ ὀκτώ εἰ ἐννέα ἃ ΠΠὈγαγ}}18 οΥ-- 
γαΐαπι, Αση. 5ρμδοίουαπι οἱ ῬΎ πὶ 
ΟΠΙΠἾΠΟ ΠΟῸΠ 6555 ϑρδυίοδπι οἱ ἀναὰ- 
ΤΠ πὶ γϑίογθηι σοποἰππι, ΟΥ. Ῥᾶυ]ο 
Ροβὶ οἵ ο. 13. οχίν. δ4η. --- ὑλώ- 
δης εοι. Οἵ, 29, 3. --- μέγε- 
ϑος. «πεντεκαίδεκα στα- 
δίους. Μᾶέγεθϑος {ἷς Ἰοπριπαϊ-- 
ΠΟΙ, ΠῸΠ αἰγοιίππι. 6556. ἀοοσοηΐ 

5 ΛΔ ἢ 0}. ΡΙαΐαραν. μ᾽ δηϊ. Ρ. 90. 
ΒΙοοπιῖ. Ατὐη., πΐο, δὶ ἀθδ ϑρμαρία 
56 ϑραγίοα ἀσαῖιν. 56 ἃ Ι46π}. {ι0-- 
πἰαπὶ γ6. νοτὰ ἤᾶθο ἰηϑα!α ἴῃ Ιοη- 
σἸ μι ἀπ πὶ ἀΠΊΡ 115. ἀτιο τι5. τ }}Π1ὰ-- 
τΪ5 σοορταρ 15. οἱ ἀἸπη! ἀ1ο ραϊοαϊ, 
πλ]10 Ρ᾽αγα 4πᾶπὶ αι άθοὶπι 5[ἃ-- 
ἀἴα εἴΠποὶ οὐ δὰ 4π 0416 46 οᾶσβα 
Ππᾶπο ἰπδι!απὶ ἸΠ 6] ΠΟῚ Υἱχ ΡΌ586 
ἁἀάϊ!, 56 ἃ βιιβρίοαϊαῦ ο556 ΠπΠῸ 
γοιῖιι5 Οαβίγαμι Αὐνασῖηϊ. Ποησίμι1ο0 
[απ 6} ἰῃϑι] 6. ἃ 8115. δ΄ γ ἀ6[1-- 
πἴταῦ ; πᾶπὶ ΒΘ ΠΠπῸ ἰοδίο ἀρὰ 81. 
ποθι απὶ ἴῃ ρᾶτίο ρῃγϑίοα δἷτις 
ΤΠ|ρτῖ. «αϊ ἱπβογι θῖν «Εχρόάιοι 
ϑοίοπι ας ἀς Νογόο“, Ρ. 80. εϑβὶ 



12 ΘΟΥ̓ΚΥΦΊΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ 4. η. 

οὖν ἔςπλους ταῖς ναυσὶν ἀντιπρώροις βύζην κλή- 
σειν ἔμελλον" τὴν δὲ νῆσον ταύτην φοβούμενοι, 
μὴ ἐξ αὐτῆς τὸν πόλεμον σφίσι ποιῶνται, ὁπλί- 
τας διεβίβασαν εἰς αὐτήν, καὶ παρὼ τὴν ἤπειρον 
ἄλλους ἔταξαν: οὕτω γὸὼρ τοῖς ̓ Αϑηναίοις τήν τε 8 
νῆσον πολεμίαν ἔσεσϑαι τήν τε ἤπειρον ἀπόβασιν 
οὐχ ἔχουσαν. τὰ γὰρ αὐτῆς τῆς Πύλου ἔξω τοῦ 
ἔρπλου πρὸς τὸ πέλαγος ἀλίμενα ὄντα οὐχ ἕξειν 
ὅϑεν ὁρμώμενον ὠφελήσουσι τοὺς αὐτῶν: σφεῖς 
δὲ ἄνευ τε ναυμαχίας χαὶ κινδύνου ἐχπολιορχή-- 
σειν τὸ χωρίον κατὸ τὸ εἰκός, σίτου τε οὐκ ἐνόν-- 
τος, καὶ δὲ' ὀλίγης παρασχευῆς κατειλημμένον. αὖς 9 
δ᾽ ἐδόχεν αὐτοῖς ταῦτα, χαὶ διεβίβαζον ἐς τὴν 
νῆσον τοὺς ὁπλίτας ἀποκληρώσαντες ὁπὸ πάντων 
τῶν λόχων. χαὶ διέβησαν μὲν χαὶ ἄλλον πρότε- 

5. 8. Τοὺς αὐτῶν. [πῃ οριπιϊ. ΠΡ πιδ5. τοὺς αὐτῶν. ΟἿ. 
δάη. 1. 17, 1. 

Κατειλημμένου. ἴῃ [πιρᾷ. υἱτιπὶ προκατειλημμένου ἃἢ προκα- 
τειλημμένον Ἰεραίαγ,. ἴῃ φΟἸΪΔιοπ βαιῖ5 ἀἰσοθγπὶ ποθὴ Ροϊοβί. δά βοὺ 
ΨΘΥΙΒΙΠΉ1Π118 οδῦ ΟΡ οοά. Υ. (Οοίογιπι οἵ. δάῃη. 

ΤΉ]0 πηΐποῦ (αὔτη Ἰΐθσαθ οἵ πῃ 
φιαγ!(). ΟἿ. οὔατα 5 [ἃ ἢ ἢ . Ἰ. ἃ. 
-- περὶ ... μάλιστα. Βαδο 
ἴα Ἰηΐοῦ 856 ᾿δοπίαποία κιιηὶ. οἱ 
ὀλίγου ἐς ἸΝ, 124.. ἐς διακοσί- 
ους τινάς ὙΠ], 21. ΟΥ̓́ {δὶὴᾺ ἀἄη. 
οἱ δὰ Χϑρη. Ογγ. 11. 1..0. δι1}}}- 
Ἰἰπιὸ Ρ] αἱ. Οὐ. Ρ. 112. Ε : περὶ 

, δύο μάλιστα ὄντας μυριάδας 
δϑοπηάπηι (0611. ἀἀ 1, 13... πρὶ 
οἵ, δὔη. 

, 8. 7. ᾿ἀντιπρώροις, 1,. 10; 
ὥςτε εἶναι ἀντιπρώρους, στή- 
σαντες αὐτὰς ἀντιπρώρους. Οἵ. 
Π1ο ἃ. ο. 61. Οοηῖνα τριήρεσι 
πλαγίαις 51Π}}}} σοΠΒΙ ο τιδὶ 5αη} 
ϑυγδοιβαηὶ ΥἼΙ, 99. --- τὴν ν ῆ- 
σον... ἐξ αὐτῆς. θεὲ Βοο αἱ- 
ἐγϑοιοηῖς σοῦ οἵ. ἀάη. 1, 42, 4. 

ὃ. 8. Ἔσεσϑ'αι. Αὰ Βυπο ἰη- 
Πηϊ να οὖ 605. πὶ 56 ηιη ιν 
6. διροιίοτο φοβούμενοι τοροῖθ 
ἐνόμιζον. ΟΥ, δάη. 3, 2. --- τὰ 
γὰρ ... ἕξειν. Νάπι ἱρβῖπ5 
ΡΥΠῚ οΥᾶπι, 4πὰπὶ οχοθρῖο 
Ρογίαδ5 ἱπίγοϊ τ, 4ῸΔΓΘΠΙ 8 

αἸία πὶ 5ροοΐατοῖ, ἱπ ρΡ οΥ- 
ἴποβᾶ δϑϑϑοῦ, ποὴ παρθιϊα- 
γὰπὶ (ΡΥ ΔΟΡῚ πγἃ 1} 6586 
({αὶ 4188 πὶ). Ρογίιιβ ΡΥΠ Πὰ- 
θδραῦ αυϊάδπι ἰπίγοϊμιπι ἃ} 4110 
(οβππι. βαριθηιοπαϊο ὃ. 6. αἀπ.), 
564 Ἰρ56 ἴῃ βίπιιπι (ἀναγ) 5ρ6- 
οἰαθαί. ΟἿ δάπ. 18,1. --- σφεῖς. 
ΟἿ, ἢ οδι. ἄγ. ὃ. 120. αάη. 3. οχίγ. 
-- δι᾽ ὀλίγης κατειλημ- 
μένου. “Οἀππ ποῖ 5αΓ ἀϊπ 
οοοαυραΐαπι 6556᾽,), αὖ Β6ΠπΠ6 
ΠῚ τι ἢ {πι ΠῚ 6556 Ροβϑοῖας ὈΟΒΗ. 
Κατειλημμένου ποη πηυαηάιΠ} 
δϑὺ ἴπ ΔΟοιβΑΠ νη), 504 5.0811-- 
ἀϊδηάσπηι αὐτοῦ (τοῦ χωρίου). 
ΟΥ Ἀοϑι, ἄν. ὃ. 191. αἄπ, 2. 50- 
Ρτὰ 1, 8, 4. ἴηἴτὰ 41, 4. ἃ]. - 

ἢ. 9. Καὶ διεβί ἰβαζον. θὸ 
καί οἵ, δάη. Π, 93, Δ. --- ἀπὸ 
“άντων τῶν λόχων. Ηο5 
αυϊπαιθ [1556 πιὰ] 6 ἀϊοῖς ΒΌΠΟ], 
δα ἢ. 1... φιοοιπὶ οοηΐ, 85. 68 ο]. 
Αὐἱβίορῃ. Τυγϑιϑίγ, ν. 454, βορίοπι 
τ τ δ υὰ5 ρα ρ 556 Δι αἰ ΘΠιιι8 
Υ, 08, 8. ΟὗἉ, ἀδ οἰπηΐ τὸ δ ἃ 61]. 
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ρον κατὰ διαδοχήν, οἱ δὲ τελευταῖοι καὶ ἐγκατα- 
ληφϑέντες εἴχοσι καὶ τετραχόσιον ἦσαν, καὶ Εἵ- 
λωτες οἱ περὶ αὐτούς" ἦρχε δὲ αὐτῶν Ἐπιτάδας 
ὃ Μολόβρου. 9. Δημοσϑένης δὲ δρῶν τοὺς Λα- 
χεδαιμονίους μέλλοντας προςβάλλειν ναυσί τε ἅμα 
καὶ πεξῷ παρεσχευόώζετο καὶ αὐτός, καὶ τὲς τρι- 

ἤοεις, αἵπερ ἤσαν αὐτῷ ἀπὸ τῶν χαταλειφϑεισῶν, 
ἀνασπάσας ὑπὸ τὸ τείχισμα προςεσταύρωσε, καὶ 
τοὺς ναύτας ἐξ αὐτῶν ὥπλισεν ἀσπίσι τε φαύλαις 
καὶ οἰσυΐναις ταῖς πολλαῖς" οὐ γὰρ ἣν ὅπλα ἐν 
χωρίῳ ἐρήμῳ πορίσασθαι, ἀλλὰ καὶ ταῦτα ἐκ 

8.9. Μολόβρου. Μίολοβροῦ (55. Απρ. Υ̓6η. 1. γαΐ. 4]. 56ὰ 
νυϊσαία δα ργοργπὶ ἃ ΔρρΟΙΙαἴΐνο ἀἰβιπστιθηάϊιπι υἱἀθίαγ βου ηἃ, 
Οοἴοσιπι οἷ, ἀθ ποὺ ποπιῖπο Βόθοκη. Οὐτρ. [πβουῖρί, 1. Ρ. 098, 

Ποτ. Π. ρ. 293. Τῖτνν. Ηϊβι. ατ, 
γ0]. 1. εχ. Ηδα5. δα Χρη. 46 
Ἀερ. [μαο64. Ρ. 204. -- ἐγκατα- 
ληφϑέντες, {ΠΠὸ ἀδρτο- 
Βοπϑβὶ, Ηδαβ. ϑὲ ἴἴὰ μι} ]ΠρΊ ὰγ, 
οοποίάππηῦ. ἀπ Γ 1088 Κινιιοροτ, 
41 νυ σαί ἐγκαταλειφϑέντες 
Ἰπνῖε5. πιο! ονίριιβ ΠΡΥῖ5. ταΐμιβ οὶ 
ἃ Ῥίοη. Ρ. 290. οἱ οοπίγα (ἀο6]-- 
Ἰϑσιιπὶ ἴῃ (Οπιπιθηὶ. ἀηΕ|41ι. δία. ἃ. 
1842. χὰ. Εδργ. ρ. 98. --- εἴκοσι 
καὶ τετρακόσιοι. ἴάοπι το- 
Ροἰ ας 98, ὅ. ΟἿ Ρ] αν. Νῖς. ο. 7. 
-- Εἵλωτες οἱ περὶ αὖ- 
τούς. Ἠοτιπι Πυπιοτιιπὶ [Οτγίαββθ 
6Χ 15. 4086 46 ριισπὰ Ρ]αἰδθθπϑβὶ 
Ἠετγοάοί. ΙΧ, 28. ἸΙεσαπίαγ, ἀθἤηἰτὶ 
ῬΟβ56 οχἰβιἰπιαὶ θμκαβ. Οἵ, Μ οτ. 
δα Ἰβοοῦ. Ραη. ο. 20. Αἱ φυΐ ἀρὰ 
Ἠδτγοάοίιιιπι σΟμΠΙΠΙΘιμογΆΠἴαγ, δγαηΐ 
Ἰον 5 ἀγπηαίαγαθ ΤΉ 65: 4ῸΪ αὐ 8 πὶ 
ἴπ Βρμδοίθγία ογδηξ, 605 [απη05 
[υϊδδθ βραγιίαγιιπὶ οὐ ἱπ46., αιοά 
ο. 106. ϑεραπόντων ΡΤ: ἢι, οἱ 
4υοὰ ο. 94. 544. πἷ}}} ἀ6 Ἰονίϑ 
ΔΥτηδίθαγαθ τη] Π {1115 οὖ απχ!]ο, φιοά 
Ἠεϊοίας ϑ'ραγίϊαι!5. ὑπ] ογῖπι, Πθρίτυγ, 
ῬογβρΙοσπιπι δϑί. ΟἿ, δεϊαπῃ Υ 15 ὁ ἢ. 
Ναρ, Ηεϊνεί. 1. ρ. 999. δάη. 

(ἀρ. 9. 8.1. Τὰς τριήρεις. 
Ττοβ. Οἵ. ὅ, 2. 8, 3. -- προςε- 
σταύρωσε. Προεσταύρωσε 
οοπίθοῖ ΒΙοομπιῖ, ΘοΙραγᾶῃ5. ΥἹ, 

79. αἱ. εἰ ἀο τ Βοτοά. ΙΧ, 97: 
τάς τε νῆας ἀνείρυσαν, καὶ πε- 
ριεβάλοντο ἕ ἕρκος καὶ λίϑων καὶ 
ξύλων, δένδρεα ἐχκόψαντες ΕἾ 
μερα, καὶ σκόλοπας περὶ τὸ ἕρ- 
κος κατέπηξαν. ἴῃ δίορμαηϊ ΤΗ6-- 
5ΔΠΓῸ ΘΧΘΠΊΡ 5 ΗΠ ΖΕ ΪΟΥθτ15 υΕΓθῸ 
προςσταυροῦν σατγοπιθι5. {. 1. Ρ. 
1805. ε Τας. 1. ΓΝ Ἔχοϊξαίαν προ- 
σταυροῦσι τὰς ναῦς, 4υ04 ποη 
Ροΐεϑὺ πῖδὶ ππο βρθοίαγθ [1ηΐθγ- 
ῬΓοίαϊαγ ἀποίογ ν 1115 56 8118 
(ἴῃ 1ΟΓΓΆ ΠῚ) ἀδραοῦϊβ ΡΓ86- 
ΠΕ πῖ τ 6, αιρά ΠῚ (ΟἹ, 20.) 
σταυροὺς πρὸ τῶν νεῶν κατα- 
πηγνύναι Τπαο. ἀϊοαῖ, Ηοο ἰρίτιγ 
γΘΓΡῸ ΠῚ γϑΡ 5᾽ 1116 οϑὺ ΤΘροηθπάιππ 
6556. Ασὐποί ὁ ἰαπιδη τηπΐαιο. ΟῚ 
Υἱοῦ ποοθδβασία νυ] σαία πὶ 6χ- 
Ρίαπαηι α(ἰαἐξ5 νὰ }}15 (8 π- 
48 πὶ ΟΟΥΥ 5 85. ΘΓ Ο115.} Π1π|- 
ηἰνὶῦ, ἀξ νᾶ }108 Ρ}ΥῸρ6 πᾶ- 
γ85 (αἀ 6ὰἃ5 [ποΡη4 85) ἀο{1- 
χὶτ. αΪδα8. Ἐχρ] σα! Π 65. το άαγ- 
δαϊπιιβ ἴῃ Θά. πιαὶ, δά, οὐ δἀάθπά. 
-- τοὺς ναύτας, ΓΟΠΙΪΡ 68. 
ΠΟΗ ΟἸαββίαγοβ, Ζαϊ ἴὰπὶ δγᾶπὺ ἃΓ-- 
πηαϊ!. ΟΥἿὮἁ, Ααὐ'η. δ ΥἹ], 1. ΥΠΙ,17. 
ιν. ΧΧΥῚ, 17. --- ἀσπίσι τε. 
δ τέ οἴ. ἀάη. ΠΠ, 56, 3. ---ὀ ὁ ἐ- 
συΐναις. θὲ 5 ΟἸἸροῖβ. βϑ] ση 5 
οὐ 4}118. Ὑἱπ}  Π6ῖβ. ΔΗ {1115 51Π|18. οὗ 
ἴῃ Αβἴα υιϑὶ μα! 1551 πη15, υἱὰρ Β] οοπιΐ, 

“ημοσϑένης 
δὲ ὁ ἐν Πύλῳ 

φρούραρχος 
ἀντιπαρα- 
σκευάζεται. 
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ληστρικῆς “Μεσσηνίων τριαχοντόρου καὶ κέλητος 
ἔλαβον, οἱ ἔτυχον παραγενόμενοι. ὁπλῖταί τε τῶν 
“Μεσσηνίων. τούτων ὡἧςς τεσσαράκοντα ἐγένοντο, οἷς 
ἐχρῆτο μετὰ τῶν ἄλλων. τοὺς μὲν οὖν πολλοὺς τῶν 
τε ἀόπλων καὶ αἱπλισμένων ἐπὶ τὰ τετειχισ μένα 
μάλιστα καὶ ἐχυρὰ τοῦ χωρίου πρὸς τὴν ἤπειρον 
ἔταξε προειποὺν ἀμύνασθαι τὸν πεζόν, ἢν προς- 
βάλλη: αὐτὸς δὲ ἀπολεξάμενος ἐχ πάντων ἑξή- 
κοντὰ ὁπλίτας χαὶ τοξότας ὀλίγους ἐχώρει ἔξω 
τοῦ τείχους ἐπὶ τὴν ϑάλασσαν, ἡ μάλιστα ἐχεί-- 
ψους προφεδέχετο πειράσειν ὠποβαίνειν ἐς χωρία 
μὲν χαλεπὼ καὶ πετρώδη πρὸς τὸ πέλαγος τε- 
τραμμένα:; σφίσιν δὲ τοῦ τείχους ταύτῃ ἀσϑενε- 
στάτου ὄντος ἐπισπάσασθαι αὐτοὺς ἡγεῖτο προ- 
ϑυμήσεσϑαι:" 

εἱ Η θυ πι. δα [λιοῖ. ἀθ Ηϊδβί. σοηβου, 
ο. 25. Ρ. 159. --- ληστρικῆς. 
Νίοπ γορο ρἰ γαίϊοα, βεα τὰ ο- 
ἀατοτία τα Ἰοὺ ΒΙοοιμῖ. ἤαδο 
᾿απηθη ἃριιὰ νϑύθυο5. ρᾶγιιμ ἀἰβυ1ῃ-- 
δασπηΐι; ᾿ἀγίι8. οοτῖθ θαβάθηι πᾶ-- 
γ65 οὖ ρἰγαιοαβ οἱ ργαθάδίου 5 
γοραὶ ΧΧΧΙΝ, 92. 80. (Οὐἰθγιμπι 
οἵ, δάη. ΠῚ. δ, 2. --- κέλητος. 
“Μικρὸν καὶ στενὸν πλοῖον εχ- 
ΡΙΪοαν ΒΌΠμ0]. ΟἿΟΝ, 120. ὙΠ], 98, 
οὐ 1Ρὶ ἰμίδυρυ. αἰχιθ ἀθ ἀμ) νο 
1, 89. -- ὁπλῖται τῶν Μῖῆεσα- 
σηνίων. ΖΣῳρφενδονήτας Νίε556- 
πἰογιιπι ἄπσθ (οπιοπο ἃρια 5ρμὰ- 
οἰδυίαι. ΡΟ {1556 ΑΙΒΟΠΙ Θηβὶ- 
ὕι5 αἴοῖς Ραιβ. ΙΥ̓, 20. 

ὃ. 2. Ἐπὶ τὰ τετειχισμέ- 
να... τὴν ἤπειρον, πὶ 
Ιοσὰ8 πιᾶχῖη!θ πηι πὶΐ 5 οὗ 
ἐαϊα9 ογαῖ, (14 651.) )ὰ οοπ- 
πε θη ΥΘΙΒ.118. --- ἐχυρά 
Τιιιο, νἱάθιυν ἃ ἀἸ ἀἴ556., αυΐα πᾶθο 
ῬᾶΓΒ ΠΟΙ “50}πὶ τηᾶηῖι, 564 οἰϊὰ πὶ 
παίαγα (οἵ. 8, ὦ. 4,8.) πιυιηίϊα ογαί: 
ΠδΠ) ΟΡΟΙὰ οἰϊὰ πὶ τὰ κατὰ τὸν 

λιμένα πιπηἰδδίπηα ογαμί, ΟἿ 18, 
1. -- ἔξω τοῦ τείχους. υ- 
ΠΟ ἰρίψαγ ποπς πἰδαιιο δὰ ἰρβᾶπι 
ΟΥΔΠῚ ΠΌΤ Ρογ ποραι. --- πρὸς 
τὸ πέλα 70 9. Ῥιβυϊπρυίιγ ἃ 5- 
Ροτίουο ϑάλασσα. Οἵ, αἄη, 8, 8, 

οὔτε γὰρ αὐτοὶ 

18,1. -- ἐπισπάσασϑαι... 
προϑυμήσεσθϑαι. Ραϊαθαῦ 
ἴοτοϑι αὖ Ποο 608 δἀ ἃὰ ἀδη- 
ΕΝ ΔΙΙ4α] ἃ 4111 6γ 6." 
5ΤΈΕΡΗ. [5 ἰσίθιν ὁ σοηϊνὶ5 ἃὉ- 
ΟΠ. ἀοουιδαϊγαπι Βα Ρίθοιὶ γθρ6- 
εἶν, ὧν Π)οθΥ. οὐ Ατη. 504 Ποὺ ἀὰ- 
ΤΠ} Θδὶ, οὐ ἑαύαγαηι προϑὺυ- 
μήσεσϑαι αἰϊδιιπι νἱἀδίαγ, Ας 
ἀπτι ἴον αυϊάθπη ΒΘΓΠΊΟΠΪ5. 5 5 ΕΠ} 
ΒΙοοην, σοπίθοιανα ἐπισπάσεσϑαι, 
ταῦ πη ΠῚ δαλυνιπι Ροβἰθαπι 51} ΡΓῸ 
[ἀταγοὸ ραββῖνὶ. δόγαπι θὰ οΟΠΐΘ- 
οἴυνα Ρτοραίαᾳ 5 ψνϑῦρα, αὖ ἴρδ6 
[δοῖδ, ἱπιουρυθίαπη ρα λὰ "αὺ 60 8 
ΔΙ] οοΐππι τὶ, αὖ οδίθηαδο- 
Γοπ ΔΙ δοΥὶ αὖ 6 πὶ. Γομιδηρὶ ἃ]- 
Ἰοτὰ ἀπ Που]ια8. Εν ἀοο!!οῦ φυϊάθπι 
Γαλαγαπι ὁχ ἐπέεσσι. 1460 Ῥιῖαν ροπ- 
ἄθγθ Ρο580, 4υΐα ἴπ ἰοἱἃ Βθη οἰ 8 
[αλιτὰθ τοὶ βἰ σι ποαιο ποῖ. δορά 
φιοὰ ροϑὺ γοιθα γ Ϊοπαϊ, οαρίθμῃαὶ, 
Β'Ή ἢ Ππὰ σθοῖο ἰδ, μοϑὺ ἐπισπᾶσϑαι 
ΠῸΠ ἰϊθηι., οἱ ὀχομιρίαπι ξυμπρο- 
ϑυμηϑέντες ἀπαλλάξεσϑαι ΥΠ], 
2. νου βίη] γα} οχ προϑυμή- 
σεσϑαιν αἰΐογιιπι ἰΠηἰ ἴντπὶ Ρ6η-- 
ἄονο. Ἀορορβίίο ἰσίμιν ἐπισπάσε- 
σθαι 5ἷ0. ΘΧρ]Ἰοαπλβ: 50. ὙΥ ΤΥ - 
ἄδη 516,2) σΙαῦθύο ον, θο οὶς 
βοίῃ, βίοι ἀαμίη Ἰοοΐίζοπ δὰ 
1855 6}. 

Ϊ 

ἐλπίζοντές ποτε 



ΕΤΟΣ Η-. ΘΕΡΟΣ. (ΟἿ, 10.) τὸ 

ναυσὶ χρατηϑήσεσϑαι οὐχ ἰσχυρὸν ἐτείχιζον, ἐχεί- 
γοις τὸ βιαζομένοις τὴν ὠπόβασιν ἑλώσιμον τὸ 

4 χωρίον γίγνεσθαι. κατὰ τοῦτο οὖν πρὸς αὐτὴν 
τὴν θάλασσαν χωρήσας ἔταξε τοὺς ὁπλίτας ὡς 
εἴρξων, ἣν δύνηται, καὶ παρεχελεύσατο τοιάδε. 

] 10. »Ανδρες οἵ ξυγαρώμενοι τοῦδε τοῦ χινδύ-- λόγος αὐτοῦ, 
ᾧ παρακελεύ- γου, μηδεὶς ὑμῶν ἐν τῇ τοιᾷδε ὠνάγχῃ, ,ξυνετὸς ἐξηοστα 

βουλέσϑω δοκεῖν εἶναι ἐκλογιζόμενος ἅπαν τὸ στρατιώταις. 
περιεστῶς ἡμᾶς δεινόν, μᾶλλον δὲ ἀὠπερισχέπτως 
εὔελπις ὁμόσε χωρῆσαι τοῖς ἐναντίοις καὶ ἐκ τού-- 
των ἂν ,περιγενόμενος. ὅσα γὰρ ἐς ὠνάγκην ἐφῖ- 
χταν, ὥςπερ τάδε, λογισμὸν ἥκιστα ἐνδεχόμενο 

ῷ κινδύνου τοῦ ταχίστου προςδεῖται. ἐγὼ δὲ καὶ τὰ 
πλείω δρῶ πρὸς ἡμῶν ὄντα, ἢν ἐθϑέλωμέν τε 

.10. 5. 1. Περιεστώς. Ῥα]. τ. [μαὰν΄. ὦ. Βεῖηϊς. περιε- 
»»"- "ει ἰδοῖἱ αχαΐϊάθπι ἀρ Β 6 ες. ἴῃ δαῖτ, βιογθοῖ, Ατσ, 10. Ὑαῖ.: 
β6ἀ ἴῃ ἀποῦιιβ μοβίγθιηϊβ οουῖο ἰὰ ΠῸΠ ἰΘΟῚ πηϑϊ ον] 15. Θἰι5 46 πὶ υἱτγὶ 
ΘΧΘΠΊΒΠ 5. Ὑἱ ἀθίμ ἀΘπΙΟΠΒΙΓΑΙΊ. Οείουιπι οἵ, 54. Π. 9. 

Μᾶλλον δέ. Νυ]σο οἱ Βεϊεκ. μᾶλλον ῆ, βδὰ ἤ οὐπ. (55. ἀπ, 
ΟἹ. 10. γαῖ. ἀν. [μιρά. Ἴμιν. Ε΄ τι. . οὐ δέ ργο 60 ργδθθθηὶ θη. Ἐ, δ᾽ 
Βορ. Υ. ΧΟΎ. Ζ. “ιἱ. 

“Χωρῆσαι. Χωρήσας ΟἹ. Ε΄ Ἡ. Ο 1 1λὰν- Ζ.: αἱ., αυοά ρμ]αοι 
Ἠοίβιο εὐ ἄτῃ. ϑ8εά οἵ, οἀ, πιαὶ. 

ὃ. 3. Οὔτε γὰρ... γί- 
γνεσθαι. Νοὸπ οπἰπὶ ἔΪν- 

ἀπΠἴογγο ἃ ΒΡ] οἱ, πἰδὶ φαοά ράι]0 
σγανίι5. δϑί, ἀρράγοῖ οχ 1, 70. 80. 

ΠῚ τι 5. (ΠῚ πὶ ραγίθ}) πιῖι ἢ ἰν 6 τ 
ταπί, οχἰβυϊπα πίθβ ΠΕ 416 
56 ἀπ4ιᾶμι πᾶν ὶθι5 ἀονὶ- 
οὕππι Γἰ. ϑὺ 80 111185. 51 ΡΘΥΓ 
Υἶπὶ ἰἢ ἔου Γᾶ πὶ οϑοοπάἀογοηῖ, 
οαδύε!Ἂππὶ ἔα ΟἿ] 6 σαρὶ Ρ0556. 
τὰ θεπα δδοϊς. Ἀδεῖα ἀἰεὶ Ροίοβί 
βιάξεσϑαί τι, ΠΥ; 9:11. τὴν 
ἀπόβασιν, Ἰρίᾳ. 86. τὴν ἔφοδον, 
ΥΠ, 22. τὸν ἔςπλουν, ε. 70. τὸν 
ἔκπλουν.“ ὈῦΚ. αἀ ὙΠ, 09. 6 
ἐλπίξ. νἱὰ. δάπ. 1,1. 

8.4, Κατὰ τοῦτο. Ροτί.: 
πῃ Βδὸ ρᾶιίθ. Αὐ βᾶπο ὁ" 
Το πὶ νοὶ νὰ] ΠΟ γ. 

(ἀρ. 10. ὃ. 1. Ἄνδρες οἱ 
οοἴ. 6 ποπιϊπαΐῖ. οἵ, Ἀοϑβι. ἅν. 

8.103. 2. «ἃ. --- ξυναράμενοι 
ον. κινδύνου. ΟἿ, ΜΝαι}. 
αν. ὃ. 820. 1. οἱ 1ηἴτα Υ, 28, Ξυν- 
αίρεσϑαι κίνδυνον Ἰορίπις ΗΠ, 71, 
2. --- ἐκλογιξόμενος. Νοῖ 

1, 40. -- μᾶλλον δέ, ρου 5 
γοτο. ΟἿ, ρ4. Βοροίο δυίθπι οχ 
ΒΠΡΟΓΙΟΥΡιι5 βουλέσϑω ἕκαστος, 
Ῥοβίουα οχ οοπίγατίο μηδείς. ΟΥ̓. 
σα ορ. δά θίοη. Ρ. 116. ἱπίογρυ. 
Τὰς. Ηϊβίον. ἢ. 
δ. 02. δάποί. ὁ, οἱ ὃ. 094. 3. -- 
ἀπερισκέπτως, ἱπ ΟΠ 851}- 
ἴος ἰ. ε. ῬΟΥΙΟ 5 ΠΟῚ ΤΕΡα δι 5. ᾿Ξ 
καὶ ἐκ τούτων ἂν περι- 
γενόμενος, ἱ. ὁ. ἐπεὶ, εὲ 
ὁμόσε χωρήσειε, καὶ ἐκ τού- 
τῶν ἂν περιγένοιτο. Ὧο ἄν εἴ, 
αάπ, ΠῚ, 837, Δ. Περιγίγνεσϑαι 
ἔχ τινος, οὐδ ἄθτδ 5611 Θ} 6 Γ- 
σοὺ 6 Τὸ, ἴα 1, 141. 11, 49. 
Ἰδοίιπὶ 6556 δὐποίαί ΒΙοοπιί. --- 
κινδύνου... προςδεῖται, 
ΡουϊοΙ ἐαὐϊοπθ θ᾽ ουσ πὶ 
ΟΡὰ5 Παρ θηΐ, βίθρῃ. 

δ. 2. Πρὸς ἡμῶν ὄντα) 
ἡμῖν σύμμαχα καὶ ὠφέλιμα ὄν- 

ὕ. Ναῖυ. ἄν. 
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μεῖναι καὶ μὴ τῷ πλήϑει αὐτῶν καταπλαγέντες 
τὸ ὑπάρχοντα ἡμῖν χρείσσω χαταπροδοῦναι. τοῦ 3 
τε γὰρ χωρίου τὸ δυφέμβατον ἡμέτερον νομίζω, 
(ὃ μενόντων ἡμῶν ξύμμαχον γίγνεται, ὑποχω- 
ρήσασι δέ, καίπερ χαλεπὸν ὃν. εὔπορον ἔσται, 
μηδενὸς κωλύοντος" καὶ τὸν πολέμιον δεινότερον 

δ. 8. “Ὁ αβϑοβϑὺ ἃ ΠΙΡγῚ5 ΠΙ58. Ρᾶθπθ ΟμΊΠΐθιι5., 5648 πρΟΘβϑαγίπι 
οδὲ. Οἵ. δά. πιαὶ. Οἱ: ΒΒΙ ΟΠ ΠῚ υϊάθπι Οἷμ5, 51] ἀοίπάθ μενόντων μέν 
εχ Ρα]. εὐ Ῥίοη. αὶ]. ρ. 801. βογιρβογίβ, θχοιβαγὶ ρΡ05586 ρυΐαῦ Ατη. ἰπ 
οἷ. 2.; πᾶπὶ ἰΐὰ ΠΟῸ ΘΠ ΠΟίδξμπι 51 Π}}}6 ἴογο ἀἰ ον 1, 40, 4. δεὰ οἵ 
]ῖα δῦ Τα ΠΟ ΡαΓΟ]αγπὶ μέν γε, ἀ6 φυίριι5. οἵ, τὶ αὐποῖ. . εἷ μέν 
ΖυδΠ απ, βἰπ}}}} Ιοοο ΥἹ, 10, Θοπιπιθηάαιαν, ἰάπιοπ ἱπίθγργθίιπι δά α]-- 
ἰδπιθηλαπι ὙἸἀθίτΓ, Ἠολιπαπιι αίοπι ἀοίοῖο, ὅ βἷο πο ρ Πρ ΘΗ, τὸ 
δυςέμβατον ἡμέτερον, νομίζω, μενόντων ἡμῶν ξύμμαχον γίγνε- 
ται, πθὸ ψομίξω, υἱ δοκῶ οὐ οἶμαι (οἵ, Μαι. ἦν. ὃ. 690. 5... 
πιθϊο βογπιοπὶ ἱπίθυροηΐ, εἰ ἡμέτερον οἵϊπὶ ψειθὶβ μενόντων ἡμῶν 
ξύμμαχον ἱπποίμπι ᾿πα}}}6 Πουὶ ράαγαμ ροΡΡ παι. 
97, 2. 

τα. Οἵ. αἀη. 11, 86. 5. --- ἐϑ ἐ- 
λωμὲέν τε. Ριο τέ πομπι}]ῖ ἔτιι-- 
βἴγα γέ 50υὶ ᾿πβδουπηῦ, ΟἿ, δάη. 
Ι, 10. ἃ]... οἱ οορίία ἴῃ ῬΓΟΧΙΠΙ 8 
Ῥίθμαπι ΟΥΑΙ ΟΠ 6 πὶ 6556 καὶ ἣν 
ἐθέλωμεν. . Οἵ. αάη. ΠΙ, 56, 8. --- 
τῷ πλήϑει... καταπλα- 
γέντες. Παρο ῥγορίθν. ἀαιίνιπι 
{τυβίτα ἃ Πίοη. [4]. Ρ. 800. τοργὸ- 
μοπηβα βυηΐ. Οὗ 1. 81. 1Π. 113. 
Υ, 05. Ἀοκϑὺ. ἄν. ὃ. 104. ἀάη. 3. 
εἱ ὃ. 106. 86π. 2. 

ὃ.3. Τοῦτε γὰρ χωρίου 
«««γομίξω. Πὶ5 ροδῖθα γθβροη- 
ἀδπΐ γεγρὰ τό τε πλῆϑος. . φο- 
βεῖσϑαι. Οποηίαπι εηΐπὶ τὰ ὑπάρ- 
χοντὰ Ἀρείσσω θ]τπγα]} ΠυμηΘΙῸ 
ῬΓΔΘοθββουιηῖ, οἰ πγὰ ΘΟΠΙπιΟ ἃ 56- 
4ιαδπίι ΠΘΟΘ556. 6. ϑθοιπάιϊπ 
μαθὸ ἰσίμαγ ἱπίθγραποίοπομι Ἰοοὶ 
ΘΟΠΒΕΠ αι Π1115. --- δυςέμβατον. 
Οὐτπὶ 46 Θχβοθηϑίοηΐβ οἵ ΔΟΟΘΒ5115 
αἰ βου!αῖο ἀσαίιν, δυφέκβατον δὰΐ 
δυςεπίβατον [ογδίϊδη ΒΟ ρί πη πηὰ-- 
1158, βοά δυφέμβατον ἴετο. ἰάθπι 
αἴψιιθ μος νἱάθιιν νά]ογθ. ---- γ ἐ- 
γνεται. Οιοά δυο τοϑροηαοὶ 
ἔσται, ἀρ 60 οἵ. αάη. 1, 44, 1. --- 
ὑποχωρήσασι δὲῴαν ἔσται] 
ὑποχωρησάντων δὲ [ἡμῶν], καί- 
περ δυφέμβατον ὄν, εὐεπίβατον 
γενήσεται τοῖς “Μακεδαιμονίοις. 
5001, Πάπο ἄθθογθ 6556 ΒΘ θὨ 8Πὶ 

Θχοια!, 
Ἠοϊαϊίναπι οἰΐδπι ΠΙ, 

ΟΠΏΠΘΒ ἸΠἰΘΓΡΓΘἴ65 ἱΠ[οΓ 56 σΟηβΘηἰ,-- 
πηΐ, οὐ Πίοη. ΗΔ]. ρ. 801. θὰ 46 οπιδ 
ΘΟΠΥ ΘΠ ΘΉΠ15 ἴογθ. ὑποχωρησᾶν- 
τῶν ἀἰοῖ!. Νοὸ5 ὑποχωρήσασι ἃ 
Τῇιιο, ῥγο[δοίαπι 6556. ἄθυτο ΠΟΡῚ8 
ῬΘΓβυ ἀθπη5, 8564. ἢΐο γὙοίμβ β51-- 
ΠΏ} 6586 ΤΠ 6 Πα τιπ, 404 ἰᾶπι ἃηΐθ 
Βο 51} ἀοίαϊθπι ἴῃ ΠΡΓΟ5 ἔντθρβθ- 
τν, οἱ ΤμαοΥ ἀ4θπὶ ὑποχωρησάν- 
τῶν βουρβίβϑθ βιιβρίοαπιαν. Ηοῖς 
τπΆΠ|15 αὐ ἀοίοπάθγοι ἴῃ ᾿πίογργθ- 
ἰαϊοπθηὶ Ροϑί ὑποχωρήσασι δέ 
ἰπί}} οὐ ξύμμαχον γενήσεται, 
ἀλλά, φαοτγιπι ἴῃ αγαθοί5 πα  Π πὶ 
{1} γοβιϊσίιηι. -- τὸν πολέ- 
μεον. οθἱοηγβίμβ ΗΔ]. [ρ. 798. 
ἰπίοῦ θᾶ, {86 Του αὶ βϑοιδιαν 
τίὰ βαπὶν, μοῦ 4ιοαιθ τοοθηβθῦ, 
φιοά δἰ ῃρι ἤθει ΡΓῸ ῬΙαγα θα5 
αὐτὰ, αἱ" ὁ πολέμιος ΡΓῸ οὗ πο- 
λέμιοι, ὃ Συρακόσιος, ὃ ᾿4ϑη- 
ναῖος [ΥἹ, 78.] ργὸ οὗ Συρακό- 
σιοι, οἱ ᾿“ϑηναῖοι. 868 Η. 816- 
ῬΒΑΠΙΒ. .... Βοὺ ἈΠΟ ἀΪ ρδοι- 
ἸΙΆγΘ 6558 ποραΐ, δ᾽ Δ]|105 4ιοαιθ 
δοΙΡίΟΓΟ5 Οἴᾶθουβ ΘΟΓΕΙΠΊΖΙΙΘ ἱπηΐ-- 
ἰαυ!οηθ μα τ πο5 ἰΐὰ Ἰοαιιΐ οβίθπάϊι."ς 
ὮΠΚ. Οὐ Ἀοβι. αν. ὃ. 97. 8.. ἃ 
Αρυὰ Ἰναιποβ. βᾶθρθ βἷο Ἰοσὶ το- 
6 ΠΟ 5 15. ΠΟΙ Ιββίπηιπὶ οϑί. ΟἿ, 
Ὀταῖὶς. δὰ 1᾿ν. Υ, 80. Νϑο αἰϊίογ 
ΠΟ Οὐ. ΜΥΑΎΗΝ ἀον Εοὶπά, 
ιοά Ιάοπὶ ἢὲ ἴῃ 4}115. Ππριΐϑ τὸς 
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ἕξομεν μὴ ὀφδίως αὐϊῷ πάλιν οὔσης τῆς ἐναχω- 
ϑήσεως, ἢν χαὶ ὑφ᾽ ἡμῶν βιάζηται" ἐπὶ γὲρ ταῖς 
γαυσὶ ὁᾷστοί εἰσιν εἐμύνεσθαν, ἐποβώντες δὲ ἐν 
τῷ ἴσῳ ἤδη} τό τε πλῆϑος αὐτῶν οὐκ ὦγαν. δεῖ 
φοβεῖσϑαι" χατ᾽ ὀλίγον γὰρ μαχεῖται, καίπερ 
πολὺ ὃν, ἀπορίᾳ τῆς προφορμίσεως" καὶ οὐχ ἐν 
γῇ στρατός ἐστι ἐκ τοῦ ὁμοίου μείξων, ἀλλ ἐπὸ 
νεῶν, αἷς πολλὰ τὰ καίρια δεῖ ἐν τῇ ϑαλάυσσῃ 
ξυμβῆναι. ὥςτε τὸς τούτων ἀπορίας ἐντιπέλους 
ηγοῦμαι τῷ ἡμετέρῳ πλήϑει, καὶ ἅμα ἀξιῶ ὑμιᾶς, 
᾿Αϑηναίους ὄντας χαὶ ἐπισταμένους ἐμιπειρίῳ τὴν 
ναυτικὴν ἐπ᾽ ἄλλους ἀπόβασιν, ὅτι, εἴ τις ὑπο- 
μένον χαὶ μὴ φόβῳ ῥοθίου καὶ νεῶν δεινότητος 

Ῥαδίως (55. Δυρ. (ΟἹ. Βα]. αι, Η. ατ. Β. υϊσο εὲ Βδκκ. 
δαδίας. ΟἿ, δάη. 

ΘΘπΠ Ιου. --- μὴ δᾳδίως... 
οὔσης τῆς ἀναγωρήσεως. 
ΒΙΠΉΠοΓ 54]. Τὰρ΄. 94. αὖ ΡΤ - 
5ρϑοῦα 8 δα 5416 ΡΕΙ βᾶχᾶ 
γαοῖ τις [οτοῖ. Οἱ. Τα. ὙΠ, 
4: ῥᾷον αὐτῷ ἐφαίνετο ἡ ἐς- 
κομιδὴ τῶν ἐπιτηδείων ἔσεσϑαι. 
“8: ἥ τε τῶν ἐπιτηδείων κο- 
μιδὴ ... διὰ τῆς Δεκελείας ϑᾶσ- 
σον οὖσα. Βοβῖ. (τ. δ. 100. 2. 
δάη. ΒΘ ἢ. ϑγηῖ. ρ. 907. πο8 δὰ 
Χεη. Απᾶρ. ΙΥ͂, ὁ, 8, --- ἣν καί, 
δὶ ΘΤῚ 818, Β1 ἵΠ5ῈΡ ΘΓ. -- ἐπὶ 
γὰρ ... ἔσῳ ἤδη. ϑεπίομηα- 
Ὑὰπιὶ ΦΟΠαογθηϊία πᾶθο οδῦ: Πο- 
βίοπι ργορίετθα, 4ποά, 5] 
ἃ ποΡὶ5 υγσθαΐῃγ, ἴδοϊ 6 
856 ΤΘοίροῦθ ποη ροϊοτεῖΐ, 
ΔΟΓΪΠΒ Ρασπ δηΐοπι ἢ 6 ἢ Ϊ- 
τ115. (Εἰ ΔΟΥΪῈῸΒ ΡιρηᾶΓΘ 
Ροίοσγιῖ, δοὰ Νο4π Ποὺ πιἷ- 
ΓῸΠΙ 651.) ΕΘ ΠῚ πὶ {ΖΔ 4118 ΠΊ, 
4υδπιάϊα ἴπ πᾶΥ 115. Β1ΠΠΐς 
ΓΔ ΟῚ Ππ 6 ρΡΓΟΡ αἰ 5ανὶ ΡοβΒ- 
ΒῈΠ, [ἢ ΓΘΥΓΓΔΠ ΘΟΡΤΘ5 51 Π0- 
15. ἰδ πὶ ΡᾶΓΘ5 ἔπ αὶ 511. 

8:.4,. ΧΚἀ τῇ ὀλίγον, ἀϊϑιτί-- 
Ῥυΐμνθ, ἔπ ΘΓ ΠῸΥ ἰπ σοτίπῃ- 
86 Γ Ζ8 8}. ΟἿ Υ, 9. ΥἹ, 84. οἱ τοὶ 
ἵπίεγργ. --- καὶ οὐκ ἐν γῇ. 
νεῶν. Στρατὸς ατίϊοι!ο σΆΓΘΠ5 
Ργαραϊοαμιπι οδξ, δά χιοά αὶ 6Χ 
Βαρογουθυ5 τὸ πλῆϑος αὐτῶν 

ΤΗπογ αἰ 15. Υο]. 11. 56οι, Π. 

ἃ! ΘΧ ἴρ80 Ῥγαθάϊοαίο 50} Θοίτπη 
ὃ στρατὸς αὐτῶν τορείοπάμπι. 
οὐθΘρίίπιο ΠΘΙ]π. νἱπὶ νου θογαπὶ 46-- 
Πηϊ: ἂ0 ΠΟ ἷἱπ ἰθτγαᾶ δϑβῦ 
Θχογοϊἕα β, ὙΡ1 [τϑοιϊία5. 4817 
Βὶ} 6χ αδ4υο, [1ἰπ δο4ιᾶἃ 
οοπ ἀ {1 0Ππ6.,} 56 4πὰπ 66- 
[6Γὰ δ πῦ ραγία, πα ῖοῦ, 564 
Ϊη ΠΑΥ ΡῈ 5.. ΚΙΒΘΤΕΝ. 1)6 νεγ- 
"5 ἐκ τοῦ ὁμοίον οἵ. άπ. Π, 62, 
Ὁ... 46 ἀπό ργδθροβίομα ὙΟΥΝ 
Θ΄. ὃ. 879. Ρ. 1928, --- αἷς. 
ξυμβαίνειν, 4αϊθὰ5 τι α}-- 
ἴᾶᾷ6 ορρογίαπίζαϊθ5 ἴπ ΠΙΔΓΙ 
οοπὐϊηραπὺ οϑὺ Π6068 86. 
Ρονῖ. Οορίία: αὖ ρτορο 51 ἴὰ πὶ 
556 4π ἃ ἢ ἴα. ὙΕ6] 5΄π|}} 6 οπμπη-- 
οἰαύιη. Νὰπι καίρια ναΐθγο ροββ8 
σα515. Ρογίουϊοβα, ἀϊοοπάϊ 
δόποτο καιρία πληγή πο νἱάθίαῦ 
ἀδμηοηβίγαυ. 

δ: 19} ΧεδΣ ἡμετέρῳ πλή- 
Ὧ ε 4] ἔξεστι λέγειν τὸ πλῆϑος 
καὶ ἐπὶ ὀλίγων. 8.801]. ΟΥ̓, θ. 
ΥἹΙ, 104. οἱ ΒΊ0 πὶ. δο- 
ϑίου] ῥόϑιόν ἐστιν ὃ ἦχος ὁ 
ἀπὸ (Παος ἄπο γοοάθα!α θῈ πα ἰπ-- 
Γεγροπιηίαγ ἴῃ Απρ.) τῆς εἰἶρε- 
σίας. ϑ.Πο1. ΟἿ, Πᾶτροοτ. Ρᾶρ. 
912. Επ5.δτ. ἴῃ ἤοπι. Θά. ε΄. 
Ρ. 1040. Ὁ αἸκ, οἱ ΒΤ οπι ἢ. Ἀδοῖο 
Ἰσίαγ Τὸ ο ὑπ ἃ πὶ 1115 Τὰ πὶ 
βίγορίθα Ρου. --- νεῶν δειενό- 

ω] 

ἥ. 



οἱ “ακεδαι- 
μόνιοι ἔκ τε 
γῆς καὶ ἔκ 
ἁγαλασσὴς 

προςβάλλου- 
σι, καὶ Βρα- 
σίδας τοὺς 
ἄλλους ἐπι- 

σπέρχει. 

[ὃ 

κατάπλου ὑποχωροίη, οὐκ ἄν ποτὲ βιάζοιτο, καὶ 
αὐτοὺς νῦν μεῖναί τε καὶ ἀμυνομένους παρ᾽ αὐτὴν 
τὴν δαχίαν σώζειν ἡμᾶς τε αὐτοὺς καὶ τὸ χωρίον." 

11. Τοσαῦτα τοῦ “ημοσϑένους παραχελευσα- 

μένου, οἱ ᾿Αϑηναῖον ἐϑάρσησάν τὲ μᾶλλον καὶ 
ἐπικαταβάντες ἐτάξαντο παρ᾽ αὐτὴν τὴν ϑάλασ- 
σαν. οἱ δὲ “ακεδαιμόνιοε ἄραντες τῷ τε κατὰ 
γῆν στρατῷ προζφέβαλλον τῷ τειχίσματι καὶ ταῖς 
γαυσὶν ἅμα οὖσαις τεσσαράχοντα καὶ τρισί" ναύ- 

τητος κατάπλου, ἰ. ο. δει- 
νότητος κατάπλου νεῶν. ὨδΘ 
ὐῖθιι5. σοι εῖν!5. οἵ, άπ. 1, 145. 2, 
--- οὐκ ἄν ποτε βιάζοιτο. 
ΝΟΠμαΠ) βαρρίθπὶ ὑποχωρεῖν, ἢ 
νἱὰ. οἄ. πιαὶ. ϑδ'οά βιυροιίοτα ρο- 
ἐἶϊι8. ῬῈΓ ποίαπι αἰϊγαοιοπθπὶ (ἀ6 
{πῶ νἱά. δάποι. Π. 21. 1.) ἀϊοῖα 
βπῦ ΡΓῸ 5, ἐπισταμένους, ὅτε 
ἡἣ ἀπόβασις ... οὐκ ἄν ποτὲ 
βιάζοιτο, εὐ βιάξεσϑαι,, αὐ ποι 
γτάγο (εἴ 1, 2. 77. ΥἹΙ, 84.), ρὰ5- 
δἰνιπιὶ δϑὺ, οὗ γαϊοῦ Υἱ ρου Γοἷ, 
ΘΥΧ Προ ννογά θη, δου 
δον ο. 10. οχίν, Ἰερίπηια. βιαζο- 
μένοις τὴν ἀπόβασιν, ἀθὶ οἴ. 
αὐποῖ. -- καὶ αὐτούς Ρεπε 
Ἠδαοῖς.. υϑθὶβ ᾿ρΡ5085 4πο4π6 
γἱ ἀθιαν ΘΧΡΙΙΠΊΘΓΘ., αὖ ΤΟΒΡΙ ΟΠ 
δα Ποηιοβί ΒῈ ΠΘ ΠῚ Εἰ{π|5 πῸπὶ ΓΘ] ἰοἰπ-- 
ταπι. Καὶ αὐτοῦ εοηϊθοῖ! Κτπεσ., 
564 ἴπ Βᾶὸ οοηϊδοίαγα καί βάγιμι 
ΡΪαςοῖ. --- ῥαχίαν͵]ὔ ὅτι ῥα- 
χία ἐστὶ πετρώδης τύπος, περὶ 
ὃν περιῤῥήγνυται ἡ ϑάλασσα. 
5001... 41 πηΐπιι5 ἀρία ἀἀα1:. 501- 
ἀὰ5 εἰ Ῥῃοίθ: ῥαχίαν οἱ ᾿᾽Ἄττι- 
κοὶ τὴν ἀκτὴν καὶ τὸν τόπον 
αὐτόν, ᾧ προςαράττει τὸ κῦμα. 
καὶ Θουκυδίδης οὕτως. ΟἿ, ΠΤ) αἱκ. 
τἰταοφύάγα δὰ Αθβοι, Ῥτοιη. νυ. 
τ28., 

δρ. 11. κ 1. 
βάντες. 

Ἐπικατα- 
Ἦος θθυϊὰβ ῥτγορίον 

γοῦθα ο. 9. οχίγθηι. ὙᾺ}} βισ ἢ ΠΥ ᾿ 
προςεπικαταβῆναι τὸ λοιπὸν 
(πρὸς τὴν ϑάλασσαν). Νοι σοη- 
ἢνιμαῖαγ ἰάπιθὶλ  οο ἜΧΡΠ! Διο ἃ] 115 
Ιοεῖβ, υἱὲ ἐπικαταβαίνειν Ἰοσίταν, 
ΥΙ, 97. ὙΠ, 23. 85, 84,. ἀπάὸ ἰη- 

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ͂ ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ 4. εα'. 

1ε}Πἰσὶιη" 6556 ἀθβοθπάογο δὰ 
Ιοσαπι. Οἵ. 5 τ Ρἢ. 7Π68. 

ὃ. 2. Τ᾿ ῷ στρατῷ. Οἵ. αἄι. 
8,3.---ταῖς ναυσὶν... τεοσ- 
σαράκποντα καὶ τρισί. ϑὶ 
Πῖο ΠΙΙΠΊΘΥΙ5. σΟΥΠΊ 15 οϑὲ, δχ {Π|5 
ΤΧ. πανίριιβ., 4πὰ5 ΡΥ αὶ γΘηἶ556 
8, ὦ. (ανὶ οὗ, ἀ(η.} Ἰεσίπηιβ, ποη- 
πα αὸ ἔα νἀ πέ π΄ 110 ΘΕΓΒᾺ 
Αἰ Ποἰαιαθ 556. τὖ θὰ5 Δ δ θοΥο 
δα ᾿πιροίαμι μοΖυίγθηΐ. ΟΠ Δ]Ὼ, 
δἱ μᾶθο βϑηϊθηϊία κ᾽, πλωΐμοις 
αἀάϊμαπι οὐ ρία5. δα] μνΐμτι5. πῸ-- 
1ε͵558 ϑορ ἀΔ ΘΠ ΠΪ05. ΠΟΉ Πα }}}5 Π8- 
Ὑἶθτι5. ΟὉ Ἰοοὶ ἀηρυβιϊαῃν τ} ο0η-- 
᾿ἰοίαβ. . 4απη) ΟΧχ ΔΥΡοι]0 ἃ [15 
ὍΙΠΠ65, 45. ροϑβθηΐ, ἴῃ ρισπ δι 
ΡΓΟάιοιαβ. ε856. ἀρρᾶγοαϊ, ὦ» ΕΡῸ 
ἑξήκοντα καὶ πέντε γογιπὶ ηἰ1- 
ΠΊΘΓΙΠῚ 6556. ἀΥθ τοῦ ἢ πᾶπὶ Τ ιι- 
οὐ 465. [ο6. 10.] Ξεχαρσίηία ὑπ] ΓΘ ΠΊΟΒ5 
ἃ [μα αθιμ 5. δχ Ῥδοῖο ἰγδά 5 
6586. ἀἰέθη5. αι χιιθ 0 ΑΙμθηΐθη- 
βίθιιβ δηΐθα ἰπ ρυσῃα πᾶν} οὰ- 
Ρίαβ [ὁ. 14.1] ποὴὶ ροιοϑὺ γθ!]ο οοιη-- 
ΡγΓοβοπάονθ. ας ἰσίμαν. ἀηΐη4ιο 
1145, 4πᾶθ βροῦν βοχασίηϊα γθαι}-- 
ταμίαν. οἰβοίοαι. . ΒΙΘΟΜΕ. οἀ 
ο. 8... 4υἱ δὰ5. φυΐηχαθ ρου θυ5 
βοχδρίηΐα, αυιηι ὕγΠιην παν σΆΓΘΗ, 
56. Δϊπηχῖ556 βαβρίοανιν, εθα 480-- 
πἰαπὶ μᾶς ἐδ τὸ βιργα Δ} Ιοσὶ- 
τὰ", 65. ροὔϊι5 ροβίθα αἰϊαηάθ δά- 
ὙΟΠΙ556 σοηβογο ἄθρεραί. Τοίδ δι-- 
ἰοῦ οἷτι5 αἀἰβρυϊαιο ἰἄ6ὸ ΒΜ ΏῚ5 
οογία οὶ, 4υϊα ο. 10. ὃ. ὃ. περέ 
αὐ ἑξήκοντα ἀρροκίνιηι Ἰοσίμαν, 
δὲ «ιοά [μἀσοοδοιιοηϊ ργαοῖον οὰϑ 
πᾶνο8, Ζαΐθι5 ραρηαδβθηῖ, τὰς ἐν 
τῇ Δακωνικῇ πάσας, ὅσαι μα- 
κραΐέ, ἰναάογο [55] βααηὶ ἰθ14. ο. 10. 



μ»-- 

ΕΤΟΣ Η. ΘΕΡΟΣ. ΑΥ̓͂, 11. 12. 19 

ἄργος δὲ αὐτῶν ἐπέπλει Θρασυμηλίδας ὃ Κρατη- 
σικλέους, Σπαρτιάτης. προςέβαλλε δὲ ἧπερ ὃ Ζ41η- 
μοσϑένης προςεδέχετο. χαὶ οἱ μὲν ᾿ϑηγαῖοι ἀμ- 
φοτέρωϑεν. ἔχ τε γῆς καὶ ἐκ ϑαλάσσης, ἠμύ- 
γοντο οἱ δὲ χατ᾽ ὀλίψας ναῦς διελόμενοι, διότι 
οὐχ ἦν πλείοσι προσχεῖν, καὶ ἀναπαύοντες ἐν τῷ 
μέρει τοὺς ἐπίπλους ἐποιοῦντο, προϑυμίᾳ τε πάσῃ 
χρώμενον καὶ παραχελευσμῷ, εἴ πὼς ὠσάμεγον 
ἕλοιεν τὸ τείχισμα. πώντων δὲ φανερώτατος ἴδρα- 
σίδας ἐγένετο. τριηραρχῶν γὰρ καὶ δρῶν τοῦ χω- 
ρίου χαλεποῦ ὄντος τοὺς τριηράρχους χαὶ κυβερ- 
γήτας, εἴ πη καὶ δοκοίη δυνατὸν εἶναι σχεῖν. 
ὠποχνοῦντας χαὶ φυλασσομένους τῶν νεῶν, μὴ 
ξυντρίψωσιν, ἐβόα λέγων, οὡἧς οὐχ εἰκὸς εἴη ξύλων 
φειδομένους τοὺς πολεμίους ἐν τῇ χώρᾳ περιιδεῖν 
τεῖχος πεποιημένους" ἀλλὰ τς τὲ σφετέρας ναῦς 
βιαζομένους τὴν ἀπόβασιν χαταγνύναιν ἐχέλευε, 
χαὶ τοὺς ξυμμάχους μὴ ἀποκνῆσαι ἀντὶ μεγάλων 
εὐεργεσιῶν τὰς ναῦς τοῖς “ακεδαιμονίοις ἐν τῷ 
παρόντι ἐπιδοῦναι, ὀχείλαντας δὲ καὶ παντὶ τρόπῳ 
ἀποβάντας τῶν τὲ ἀνδρῶν καὶ τοῦ χωρίου χρατῆ- 
σαι. 12. χαὶ ὃ μὲν τούς τε ἄλλους τοιαῦτα ἐπέ- 
σπερχε, χαὶ τὸν ἑαυτοῦ χυβεργήτην ἀναγκάσας 

τοῦ αὐτοῦ 
Ἑρασίδονυ με- 
γίστη ἀνδρεία, 

ὅὰρ. 11. 8. 8. Προσχεῖν. Βεῖηκ. προςσχεῖν. ΟΥ̓ 54. 1,15,1. 

Οὐάῦγο σογίθ ἴῃ ΠΙΪ ΠΟΥ ΠλΠΠΟΠ6 
ἑξήκοντα καὶ τρισί δοφυίδβοογα 
ῬοΙΘγΙπλι5. --- Θρασυμηλίδας. 
Βγαβυπιθάθβ ἀρὰ Πιοά. ΧΗ. ΟἹ. 

ὃ. 8. Ἐν τῷ μέρει, (Ρ6᾽ 
γί ο6 5, αἱ ΥΠ|, 50. ΟἿ ΒΤ οπὶ ἢ. 
δὰ ΑἍβοῃ. Αραηι. νυ. 9990. ϑ μον 
κατὰ μέρος ΠῚ. 49. ΙΥ̓́, 20. --- 
ὠσάμενοι, ρΡτοταθπῖοϑβ, 
ἰγσγταπροπίθϑβ. ΟἿ, ΒΊοΟοπι ἵ. 

δ. 4, Φανερώτατος Βρα- 
σίδας. Οἵ. 10 ἀ. ΧΙ, 62. --- 
ἀποκνοῦντας. (ΟΓᾳ αὔη. ΠῚ, 
20. 2. -- φυλασσομένους 
τῶν νεῶν. Υὶά. Ματεῖν. ἅτ, 
ἢ. 548... σ51. 8:.109. 4. Ρ...-- 
λέγων ἀοϊοτὶ νὰ Πτιιορ.. οἱ 
ὙΘΥΠΙΠῚ οδὲ ἰπσι γα, αἴσαο βοᾶν 
ὡς 5. ὅτε 5'ηθ 18} δἀάϊιαπιοηῖο 

Ιεσὶ ΥἹ, 28. Χεπορῖι. ἀπᾶρΡ. 1, 8, 
1. α]. --- ξύλων. ΡῬΟΥ οοπίοπι- 
Ρἴαμι ἰὰ πᾶνθβ οὖ ἃ Βιαβία νο- 
οδηί οἱ ἃ ΜαΓαοΠπίο,, 4] δά 
Χοῦχοπι, οὐ γὰρ ξύλων, Ἰηαυῖξ 
Ηδετοά. ΥΠ|. 100., ἀγὼν ὁ τὸ 
πᾶν φέρων ἐστὶ ἡμῖν, ἀλλ᾽ ἀν- 
δρῶν. ΟΥ, Χοη. Ηΐδι. 1.1, 24., 
ἘΠῚ ΠΟῸΠ ΠΝΪΠτ15 ΘΟΠΓ ΠΡ "πὶ 46 πᾶ-- 
Ὑἶριιβ Ἰοχυΐαν ῬΒαγηαθασιβ. ΑΒ 
[ἷ5 Ποῦ ρΟοιίοιιβ. υ σα θ.}} υ588, 
ἄς χιὸ οἵ. ΒΙοοπιΐ. --- ὁπκεί- 
λαντας. Ἡϊς ἱναπϑιενο (τὰς 
ναῦς}, αἰϊίοῦ αἴψις 1, 91, ἅ., 
ὈῚ οἴ. ἀἄη. ᾿ 

(ἀρ. . 12. ὃ. 1. Τοὺς ἄἀλ- 
λους τοιαῦτα ἐπέσπερχε. 
6. ἀμιρ!ῖοὶ ἀοουδαίνο υἱά, Ν᾽ ἃ 1. 
αγ. ὃ. 421!. αὐποί. 2. ἃ. οι, 

Ὧ 



οὗ “ακεδαι- 
μόνιοι ἄπρα- 
κτοι γίγνον- 

ται. 
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ὀκεῖλαι τὴν ναῦν ἐχώρει ἐπὶ τὴν ἀποβάϑραν" καὶ 
πειρώμενος ἀποβαίνειν ὠνεκόπη ὑπὸ τῶν ᾿4ϑη- 
ναίων. καὶ τραυματισϑεὶς πολλὰ ἐλειποψύχησέ τε 
χαὶ πεσόντος αὐτοῦ ἐς τὴν παρεξειρεσίαν ἡ εσπὶς 
περιεῤῥύη ἐς τὴν ϑάλασσαμ, καί, ἐξενεχϑείσης αὐ- 
τῆς ἐς τὴν γῆν, οἱ ᾿᾿ϑηναῖοι ἐνελόμενου ὕστερον 
πρὸς τὸ τροπαῖον ἐχρήσαντο, ὃ ἔστησαν τῆς προς- 
βολῆς ταύτης. οἱ δ᾽ ἄλλοι προὐϑυμοῦντο μέν. ἀδύ- 
γατοιῦ δ᾽ ἦσαν ἀποβῆναν τῶν τε χωρίων χαλεπότητι 
καὶ τῶν ᾿Αϑηναίων μενόντων καὶ οὐδὲν ὑποχωρούν-- 
των. ἐς τοῦτό τε περιέστη ἡ τύχη, ὥςτε ᾿4ϑη- 
ναίους μὲν ἐκ γῆς τὸ χαὶ ταύτης “αχωγνικῆς ἀμύ- 
γεσϑαν ἐχείνους ἐπιπλέοντας, Ααχεδαιμονίους δὲ 
ἐκ νεῶν τὲ χαὶ ἐς τὴν ἑαυτῶν πολεμίαν οὖσαν 
ἐπ᾽ ᾿Αϑηναίους ἀποβαίνειν" 

δ, 104. ἄπ. 7. ΑἸῖα Θχθπιρῖα νου. 
τοιαῦτα ἴϊα ρΟΒΙ αἰμα] Ρ Τα σ Ἰκ. 
τὰ Ἐπ». Ηδγο. ἔν ν. 219. Τοίι8 
Ἰοοιβ ἐναργείας ΘΧοπιρί πη οϑὺ 
ΡΙυΐάγοο ἀ8 ἋἸον. ΑἸμδι. ρ. 967. 
-- ἀποβάϑ'ραν. Νοοσαίαγ οἰϊαπι 
ἐπιβάϑρα. Οἵ. ργδοίοθγ αἰϊο5 Ὁ α]ς. 
εὐ Βά ΘΒ τ. δὰ ΡΙαϊ. ΑἹς, Ρ. 107. 
Τυπι ἀ6 ἀνεκόπη,, 5ῖ ρμίδοθι, οἵ. 
Η θτπι. δα [πιοῖ. ἀθ Οοπβογ. Βἰδι. 
οἂρ. 49... θὲ ἢπο ΤΟΒΡ οἰ ιΓ. --- 
τραυματισϑεὶς πολλά. 
Οὐορ!ιατὶ Ροϊαϑβὶ τραύματα, υἱ πλη- 
γάς ἴπ νν. τυπτόμενος πολλάς. 

ΟΥ, Μαῦυ. αἵ. ὃ. 090. Β. Β οβί. 
ὃ. 199, 4. Εὖ' πριυίνα δαϊθοιίν οὐτπῚ 
δἰϊαπὶ ἔγθαιιθηϊίι5. βίο ῬΟΩΪ ἀοοορῦ 
Ἀοπι. αν, ὃ. 104. «ἀπ. 7.. απο 
ΘΧΡΠ σαι οποπὶ βοααϊαν. [πὶ ἢ πη. 
αἰ. ἴῃ τι. 5010}. ὃ. 284. 2. δεά, 
δἷ πιανὶβ, πολλά οἰϊᾶπη νοι ἰδ: 
ΠΟ δοοϊρία5. ΟἿ δάη. 1, 09, ὃ, 
)ὲ Ὀιοάουϊ βαρουϊαϊΐοπθ νοὶ δρὶϊ 
Ατη. -- παρεξειρεσίαν) 
παρεξειρεσία ἐστὶν ὁ ἔξω τῆς 
εἰρεσίας (ιοά γοοαθα]απι Εἷο ἴπ- 
ΒΟΙΘΏ 5 ΓΘ πὶ δἰ πὶ μι, ̓ ταπ δύνα, 
5᾽ ΘΠ α!) τῆς νεὼς, τύπος, καϑ' 
ὃ μέρος οὐκέτι κώπαις πέχρην- 
ται. ἔστι δὲ τοῦτο τὸ ἀκρότα- 
τον τῆς πρύμνης καὶ τῆς πρώ- 
ρας. 5.080]. ΟΥ,. δ.υἱ ἀ.- οἱ ἃ]. 

«Βπϊποδηΐ : 

ἐπὶ πολὺ γὰρ ἐποίεε 

Ιμοχίο. Ηἴο οδὲ τῆς πρώρας, υἱ 
ΥἹ,Ί, 94. --- περειεῤῥύη, ἀ6- 
ΠΕ 5. ἀεοϊά τὺ (ἃ θγδοῆῖο, 
αιοά οἰτοππιάοάοταῖ, ἴδ - 
ΧΟ αν). Οἷς Ασα, εὐ ΒΆΘὮΤΓ, 
δα ῬΙαι. Ῥγιγῃ. ὁ . 90. τῆς 
προςβολῆς ταύτης. Ὧδε ὅ01-- 
Ἰοσαϊΐοπα σϑηϊνὶ οἵ, αάη, Π|, 45, 
1. 48. 

δ. ο, “Προὐϑυμοῦντο. 
ΒΌΡΡ]. ἀποβῆναι εχ ἰΐ5., 4μπᾶθ 
δοαυμηΐαν. 

ἢ. ὃ. Ἐς τοῦτο περιέστη 
ἡ τύχη, δο ἀβ4π ΘοπΥ ΘΓΒἃ 
οδὺ Τογίτπα, ἰαπία Γοτία- 
πᾶ ΟοΟπιμπἰαῖϊο [ἃ οἃ 68. 
ΟΥ, δάη. 1, 78, 2. Οὐπὶ ργοχίπηῖβ 
οἵ, Ὀ1οά. 1. ἃ. -- ἀποβαί-- 
νειν. β6[0]. ξητεῖν ἀποβαίνειν. 
ΟἿ, ἢ οβι. αν, "8. 110. δάποί. ὁ. 
εχίγ. - ἐπὶ πολὺ γάρ οοἴ. 
Ηδθο, ἃπίθ 4 ΡΘΓΒΡΙ οὐ 15. οαιι-- 
βἃ βθηιοπιία ἴῃ ΒῈΡΟΓ ον τι5. α΄ 6 ἢ 8 
Βαᾶθο ἃιίθηι 58 Π 6 ΠΙᾶ ΡΠ ἃ 
οϑὺ πΐανὶο 844] ροίϊογαϊ, .. 5ὶ 
δα γουθιη ὙΘΡΙΟΓΘ γ6]15, μου 5[- 

θ᾽ τὶ πὰ πὰ ΘῈ Ϊ πὶ 
δΙοτία ο Βα 6. 8. Π ἃ Χὶ Πὶ ἃ ΠΊ 
δἰογίδο δ ρατγίθῃ οἵΓ1- 
οἷοθαὺ νὰ οο ἀδοπιοηϊΐ5, 4ιοὰ 
οὐδ [οΥγὰ ορίϊπιϊ, ΑἸ 6- 
ἢΐΘηΒΙΡ5, 4τ0 ἃ πιατὶ, ἢ. 6. 
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τῆς δόξης ἐν τῷ τότε τοῖς μὲν ἠπειρώταις μά- 
λιστὰα εἶναι καὶ τὰ πεζὰ χρατίστοις, τοῖς δὲ ϑα- 
λασοσίοις τὸ χαὶ ταῖς ναυσὶ πλεῖστον προέχειν. 

ι 13. ταύτην μὲν οὖν τὴν ἡμέραν χαὶ τῆς ὑστεραίας ἐν ᾧ οἱ Λακε- 
ν δαιμό νιοι μη- μέρος τι προςβολὼς “ποιησάμενοι ἐπέπαυντο" χαὶ πραιθτα 

τῇ τρίτῃ. ἐπὶ ξύλα ἐς μηχανὼς παρέπεμψαν τῶν σι παρασκευ- 
γεῶν τινὰς ς ,Πσίνην, ἐλπίζοντες. τὸ χατὰ τὸν  εῦδο ἫΝ 

Ἀ ν υ 

λιμένα τεῖχος ὕψος μὲν ἔχειν : ἀποβάσεως δὲ μιώ- ᾿ϑηναίων 
ὦ λιστὰ οὔσης ἑλεῖν μηχαναῖς. ἐν τούτῳ δὲ αἱ ἐκ νῆες παραγί- 

- ΓΝ - - 2 " ’ γνονται καΐ 

τῆς Ζακύνθου νῆες τῶν ᾿Αϑηναίων παραγίγνονγ- 
ται πεντήχοντα᾽ προςεβοήϑησαν γὰρ τῶν τε φρου-- 

ἀνάγονται 
ὡς ναυμαχή- 

οίδων τινὲς αὐτοῖς τῶν ἐκ Ναυπάχτου χαὶ Χῖαι σοντες. 

(αρ. 18. δ. 2. Πεντήκοντα ΟΪ. οἱ ὕοη. Ὑαυ]σο οἱ Βεϊης. τεσ- 
σαράκοντα. » Πεντηποντα ΓΘΡΟΠΘΠΑ ΠῚ 6556 Ἔχίβεπιαν Α6. Ροτί.: : ΠΆΠῚ 
εχ [(. 29. Ἰἰχιιοῦ πᾶνίθπι ΠΕΙΠΙΘΓΊΙΠῚ , Ροβίψιαπι Δάγθπουῖπὶ πᾶνο5. υἱ- 
δἰπι ΑἸ Θπἰ5. πιῖσβαθ, [556 ΤΌ, Ἰάδοχθ., πἰδὶ ρτῸ μ΄ βουϊβαπιὰ ψ΄, 
ΓΑΙΪΟ πιιπιοιΐ ἰδ δὲ διπηπια ἰδία ποὰ οοπδίατοι ΗΠΌ5. ΟἿ. Ρίαγα 
ἴῃ δά. πιαὶ. 

[σο ἀα 6 πΟ Πἰ ΟΥ π πο ο [6 Π1- 
ΡοΟτΓΘ σ᾽]ουῖα ἱπ 60 ρο 55]- 
ΤῸ ροβίία αὐταῖς 4πὸἃ ἰοτ- 
γᾶ. Αὐμεπι δ πβίππ,, 4ποὸ4 
ΤΠΓῚ ΟΡ ἸπΪ γᾶ ἐ 5ΟῸΗΘ0Ε- 
ΜΑΝΝ. ΟΡρβοῦν. ρ. 21. 86 [α]Ξἰ5 
ΘΧΡΠ ΠΟ ΟΠ Ριι5. νἱ4. εἄ. πιαὶ. ϑα- 
ῬΟΓ [ὈγΠλ1]15. ἐπὶ πολὺ εἱ ἐν τῷ 
τότε οἵ. δάῃ. 1. 1, 2. 32, 4.. 5υ- 
ΡΕΙ Υἱ δὐάϊθοι. ϑαλάσσιος αάῃ. 1, 7, 

Οαρ. 19. ξ.1. Ἐπέπαυντο. 
6 Ποο τιϑὲι μ] 5 απρ ον θοι! οἵ, 
Μαῦνη. τ." ὃ. δ05. ΙΝ. ἰπῆτα ο. 
ἀτ. Υ. 1. ὙΠ. 48. Νοπ ἀϊββί μη Ποῦ 
1,αππὶ. Οἵ, Καὶ. αα 86]. Οαΐ, 
24. Βό πο. δὰ Ιυκι. ΧΧΧΥΗ, 
4. -- ἐπὶ ξύλα ἐς μηχανάς. 
Εδάεδπι Ὀγονϊαϊθ (ἀθυπηαπὶ ἢ ἃ ὁ ἢ 
Ηο]2 ζὰ ΒοΙ ἃ σ ΘΓ ἢ 65 πὶ ἃ - 
ΒΟΒΊΠ ΘΠ; Ρ]δμῖι5. [ αἰ ηϊ. 
᾿σίνην. Ἐδι Αδβίπθ δοϑβθηΐα, 
4ιδηὶ δέγαθο ᾿. 999. 54. βίπαϊ Αϑδὶ- 
ΠᾶΘΟ ποιηθη ἀράϊβεθ ἄοςσοῖ, οἱ 
Ῥαιτιβαηΐαβ ΤΥ, 94. 7. ᾿πῖο Αογἂπὶ 
(ἂρ (1107 οὐ ΟΟ]οπί 65. 5 ϊαπὶ 
φιδάγαρίπία 80 αἰτοηιθ Ιοοο 5ἰ8- 
ἀϊα 406556 [οβίαϊασ. 00] πΠοάϊο (ο- 
ΓΌΠΘ 511. ΨᾺΠΡΕ 5586. ΒΟΡΪαΥ. ἀ6 
Ῥατγίθιη. Ρεῖορ. ρᾶσ. 112. ΑἸ 

1μραἰκ. ΡοΙορ. 1. Ρ. 443. οἱ ἃ]. -- 
ἐλπίξοντες ἴτὰ αἸοίαπι οβί, υἱ 
9.3.--τὸ κατὰ τὸν λιμένα 
τεῖχος. Ῥτγυ5. ᾿ασοάδοποη} 80 
αἰῖο (κατὰ τὸ πέλαγος ας. 8. 9.), 
ἴππο ἃ ῬΟΓΠῚ Πᾶν Ίθ115. ἰπηρ οἴη [8-- 
ΟἸΌΓΙ ΘγαηΓ: παπὶ οαβίθ! ππὶ ΑἸΠ6- 
ΒΙ ΘΠ 51 ἰπ 1050 ΡΓΟΠΠΟὨΪΟΥΙΟ 51{π|ΠῈ 
πΐγοσιθ βροοίαθαι, ΟἿ, ", ὁ ἃ ἰκ. 1. ἃ, 
Ρ. 415. Αἀ ροτγίιιπι πλισιβ ΘΧο6]- 
5115. 564 Θχβοθηβίο [0115 ἴῃ ΑἸ ΠῚ ΠῚ 
ΠΡ ὙΘΥΒΙ5 ἰοοὰ ΔΕΡΟΓΆ., ΠΊΠΓΙ5 
ἱπ|γηλ5. οἱ οχίσπιβ (οἵ. 9, 2.); ἃ 
ἴθστὰ ἀθηΐχιιθ σαβίθ! πὶ ΟΡΓΪπΠιῸ 
τη π|π| οὐ Πυπιαίαη δου αὺ (οἵ. 1014.). 
-- ἀποβάσεως. οὔσης. 

Οπππ γνοσο ἱἰθὶ πρῆ τὶ πύδ 
οϑοθπάοτγο ᾿ἰοογοῦ, ἤάλιστα 
ἰδηηθη. οὐ ἑλεῖν ἱπησὶ τηᾶν]ῦ 
Κα ρ. αἀ Πίοη. ρᾶρ. 296. οἱ ἴῃ 
Οοπιπιοπί. δη  υ!. σία. ἃ. 1812, 
πι. Εδργ. Ρ. 98. --- ἕλεῖν. Δο- 
ΤΊ 51 ἸὨΠ ΗΠ γ18 ΡΟϑ᾽ ΒΡΟΙΓΆΠΑΙ γογ- 
θαι νἱ Γπἰαγὶ ροβίμιβ. ΟΥἍ βαργα 
δάῃ. 1, 81, 0. οἱ ἀδ 1μαιἸηἰ5 ΕΔΡΌΓ. 
α Βαϊ. Ἵ 5814. 

ὃ. 2. Αἱ ἐκ... τῶν 49η- 
ναίων. ΟἿ. 8,2. ὃ. -- τῶν 
φρουρίδων... ἐκ Ναυπά- 
Ἄτοῦυ. ΟἿ 1Π,114.. 2. δὲ 101 αἄη. 
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τέσσαρες. αἷς δὲ εἶδον τήν τε ἤπειρον ὁπλιτῶν πε- 
ρίπλεων τήν τὸ νῆσον, ἔν τὸ τῷ λιμένν οὔσας 
τὰς ναῦς καὶ οὐχ ἐχπλεούσας, ἐπορήσαντες, ὕπη 
καϑορμίσωνται, τότε μὲν ἐς Πρωτὴν τὴν γῆσον, 
ἣ οὐ πολὺ ὠπέχεν ἔρημος οὖσα, ἔπλευσαν καὶ 
ηλίσαντο" τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ παρασχευωσώμενοι οἷς 
ἐπὶ ναυμαχίαν. ενήγοντο, ἢν μὲν ἀντεχπλεῖν ἐϑέ- 
λωσι σφίσιν ἐς τὴν εὐρυχωρίαν, --- εἰ δὲ μή, ὡἷς 
αὐτοὶ ἐπεςπλευσούμενοι. καὶ οἱ μὲν οὔτε ὠντανη- 

ἡγοντο, οὔτε ἃ διενοήϑησαν, φράξαι τοὺς ἔςπλους, 

καὶ ἐς τὸν λι- 
μένα ἐςπλεύ- 
σαντεςνικῶσι 
τοὺς ἐναντί- 
ους, καίπερ 
τῶν Λακεδαι- 

ἔτυχον ποιήσαντες, ἡσυχάξοντες δ᾽ ἐν τῇ γὴ τός 
τε ναῦς ἐπλήρουν καὶ παρεσχευάξοντο, ἣν ἐρπλέῃ 
τις. αἷς ἐν τῷ λιμένι ὄντε οὐ σμικρῷ γνωυμαχή- 
σοντες. 14, οἱ δ᾽ ᾿Αϑηναῖον γνόντες χαϑ' ἕχά- 
τερον τὸν ἔςπλουν ὥρμησαν ἐπὶ αὐτούς" καὶ τὲς 
μὲν πλείους χαὶ μετεώρους ἤδη τῶν νεῶν καὶ 
ἀντιπρώρους προςπεσόντες ἐς φυγὴν κατέστησαν, 

δὲν, Πρωτήν Λυρ, ει. ΒΙορΙ. ΒγΖ,.. οὐΐπ5 γοτΡα 5πηῦ Πρω- 
ΤῸ ὀξυτόνως, νῆσος ἀπὸ τῆς Σφακχτηρίας καὶ Πύλου. Υυϊρο 
εὐ Βεῖς, Πρώτην. 

δ. 4. Σμικρῷ. (Ἰ. οὐ Οὐ. μεπρῷ , Βθηθ, αὖ νἱἀθίιγ: παπὶ σμε- 
πρός 1101 παβαατη ρα ΤΒιο. Ιδοίματ' Ῥγαθιου {πᾶ ἴθ ἀπὸ θ65. ᾿Υ̓͂, 
90. εὐ ἴπ γαϊ. ὙΠῚΙ., 81. [Ιάθῃν ἃὉ “γαιουίραβ. αρίπῖοας Βτοπι. αὐ θοὸς 
γιοϑῖμ. ἀ6 ον. ἕ. ἰ08. ; 

᾿Πρωτήν. ΟΙΓ, 54. 

δι, Καϑορμίσωνται. ΟΙ. 
ἀάη. 1, 107, 0. οἱ 54. 11, 52, 3. --- 

ἀριιά ατοο- 
005 δάμπιο πᾶπο ἱπβυ αι γοίτς. πῸ- 
ΠἸΘῚ ΒΘ ΑΓ, ΠΟΙ. τ ΔΡι Βαν- 
ῬάΓΟΒ., Ρτοάαμπο ἀρρΘΙ Πανὶ ἀοοοῦ 
68 Κ. ων Ι. ν. 428. -- ἣν 
μὲν...ἐς τὴν εὐρυχωρίαν. 
ἴ)6. οἰμΐδϑα ἀροίυσὶ οἵ, ἀάη. ΠῚ, 8, 
4. Πίο ὡς ἐν τῇ εὐρυχωρίᾳ ναυ- 
μαχήσοντες ΒΡΡΙοΥ σὰ} Ἅτη, 

«ἡ, Ἢ διενοήϑησαν, 
φράξαι. Βιιμ πιο ΠῚ, 68,1: 
ὐγρῖ ς προείχοντο αὐτοῖς, κοι- 
νοὺς εἶνε, δὶ ἈΠ οἵ. δῆ. )ὲ τὸ 
νἱά. 8, 8. ἣν ἐςπλέη τις. 
Τί οὦ Αἰδοθίεήνος ΠῚ το [ογίαν, 
αὖ ἰἀΠΊ6 ἢ ῬῬΓΟΡΥΪΘ Ργοποπηὶ ἰηῇ-- 
Ὠἶἱ 0 πιδη τοεροπάραι, (Οἵ. Πα]. 
κα ν, 14. ΜαΥΠ. αν, ὃ. 487, 2. 
-- ὄντι οὐ σμιχρῷ (νεῖ ρο- 

6. -- τὰς πλείους οοἱ. 

ἴπ|5 μικρῷ, οἷν 54.}.. ἴμημηο ἀππ 
Ρ᾿βδίπηιια ἀταθοῖαο οἱ ργοροιμιοάιϊμῃ 
Ευγοραθ ρουΐβ οβὲ, 14 ψιοά ὃχ 
ἱπἸ ΠΊΘΠ50 ΠΕΠΙΘΙῸ ΠΆΥΙΠΠῚ, 4185 ἴῃ 
Ροβίγοπια ριισ πᾶ ΘΟΠΊρΡΙΘΧυβ δῖ, νἱσ 
ἀοῖαν ἀρράγονονς ΒΒΘΟΝΕ, Ἀπι- 
ὈΠ 5. ἄπο τ]ὰ πανἕμη 60 Ρου μα 
ΟΕΡῚ αἰπγηιαν Ῥοιᾳαθν.., αἰ οχ 
μαὰσ πιδρηϊιαῖπ6. οὐ Ζυοά βίαι 
οἷκιβ, 4ὶ παπο 5ἰΐ, Ῥ]απ6 αἰἰββ:π}}}15 
δῦ αδι αι 15. αγαθοουιπι ΡΟΥ 115. 
ΠῸΠ ῬΟΒΒῸ 6556. 5[ΠΠῚ ΑΛ ΑΥΪΠἰτι πὶ 
ἙσοἸΠ οἷν Ασῃ, ΘΟΠ οἴ η5. ο856. ἰὰ- 
Οτηὶ “Ορπιγηὶ Αραο, ΟἿ, δάη. 8, θ. 
Ῥοΐοβι ἄπιθι 6586 λιτότης. (ἢ 
Μαῦυ, αὐ. ὃ. 4608. 

ὕαρ. 14. ὃ. 1. Καϑ' ἑκά- 
τερον τὸν ἔςπλουν. ΟἿΆ. 8, 

δὲ 
οὔϑα "οἴ. 54. 1], ἀ2, ἀ. Θρροπιημιγ 
παίειν. ἰδ Ἰηῖτα αἱ δὲ καὶ πλη- 

φ 

4 
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“αὶ, ἐπιδιώκοντες ὡς διὸ βραχέος ἔτρωσαν μὲν 
πολλός, πέντε δὲ ἔλαβον, καὶ Μίαν τούτων αὖὐ- 
τοῖς ὠνδράσι, ταῖς δὲ λοιπαῖς ἐν τῇ γῇ καταπε- 
φευγυίαις ἐνέβαλλον" αἱ δὲ καὶ πληρούμεναι ἔτι, 
ποὶν ἀνάγεσθαι, ἐκόπτοντο" καί τινας καὶ ἀνα δ: 
δούμενοι κενεὶς εἷλκον. τῶν ἀνδρῶν ἐς φυγὴν ορ-- 

, [φ᾿ «ε - γ Ν 

 μημένων. ἃ ὁρῶντες οἱ Μαχεδαιμόνιον καὶ περι- 
αλγοῦντες τῷ πάϑει, ὅτε πὲρ αὐτῶν οἱ ἄνδρες 
ἐπελαμβάνοντο ἐν τῇ νήσῳ, παρεβοήϑουν, καὶ 
ἐπεςβαίνοντες ἐς τὴν ϑάλασσαν ξὺν τοῖς ὕπλοις 
εἐνθείλχον ἐπιλαμβανόμενον τῶν γεῶν. καὶ ἐν 
τούτῳ χεχωλῦσϑαι ἐδόχει ἕχαστος. ὦ μή τινε καὶ 

(αν. 14. ὃ. ὁ. Μη τινι. 

φΟΙ]αι. 

φούμεναι ἔτι. -- ὡς διὰ βρα- 
χέος, ἀυδπηΐαπι ΡΘΙ "γουΐςπ 
ξαῦθ αι ΒΡΑ.ΠῚ ρμούοτγαηΐ. 
ἔτρωσαν. διμη ον 4Π0Ὶ1 κατα- 
τραυματίξειν, Οἵ. 1) α]ς. δα ὙΠ. 
41. ἐν τῇ γῆ καταπε- 
φευγυίαις ἐνέβαλλον. θὰ- 
ὑτατὶ Ροϊοβί, αἴτιμι καταπεφευ- 
γέναι νἱ γρουίθοι, 410 5ίαιτι μευ 
ὨΙΆΠΘΠ5. 5  σῃ!Ποοίιτ, οὐπὶ ἐν Ργαθ- 
θοΒΠοΩ6 Θορυαίαπι, 8η ψνοῦῦα ἐν 
'τῇ γῆ οὑπὶ ἐνέβαλλον φψτοχίιηθ 
ἴσπσοηα 5ἰπί, αν δὰ καταπεφευ- 
γυίαις βαρ αυ αἰ αίατ ἐς τὴν γῆν 
561 ἐκεῖ. ϑ81Π|}}15 ἀυρίμαιο ΟΥ̓ 
ἴῃ νου ὙΠ, 71: οἱ ἐν τῇ νή- 
σῷ διαβεβηκότες οἱ ΥἹΙ, 87: ὅσα 
εἰκὸς ἐν τῷ τοιούτῳ χωρίῳ ἐμ- 
πεπτωκότας κακοπαϑῆσαι. Νεϑο 
σογι5. δῦ Θχθρίαπι ΠΠ, 71... Ὁ}ὲ 
νἱά. δάη. ΑἸδρὰπὶ ΘΧρ᾿ἰοα ΠΟ ποῖα 
βοζαΐμαγ ΝΑ. ὉΠ. αγ. ὃ. 977. ρὰρ. 
343. Καταπεφευγέναι ᾿Δ!η 6 Π 
ἰπ!ογάσην οὐμ ἐν ῥγδοροβ 086 
σομϊπηρὶ ἀοοι! Η οἴη ἀ. δά ΡΕΪαΐ. 
ΒΟΡ δι, ρᾷρ. 200. Ο. εἀ. Β6ρ!ι. 
ΟἿ Χ δὴ. ΠΕΙ]. 1Υ, 9, 18. Βοτ πἢ. 
ϑγηῖ. ρ. 208. Ἀοδβι. ὅτ. ὃ. 100. 
άη. 7. δῖ. πᾶνὸϑβ αἰ[]Π][οία5β 
δί4π ἐπ ἐϊξογο οἰ οἴα 5 6556 
(465. Β. α. ν,, 10. Οἵ. Β 6" 6 οἷς. 
αὐ Τυρι. ΧΧΠ, 2, 10. Επδηι βὰ}- 
οἰδηϊίναπι καταφυγή 5ἰπη Πον Ἰοσὶ 

οἴη νεϊαβίο οοά. ΟΙ. ἀγοποῖγρο β0ι1- 
Ῥύμμη 5ῈΒΡΙΟΟΥ μι τιρ., αὖ Ὑου ββϑηθ οοπίθοὶ Ρορρο." ΒΙΘΌΜΝΕ, ἴῃ οοά. 

νἱάοιαν ΨΠΙ, 11. ἴῃ δηιπηοϊαῖο τὰ 
περὲ τὴν ἐν τῷ Πειραιῷ τῶν 
νεῶν καταφυγὴν ἠγγέλϑη. -- 
ἐκόπτοντο, ἸΔσΟΥα ΡΠ ΙῸΣ 
(τοϑγ! 5}. ΠΥ ΤΕΤΤΤΕ 
ΑΥΓΠΙσεΡ αηΐατ. ΟΥὮ ὙΠΙ, 19. 
105. δἐ 1Π|Ο Ἰοθο ἱπίδγρυ. 

ὃ.2. Περιαλγοῦντες. οοσ 
γα γθυ ἀρἃ ΑἸΠΙοῸ5. σάγαπι Γϑαι! 
ΥἹ, δ4. οὖ Ἰοσίμυν. οἰΐαπι ἰπ (᾿Ἰα..) 
ΒΙρράγοι. Ρᾶσ. 229. Ὁ. ὅτι 
περ. Ἐχριηρία Παγιπὶ ΡΥ οι] α-- 
τὰ δἀπουίροιν Β]οοπι. Ργαθίογ- 
πὶδὶρ ΚΙοιΣ. αὦ Ἰλοναγ. ἰῃ νυ. ὅτε 
οὐ περ, οι διότε περ. ΟΙ. 
Πατι. ἀδ ρατί. 1. Ρ. 9312. 54. 
ἐπεςβαίνοντες σοι. το ποι 
Ῥᾶγα 5ἰπ||]6 πὶ ἸΟΟΙΠῚ "" 90. 5ὰὉ 
ἢη.“ ΒΙΘΟΜΕ. -- καὶ ἐν τού- 
τῷ εοἴ. Οἵ. ΠΙ, 8, 4. ἐν τούτῳ τε 
κεκωλῦσϑαι ἐδόκει ἑκάστῳ τὰ 
πράγματα, ᾧ μή τις αὐτὸς πα- 
θέσται, οἱ ἴοι αάη. Ηἰς ἐδόκει 
ἕχαστος ψαϊδηῦ ἃ ΠῚ 5 4818 ἡμᾶς ὃ 
Ρυτὰ μαι, κεκωλῦσϑαι ᾧ μὴ. 
ἔργῳ παρῆν ἀϊοία 6556 ῬτῸ 51π|-- 
Ῥ ΠΟἰ ον] 5 κεχωλῦσϑαι τὸ ἔργον, 
ᾧ μὴ παρῆν, ἀοπιοῃδίγαι Ἄγη. ΟἹ. 
ἥϊα τι. αν. δ. 474. ». δορά ᾧ μή 
τινι Ὧ00 [ἃ θΟΠ]οσαϊα ΡΓῸ Ἰοσίεἰπηὶς 
ᾧτινι μή Ρίδοοηι, πο ὅςτις ρτᾶδ- 
ἐεάοπίο οὗτος ἃ Τ|μογάϊάο νἱὰ6- 
ἴὰ ὈΞΌΓρΡΑΓΙ ροἰμῖ558. ΟἸΌΓΘ Π05 

μονίων μεγί- 
στὴν προϑυ- 
αν δεικνύν- 

τῶν, καὶ τοὺς 
ἐν Σφακτηρίᾳ 
ἄνδρας ἀπο- 
λαμβάνουσιν. 
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αὐτὸς ἔργῳ παρῆν. ἐγένετό τε ὃ ϑόρυβος μέγας 3 
“αἱ ἀντηλλαγ μένος τοῦ ἑκατέρων τρόπου περὶ τὰς 
γαῦς" οἵ τὲ γὰρ Λακεδαιμόνιοι ὑπὸ προθυμίας 
καὶ ἐχπλήξεως, αἷς εἰπεῖν, ἄλλο οὐδὲν ἢ ἐκ γῆς 
ἐναυμάχουν, οἵ τε ᾿41ϑηναῖοι χρατοῦντες χαὶ βου- 
λόμενον τῇ παρούσῃ τύχη αἷς ἐπὶ πλεῖστον ἐπεξελ- 
ϑεῖν ἀπὸ νεῶν ἐπεξομάχουν. πολύν τε πόνον πα- 4 
θασχόντες ἀλλήλοις καὶ τραυμιατίσαντες διεκρίϑης 
σαν" χαὶ οἱ “αχκεδαιμόνιοι τὸς χενὸς ναῦς πλὴν 
τῶν τὸ πρῶτον ληφϑεισῶν διέσωσαν. καταυτώντες ὅ 
δὲ ἐχότεροι ἐς τὸ στρατόπεδον. οἱ μὲν τροπαῖόν 
τε ἔστησαν καὶ νεχροὺς ἀπέδοσαν καὶ ναυαγίων 
ἐχράτησαν καὶ τὴν νῆσον εὐϑιὶς περιέπλεον καὶ ἐν 
φυλαχῇ εἶχον, ὡς τῶν ἀνδρῶν ἀπειλημμένων. οἱ δ᾽ 
ἐν τῇ ἠπείρῳ Πελοποννήσιοι καὶ ἀπὸ πάντων ἤδη 
βεβοηϑηχότες ἔμενον κατὼ χύρφαν ἐπὶ τῇ Πύλω. 

15. Ἐς δὲ τὴν Σπάρτην οἷς ἠγγέλθη τὸ γεγε- 
νημένα περὶ Πύλον, ἔδοξεν αὐτοῖς αἷς ἐπὶ ξυμφορᾷ 

“ακεδαιμο- 
νίοις δοκεῖ 

, 

περί τὲ Πύ- 

ὦ μή τις τλαῖ]ο ἱπ δᾶ. πιαὶ. ἀἰχί- 
Πλι5. Ὑαϊσαίαπι ργαοίου Ατη.., 46 
410 νἱά. 1014... 11 ἀοίοπαϊ Κὶ ΤῸ Ε]. 
Ουκοβί. Τππο. 1. Ρ. 8.., αἱ αἀ ᾧ 
ἀἰαιίντιπι ΟΧ 5. ΡΘΥΟΥΙΡει5. ἐν τούτῳ 
ΡΓΔΘροβιοποπὶ βαθαπάϊτὶ (οἵ, αάη. 
Ἰ, 1. εχίγθπι.). τενί απίοπι, ψιοά 
ΠΟΠΠΕΠΉταΠπι, αΓ ὙΠ], ΤΌ. (ἴ. ἁπ. 
ἴ,.91. 1.) ποιπῖπὶ 5110 ργδθρομπα- 
ἫΝ αα γόο. ἔργῳ ΤΘἴουτὶ πο αΐ, 
ΜΙ θίπΓ ἴαιπθη ηἰ πα 5ἰ6 οΥἹτὶ οὉ-- 
ΒΟΌΓΙΙα8, οἵ τίς γϑυθὶ5 Π, 8. να] 
οοπηηοηδαίαγ, Αἀά, 54. 

δ. 8. Περὶ τὺς ναῦς οὐπὶ 
40 νοσαβρεΐο οοἰϊαογθαμ, ἀπθϊαηΐ 
Τπ| ΓΡΥΘΙ 65. ἐκπλήξεως. 
ΝΟ δὲ Γοσ πὶ ἀος οἰ ἸπΙο ΓΘ δ 5 
δοοὶρίθηξ, βϑα ἔατ οσ ΒΙΘΟΜΕ, 
ΠΣ ΧΡΉ στ 0 ἅπλ ἤλχτος οἱ πα- 

ραπληξία. --- ἄλλο οὐδὲν ἤ. 
ΟΝ, δάη. Π|, 99,1. 85, Δ. [5]1αποΓ 
ΘΟΠΠΟΘαιο 6δὲ οὐδὲν ἄνα, 564 ἀθ 
ἰιαὺ οἵ. ΚΙ οἱ. αὐ εν. νΡ. 44. --- 
τῇ παρούσῃ. . ἐπεξελ- 
δεῖν, ἀθηΐ ποροην ἀτυθοπ 
ΨΟΥΙΒΟΙ] 50 ννεὶ! πὶ πιῦρ- 
ΠΟ νογίοι ρθη. ΟΥὮ, ΒΙ]60 πιῇ, 

εἰ 46 ἀαϊϊΐνο α τ. ἅτ, ὃ. 402, 
τρρύ 

8.4. Τὰς κενὰς.:. πλὴν 
τῶν. .«ληφϑεισῶν. ΟΙ, δ. 1. 

δ. ἮΝ Καταστάντες δὲ 
ἑκάτεροι..., οὗ μὲν... οὗ 
δέ. Οὗ οπ5ι. ἄν. ὃ. 131. ἀὅα. 2. 
-- νεκρούς. θὸ ἀγιΐσαι!ο ΟΠ ἶ550 
οἴ, αὐη. 1, 04, 1. --- ἐν φυλα- 
κῇ εἶχον. δ᾽. αὐπ. 1, ὅῦ, 1. -- 
καὶ ἀπὸ πάντων... βε- 
βοηϑηκότες. η»Οὐ γὰρ ἐξ 
ἀρχῆς ἐβοήϑησαν ἅπαντες οζ 
Πελοποννήσιοι, ἀλλὰ μόνοι οὗ 
Σπαρτιᾶται) μετὰ τῶν περιοΐ- 
κῶν, εἶτα δὲ καὶ οἱ ἄλλοι κατ᾽ 
ὀλίγους. ὅρα κεφ. η΄.“ 4ΟΥ- 
ΚΑΣ. ΕἸδηΐπ περιήγγελ λον κα- 
τὰ τὴν Πελοπόννησον βοηϑεῖν. 
8, 2. θυαῖο καί πα ΕΙΣ γἱπὰ 
μιαβδί. 

Οὰρ. 1ὅ. ὃ. 1. Ἐς τὴν 
Σπάρτην. θοῖταν ηΐπὶ ἀγαθοθ 
ἀγγέλλειν ἐς τόπον, αὐ [ιαἰΐπ6 
Ρ᾽ουα 416. ἢ πὶ ΠΕ 1 Τὶ 6 ᾽π ἀ 1 Ὁ 6 πὶ. 
ΟΥ̓ ἹΝ, 122. Υ, 49, ΥἹ, 58, -- τὰ 
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μεγάλῃ τὰ τέλη καταβάντας ἐς τὸ στρατόπεδον 
βουλεύειν παραχρῆμα ὁρῶντας, ὅ τι ἂν δοκῇ. 

2 χαὶ αἷς εἶδον ἀδύνατον ὃν τιμωρεῖν τοῖς ἀνδούσι, 
καὶ χινδυγνεύειν οὐκ ἐβούλοντο ἢ ὑπὸ λιμοῦ τι 
παϑεῖν αὐτούς, ἢ ὑπὸ πλήϑους βιασϑέντας [,}}]} 
χρατηϑῆναι, ἔδοξεν αὐτοῖς πρὸς τοὺς στρατηγοὺς 
τῶν ᾿Αϑηναίων, ἢν ἐϑέλωσε, σπονδὲς ποιησαμέ- 
γοὺς τὸ περὶ Πύλον ὠποστεῖλαν ἐς τὸς ᾿Αϑήνας 
πρέσβεις περὶ ξυμβάσεως, καὶ τοὺς ἄνδρας αἷς 

Ι τάχιστα πειρῶσϑαι χομίσασϑαι. ἸΟ. δεξαμένων 
δὲ τῶν στρατηγῶν τὸν λόγον, ἐγίγνοντο σπον- 
δαὶ τοιαίδε, “αχεδαιμονίους μὲν τὲς ναῦς, ἐν αἷς 
ἐναυμόχησαν , Χαὶ τᾶς ἐν τῇ “αχωνιχῇ πάσας, 
ὅσαι ἦσαν μαχραΐ, παραδοῦναι κομίσαντας ἐς 110- 
λον ᾿᾿Αϑηναίοις, χαὶ ὅπλα μὴ ἐπιφέρειν τῷ τει- 
χίσματε μήτε χατὼ γῆν μήτε κατὰ ϑέλασσαν. 
᾿ϑηναίους δὲ τοῖς ἐν τῇ νήσῳ ἀνδράσι σῖτον 

ὕαρ. 15. δ. 1. Παραχρῆμα. ἴπνῖι5. ποι γᾶ μἶ5 ῬάθΠ 6. ΟΠΊΠΙΡι!5 
8. ΠΟΠΠΕΠ}15 ΘαἸτοτιιπι ΤΘΟΘΠ ΠΟΥ απὶ βογυαία οϑὶ νυϊσαία πρὸς τὸ χρῆμα. 

δ. 2. Ἢ χρατῃϑῆναι (55. Αὐρ. ΟἹ. γ6π. ἴτ. γαϊ. πι- . ἤπᾶθ 
βουρίασα ποὸη αἰ βρ!]οοθαὶ Πουπιαππο. Τηϊογργθίαγο αἰ απ ἔα πιο απ 
ἃ πα Π1ππ 4’ πη 6 Βα ρα Ὁ ποτ τ θην (παϑεῖν τι, οἵ. ΤΥ, 99. 
οἱ ἰδὲ δ4π.) οαρογοπίατνο, Αρατηϑῆναι 5ἷπὸ ἤ οἱ 5ἰηθ νἱέσαία 
ΡΓΟΧΙΠΊὰ ΒῈΡΘΥΙΟΓΘ Εἰ. (. θο. ὕληι. (γ. Ὁ. 1. Ε΄ [καὰτ. ὙΙπά. 411 ἀ6- 
[ΘγοΓο5. οἱ Βοκκ. Ὑα]σο οὐ Ῥοεϊ. ἢ κρατηϑέντας. ΒΟ ΚΙΚΟΥΙ βογριιγα 
ΡῬΙαπίογ υἱάθίαν., ψπᾶπὶ δχ {πὰ ἴάπι πιῖγαθ ΠΠΡγΆΤΙΟΎι} ἈΡΘΓΓΔΙΙΟΠ 65. ΟΥΪΓΙ 
ΡΟ θυ ηΐ, 

τέλη. Οἵ αἄποῖ. 1. 58, 1. 
καταβάντας. σε ΙΝ τι ταῦ ἂν. 
δ. 129. 3. Ἀοϑ51. δ. 100. 4. 4). -- 
βουλεύειν παραχρῆμα 
ὁρῶντας. Ὁρῶντας, «το τὸ 
ἀπ 5Ρ 60 .ἃ ἱπιογργθίαϊι Ἠδδοῖς., 
ἀοθοῖ 6556 Υἱ ἀπ 5, ἀἴψιθ ΜΠ 
παραχρῆμα, υἱὐ 411] εὐϑύς (εἶ. 
Βοϑβί. ατ. ὃ. 190. «ἀπ. 3.). αἀ- 
ἀϊϊαμη. Βαρεῖ., αὐ. αιιθπηδάηϊο τιπὶ 
ψΘΠΪΘ Πα γ θυ Ογι πὶ ΡΥ ΠΟΙ ρα οἱ 5ἰ-- 
ΠΏ Πα (οἴ. ἢ οϑ1. αν. ὃ. 140. 4. 1, 
5ῖη6 πιᾶσπᾶ νἱ δα θοίππι οϑῦς οὖ [ἃ-- 
ἀἰϊπ6 αἰχουῖὶβ βίαι πὶ νἱάοτοπΐ 
οὐ βίαϊι ΘΓ 6 ἵ. ϑδιυιβροοίαπι [010 
Βάσεγο, οἷ ἀθίογὶ γα] σιιοσ, Οοη- 
ΒΘΏ ΙΓΘΠΊΙΒ, 5] ἴΠ 5015 ΠΡ τῖβ πρὸς 
τὸ χρῆμα οοπεπομίθιβ Ἰορθγοίαγ, 

βοὰ δὰ γϑοθρία γοῦρα πο ΓαΠδ-- 
Τταιπι ΠῸΠ γἱάθίιγ. ἃ} ἱπίθγργθιθιι5 
Ροίΐαἴ556 ΔΒ ΟΡ]. 

δ... 2. Πρ’ ἡ ποῦ. ὁ. πὐχιο ὑὐ 3 
ϑῆναι. Οἵ, 54. -- ποιησα- 
μένου ς. 6 οαϑὰ οἵ. ἀάη. 1, 59, 
1.11, 11,7. - τὰ περὶ Πύ- 
λον. Οἷ. δάη. ΠῚ. 6,1. 2. ΑἸ ΟΥ 
Μέαὐ.. ἀν. ὃ. 421. δάποιῦ. Δ. οἱ 
Βοτη ἢ. ϑὅγηῖ. ρ. 125... φιογαπὶ 
ΘΧρ ἰσαῖο ΠΟΡ8 ΓΕ ΟΙΟβίου νἱά6- 
ἴὰτ. -- τοὺς ἄνδρας... .5πο- 
μίσασϑαι. Οαπβα τοὶ εχ Υ, 10. 
ΘΟΡΠΟΒΟΙ ΙΓ. 

ὕαρ. 16. ὃ. 1. ᾿ΕἘγίγνοντο 
σπον δαί. Β᾽μμ ον ἱπηρ ον [θοίππι 
Ἰορίμαγ ΤΥ, 00: ἐποιοῦντο τὴν 
ὁμολογίαν, ὙΠ], θοῇ ἄλλας (ξυν- 

1ον ἐκεχειρί- 
αν ποιήσα- 
σϑαι, καὶ ἐς 
᾿Αϑήνας πρε- 
σβεύσασϑαι 
περὶ εἰρήνης. 

αἱ περὶ Πύ- 
λον σπονδαί. 
οἱ πρέσβεις 
ἀποστέλλον- 

ται ἐς ᾿4ὃη- 

νας. 
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ἐᾶν τοὺς ἐν τῇ ἠπείρῳ “ακεδαιμονίους ἐχπέμπειν 
ταχτὸν χαὶ μεμαγμένον, δύο χοίνικας ἑχάστῳ 
᾿ἈΑττικὲς ἀλφίτων καὶ δύο κοτύλας οἴνου χαὶ κρέας, 
ϑεράποντι δὲ τούτων ἡμίσεα" ταῦτα δὲ ὁρώντων 
τῶν ᾿Αϑηναίων ἐςπέμπειν, χαὶ πλοῖον μηδὲν ἃς- 
πλεῖν λάϑρα' φυλάσσειν δὲ χαὶ τὴν νῆσον 49η- 
γαίους μηδὲν ἧσσον ὅσα μὴ ἀποβαίνοντας, καὶ 
ὅπλα μὴ ἐπιφέρειν τῷ Πελοποννησίων στρατῷ 
μήτε κατὸ γῆν μήτε κατὰ ϑάλασσαν. ὃ τι 
τούτων παραβαίνωσιν ἑκάτεροι καὶ ὁτιοῦν, τότε 

αν. 16. 8.1. μάϑρα. Βεκῖς. λάϑρᾳ Εἷς οἵ 4110]. 
αν. ὃ. 8. ν. 26. ΠΑΡΑ δ. 39;: 
ὙΠΟ 1415. ΟΠ 65. υἱἀθηίιγ {πιοτ]. 

Πελοποννησίων. 
πᾶη, δε... [ογίαββθ τϑοΐο. 

ἅδήκας) ἐποίουν. Οἱ. αάη. 1, 20, 
1.72, ἃ. -- ἐκπέμπειν. κε 
πέμπειν, αἱ ρϑι0 ροδὺ εἰ ὁ. 2θ., 
τᾶν ΠΟΌΓ. ---- μεμαγμένον, 
μοὸπ πη οὶ τὰ πὶ (ἀληλεσμένον ο. 
20.). 5εἀ πυραοΐαπι, ἀδΡ - 
δἴππι. {0 ἀαΐομπι [118 σῖτος τηϊ -- 
τογοῦμγ, μα οΘ ΘΠ] 011 νἹ ἀθηΐι μὰ - 
Οἱἱ 6556. 404. 4υϊ ἴῃ ϑρμαοίονϊα 
δϑϑθηΐ, Πα δ δὰ Ρᾶπ65 ὁοαπθη- 
ἀο08 (γυναῖκας σιτοποιοὺς, ἀθ 
αυΐθιι5. οἵ. Π, 78, 9.} ποπ μαθογθηΐ, 
ΔΙΒοπίθηβ5 65. ἀσίαπι [ουίαββθ. 60 Ἷ 
ὈΘηϊ 5. ΟΟΠΟΟββουπηῦ. ΠΘ6 ΟΟΠ56Γ- 
γα αἰαυπ5 ρΡοββοῖ. Οἵ, ΒΤ ὁ μι. 
οἴ Ηδὰ εἷς. Πονάθαοθα πὶ νΘ]Ὸ 
αν} ῬαΠΘΙὴ.ς ἃ} ΡΟ] πο πα 10 ἴθιη- 
ΡΟΥΘ ΠΙΪΒΒ.1ΠῚ 6586. ΟΧ ὈΓΟΧΙΠΙΟ Πο- 
πιῖηο ἀλφίτων ἈΡΡΆΓΟΙ. --- δύο 
χοίνικας... ἀλφίτων. οἷά 
βίπα αἰ θῖο ἀὸ ᾽πὶ ἴῃ ἀΐδηι ἃθ- 
αἰρίθπάαπη οδὲ. [τὰθ ποῖίο ἰἢ 
αἴ ὁ πὶ οἰΐαπι 4Π}0} ἀρ πυμηθυα ϊὰ 
ποη Θχργίπιίαγ, ΟἿν ὙῊ, 87. 1]. 
49.] Πος Ροτίιι5 ᾿μασρἀαρπιοπίοβ ἀὁ 
πε πδίγία ραοίοα ρι αῦ, αἱ, δὶ ἰηΐον 
0505 οὐ Αὐποπίθηβοθ ΠῸῚ οοηγο- 
Ηἶγοῖ., βῖ8. ἴῃ ἰπδυ]ὰ ΔΙ αι δι 
σομπιθαίπ5 δι ρογοβϑοῖ. [Οἱ΄ 99, 2.] 
Ναπ) γυ!ρὸ ὑπὰ χοῖνεξ [ρᾶγ5 4ιᾶ-- 
ἀταροβίπια οοἴαγα πο ϊπιηΐ β6ῖὶ 
θοίανα πιοάϊὶ Ποιμαη}} ἱπ αἰεί: 
ΠΌΜ.. Ἀπ ηΐιιι. Ομ ΠἾ5 51 ΠΠ ΘΓ 
ογοάοθαιίαν, [Οπᾶγο ἐδ ἢ} ΒΟΥ Β 

ΟΥ, Ἐορί. 
564 1ἷο, ὦ. 110. ἃ]. λάϑρα Ἰἰργὶ 
Οἱ, ϑΒρίϊζῃ. δ ἤοπι. 1]. Υ. νυ. 209. 

Πελοποννησίῳ (ὑα855. Αἰ, 1ι. αι. οἱ ἃ 800, 
ΟΥ̓, 5ἀ. Υ, 26. 30. 

ἀαθαμιγ.1 ΥἹά. Ρ τί σοῦ. δά Δ6- 
Ἰαη. 1. Υ. Η. 20.“ 0. ΡιΙυγα 
νά. ἀρὰ Αὐτὴ. ΟἿ, ΒοδοΙ ἢ. 
Οδοοη. οἷν. Αἰποη, 1. ρᾶσ. 99. εἰ 
ΟἸΙη1. Εαβι. Αἰ. ρὰρ. 404. 6α, 
Κτιοσ. 0)ὲ ἀλφίτων ἃπίοπι γ068 
οἷ, ἀάῃ. Π|. 49. 2. --- κοτύλας. 
Οὐοιγ!α δγαὶ 4ιατία ΠΟΘ ΠΪοΙ5. θᾶ} 8. 
ΟἿ, ΒοΘοΚΙ. 1. 4. ραρσ. 107. οἱ 
Οὐδοβῦ. πηϑίγοϊορ. Ρ. 201. 54. Ταη-- 
τππάθπι να οθαῦ, αιδπίιπι ΠΟ πιϊπἃ 
ἨἈοπιαπα, ἰἃἀ δὶ ἀϊπηἀϊα μα} 56χ- 
[αν]. Ηδπο αὐΐθιν 5115. Πα σ Πα 
Υἱπί, φαοά ἀαιὰ., 4ιᾺΠῚ ἁλμυράν 
δουῖδ ἱπ ἱπδυΐα Πα ΘΡαπὶ ΠΟ ΔῈ 
ἐδ ρουα 6. ΒΟ θυ, ρου ΘΟ η θη. [{-- 

588. οχ παγγαι 5 ὙΠ], 87, 2. ᾿ἰ{αοι, 
-- ϑεράποντι, ἱ. οι, Εἴ- 
λῶωτι. ΟἿ ὁ. 8. οχίν. δὐ ἴδ᾽ ἀάη. 
-Ξ ὅσα μὴ ἀποβαίνοντας, 
'. 6. ὅσα δύνασϑαι μὴ ἀποβ., 
4υαπλαμ ΡοΟϑ 5 θη ΟΠ ἀ46-ὸἢ 
Βοσπά θη 8. ΟἿ αι. 1, 111,1. 

ὃς 2. “Οιἰτα δῖαν, σθν μα 
ὁτιοῦν, φαϊοααϊά ααοηι. 
νοὶ τ ἢ 1 11Ὲ|π. Ροβί ᾶθὸ (ρῖο 
αι 28. 1. ἐὰν καὶ ὁτιοῦν) 
ἴῃ ἀροάοδὶ, αυϊάοιι ῬΓΟΡΥΙΘ δοτῖσ 
Βοηάμηι οἵα τοῦτο λύειν τὰς 
σπονδάς, 5οἀ Παρο Ἰονὶβ βοηΐθῃς- 
ἐἶἰα6 ἱπιπηυΐαιῖϊο ποηνπθηὶ οΟἰδη οί, 
41 ἀ6 ὃς ἄν νοοῖθιι5 αἀ 1], 44, 
1. οἱ αἰϊθὶ δὐηοίαϊα πιθπη ΠΟΥ !, ---- 



τῷ 

ΕΤῸΣ Η. ΘΕΡΟΣ. ΟΥ, 17. 27 

λελύσθαι τὸς σπονδώς. ἐσπεῖσθαι δὲ αὐτός, μέχρι 
οὗ ἐπανέλϑωσιν οἱ ἐκ τῶν ᾿Αϑηνῶν Μαχεδαιμο- 
γίων πρέσβεις. ἀποστεῖλαι δὲ αὐτοὺς τριήρει ᾿4ϑη- 
γαίους χαὶ πάλιν χομίσαν" ἐλθόντων δὲ τάς τε 
σπονδὸς λελύσθαι ταύτας, καὶ τὸς ναῦς ἀποδοῦ- 
ναν ᾿Αϑηγαίους ὁμοίας, οἵαςπερ ἂν παραλάβωσιν. 
αἱ μὲν σπονδαὶ ἐπὶ τούτοις ἐγένοντο, καὶ αἷ νῆες 
παρεδόϑησαν οὖσαι περὶ ἑξήκοντα, καὶ οἱ πρέ- 
σβεις ἀπεστάλησαν. ἀφικόμενοι δὲ ἐς τὲς ϑήνας 
ἔλεξαν τοιάδε. 

117. Ἔπεμψαν ἡμᾶς “ακχεδαιμόνιοι, ὦ ᾿4ϑη- 
γαῖοι, περὶ τῶν ἐν τῇ νήσῳ ὠνδρῶν πράξοντας ὅ τῷ 
ὧν ὑμῖν τε ὠφέλιμον ὃν τὸ αὐτὸ πείϑωμεν, χαὶ 
ἡμῖν ἐς τὴν ξυμφορὸν ὡς ἐκ τῶν παρόντων χό- 
μον μάλιστα μέλλῃ οἴσειν. τοὺς δὲ λόγους μα- 
χροτέρους οὐ παρὼ τὸ εἰωϑὸς μηκυνοῦμεν, ἀλλ᾽ 
ἐπιχώριον ὃν ἡμῖν, οὗ μὲν βραχεῖς ἀρκῶσι, μὴ 

δ ᾳ ᾿ - “ . 

μέχρι οὗ ἐπανέλϑθϑωσιν. οἷἶσον, 564 ἰάδο. κτηΐπιι5 αρία 685-- 
ΟΥ δἄη. 1, 197,2. --- οἱ ἐκ... 
πρέσβεις. Οἵ, ἀάη. 1, 8, 2. 1η- 
ΒοΙθηί5 απο ἤθὺ πηι ποία πὶ 
οβϑῦ, φιοά νερὰ οἷϊιβ ΡΓΟΡΥΪΘ ἴῃ 
Πᾶθο ΥἹἀθπίαν ΓΘΒΟΪΥ Θηάα, ἐκ τῶν 

᾿ϑηνῶν οἱ ἐς τὰς ᾿άϑήνας πεμ- 
φϑησύμενοι (ἀποσταλησόμιενοι). 
564 [ογίαββο βοίππι ἐπανήξοντες 
Ξιιθαιπαϊοπάτπιπι οί. 

ὃ. 8, Περὶ ξξήκοντα. ἴη 
ΠΕΠΊΘΓΟ σΟΠβοπἰ ΡΒΠ ΘΟ τι ἀρπὰ 
5080]. Αὐϊδίορ. Ραο. νυ. 6004. (6- 
ἰδθγαπι οἵ. αἄἀη. 11. 2. -- οἱ προ΄- 
σβεις. Οοπβυίο ἠο Πῖ5 ἀἰδραίαπ- 
τοι ἢ ἃ ἢ Ἰε τ πὶ πὰ ἀα ΥἹΙ. Αὐβίορῃ. 
Ρ. ΟΟΟΙΧΧΥΠΙΙ. 544. Αγομορίοϊε- 
πιὰπι, ἀπ ἀριἃ ΑὙἸ βίο ρ μα Π 6 ΠῚ πο-- 
γηϊηαῦπτ, πο δορά δοπηοπίιϊμ. 5οά 
ΑἸΠδηϊθηβθπὶ ἃ Πθπιοβίμθηθ ΑἰΠπὸ- 
ΠᾺΡ 1ΠΪ5511Π| 6586 μια ΠΟΓΙΠΙΆΠΠΙΙΒ 
ἴῃ Οοπιπιρηΐ. ἀπιῖαι. διά. ἃ, 1897. 
π). δίαϊο Ρ. 518, 

Οδρ. 17. ὃ. 1. 
1 ἃ πὶ, ἷ. 6. 5' πὰ]. οἱ. ΥἹ, 87, 

καὶ ἡμῖν ..«. μέλλῃ 
οἴσειν. ϑαρ θυ ονῖριι5 Ἰαβὶς τ - 
Ξροπάοσοη! νεῦρα καὶ ἡμῖν ... 

Τὸ αὐτό, 

Βοηΐ, σισά ἀδ 115. 486 [μοοάδο- 
1Π0 115. Ποηρδία οββϑηΐ, ρϑγϑι βίο - 
ΠΘΗῚ ἴῃ ΔΠΙ5. ΑἸ Θηβίτ. οἰ οἱ 
ΠΟΙ ΟΡτ5 οὐαί. Πα {πὸ πηπϊαΐα δϑί, 
αἰ δᾶθρθ, Ροβὲ τέ- ογαϊο; πο 
γογὼ ργορίογοα το αἴϊναπι ἴῃ πο- 

τηΐπαίϊνο ἁἀἀοπάπμῃ οναΐ. Οἵ, ἢ ὁ 5(. 
ατ. ὃ. 123. δά. 6... βιρτα δάη. Π, 
84, 2. τῃΐογρυ. Τὰ ο. ἄϑγπι. ὁ. 18. 
ΘΧΙΓΘΠΊ, 
Ρ. 156. Οὕ. θὲ νυυ. ὡς ἐκ τῶν 
παρόντων νἱά. αὐπ. ΠΠ. 39, 2. 

ὃ. ὦ. ΜΜακροτέρους .-. 
ηκυνοῦμεν. ΟΥ Ἡ δῖ ἃ. οὐ 

5 0411}. δα ΡΙαι. ἀοτρ. Ρ. ἀθῦ. Εἰ. 
Τ 0 δε ΠΡ Αναῖ: ἀν: 11. μ 9 ες ϑὺ 
παρὰ τὸ εἰωϑὸς διΐομῃ. ἀϊοιηΐ 
Ιεσσαι, αὖ απὸ ὈΓΑΙΠ ΟΠ ΘΠ οὐπὶ [.α-- 
οοὐδοιποπίογιπι βραχυλογίᾳ, ἀθ 
4ιὰ νἱά. 1, 86. εὐ δ π 611. θοτ. Π. 
Ρ. 980. 544... ὁοπο Πθηΐ. --- ἀλλ᾽ 
ἐπιχώριον ὄν οοἴ. Ηαθο ὁοπ- 
γαυῖα διπὶ Βα ροτίοσῖθι5 οὐ παρὰ 
τὸ εἰωϑύός. Ἠ6 5γπίαχὶ οἵ, Ν ΑὙ 1}. 
αν. ὃ. ὅ04. Βο51. ὃ. 191. ἀάπ. 4. 
-- οὗ... ἀρκῶσι. ὯὮς ἂν 
πο} Δαἀάϊο εἴ. Μ α 0". αν, ὃ. 527. 
αἄποι. ὁ. Βοϑι. ὃ. 129, δά. 1. 

5.411}. δα ΡΙαι. Ομαγπ.. 

λόγος Δακε- 
δαιμονίων 

περὶ εἰρήνης, 
οἱ μετὰ προ- 
οίμιον {ἢ α 
Ξε Ὧ) πρώ- 
τον ἀποφαί- 
νουσιν, ὅτι 
τοὺς ἐμπεί- 
ρους ἀἄπιστο- 



τάτους ταῖς 
εὐπραγίαις 
εἶναι δεῖ. 

καὶ διὰ τοῦτο 
προςήκειν λέ- 
γουσι τοῖς 

᾿Αϑηναίοις ἐς 
τὰς σφετέρας 
ξυμφορὰς 

ἀπιδόντας ἐν 
τῷ εὐτυχεῖν 
τὸν πόλεμον 
καταλῦσαι. 

28 ΘΟΥΚΥΔΙΜΟΥ͂ ΞΥΓΓΡΑΦΗ͂Σ 4. ιη. 

πολλοῖς χρῆσθαι, πλείοσι δέ, ἐν ᾧ ἂν χαιρὸς 
ἡ διδάσχοντάς τι τῶν προὔργου λόγοις τὸ δέον 
πράσσειν. λώβετε δὲ αὐτοὺς μὴ πολεμίως, 
αἷς ἀξύνετοι διδασκόμενοι, ὑπόμνησιν δὲ τοῦ κα- 
λῶς βουλεύσασϑαι πρὸς εἰδότας ἡγησώμενοι. ὑμῖν 4 
γὰρ εὐτυχίαν τὴν παροῦσαν ἔξεστι χαλῶς ϑέσϑαι, 
ἔχουσι μὲν ὧν χρατεῖτε, προςλαβοῦσι δὲ τιμὴν 
χαὶ δόξαν. χαὶ μὴ παϑεῖν ὅπερ οἱ ἀήϑως τι 

γ ᾿ , - ᾿ , ΖΕ ᾿ 
ἀγαϑὸν λαμβάνοντες τῶν ἀνθρώπων" ἀεὶ γὰρ 
τοῦ πλέονος ἐλπίδι ὀρέγονται διὰ τὸ χαὶ τὰ πα- 
ρόντα ἀδοκήτως εὐτυχῆσαι. οἷς δὲ πλεῖσται μιξτα- 
βολαὶ ἐπ᾿ ἀμφότερα ξυμβεβήκασι, δίκαιοί εἰσι 
καὶ ὠπιστότατοιν εἰναι ταῖς εὐπραγίαις. ὃ τῇ τε 
ὑμετέρᾳ πόλει δ ἐμπειρίαν καὶ ἡμῖν μέλιοτ᾽ ἂν 
ἐχ τοῦ εἰκότος προςείη. 
ἡμετέρας γῦν ξυμφορὸς ἐπιδόντες, οἵτινες ἀξίωμα 
μέγιστον τῶν Ἑλλήνων ἔχοντες ἥκομεν παρ᾽ ὑμῶς, 
πρότερον αὐτοὶ κυριώτερον νομίζοντες εἶναι δοῦ- 
ναι ἐφ᾽ ἃ νῦν ἀφιγμένοι ὑμῶς αἰτούμεθα. καίτοι ἃ 

Ψ» γ 2 ΡΖ » 2 οἷν ., ΄ 
οὗτε δυνώμεως ἐνδείᾳ ἐπάϑομεν αὐτό, οὔτε μεί- 
ἕονος προςγενομένης ὑβροίσαντες, ὁπὸ δὲ τῶν εἰεὶ 
ὑπαρχόντων γνώμῃ σφαλέντες, ἐν ᾧ πᾶσι τὸ 

͵ 

ὅαρΡ. 18. δ. 1. ΟΙ. Υϑη. ῥα]. 1{., δϑὲ 
ἰᾳΠΊ6 Π ΔΡ 1551 ΠΏ}. 

Νῦν οπι. ὅα55. Αυρ. 

μηδ᾽ 3 

18. γνῶτε δὲ χαὶ ἐς τὲς 1 

ἰηῖτα 18, 4. --- ἐν ᾧ...πράσ- 
σειν; 48 40 ἔδιηρα 8 51} 
οχβοααὶ οὔ οἰ πα πὶ ἀοο θη ἄο 
γοΥθὶ5 (5. οταἰϊοῖθα5 ’0π- 
σιογὶθα5}) ΑἸ 41 Θοτὰ πὶ, 
4186 6 ΓΘ ΡΓΔΟΒΘΠΗΓ δι η1. 

ἔξ. 8. λάβετε. ΟἿ. αἄη. ἢ, 
90, 3.. Νῖδὶ δαΐθμι ποσαῦο δά 80- 
Ἰαπιὶ πολεμίως τοϊαϊα: οϑϑοῖ, μὴ 
λάβητε Ἰοσοτγοῦατ. 

ὃ, 4: Εὐτυχίαν... καλῶς 
ϑ ἐσϑ'αι. Ἀοίδιει: ΘΓ σα σ 6 ἢ - 
νγνᾶτγιϊροβ αἸῦ οἰκ τ ὁ οἷν ἔς νν οὨ] 
(ππΐχοη πῇ ἃ γοῦν ἀπ 5.ᾶπ- 
ἀϊρ) ἀπ]ορσοη. ΟΝ αἀη. [, 20. 
Θ᾽ ΙΥ, ὅ9. -- ἔχουσε...κρα- 
τεῖτε, ἰοηοηνὶρθυ5 (ἰΐὰ τ 
ΓΘΕΪΠ ΘΟ 015) 6ἃ, 408Δ6 Ροβ5- 
βίάει18. -- ἀεὶ γὰρ... ὁρέ- 

γονται, 56 ΠΙΡΘΙ ΘΠΪΠῚ 500 
6] Ὁ] πιαΐοτα ἂρ Θὕ πη. 

δ. ὅ.. Ἐπ᾿ ἀμφότερα. ΟΙ. 
ααῃ. 1. 89, 9. - δίκαιοί εἶσι. 
ΟΥ Μαῖ. 61: ὃ, 2997. τ  χ 
τοῦ εἰκότος. ΟἿ αἄῃ. 1, 51. 2. 

Οαρ. 18. ξ8.1., Κυρεώτεροει 
.««-δοῦναςλ, 5 Ροϊδδῖᾶ- 
65 ΒΡ τ ἀδῃ ἀϊ. ΟἿΌΝ ΒΤ ὁ πλΓ. 
6]ο55. αὐ Αδβοῖ. ἄσαπι. νυ. 100. --α 
ἐφ᾽ ἅ. Οἱ. «ἀπ, Ν, 87. 

ὃ. 2. πὸ ὑπαρχόντων, 
ἱπ ρΡτϊβίϊηα ΡΟ ἃ. ΡΓΟΡΓ. 
Ρτοΐθοιΐ (απ σομοπά νοῃ}) 
Ὁ 115. 4ἃ5 ΒΘΙΡΟΥ ΒᾶΡ6- 
Ὀ Δ ΠΙ 5. (ἰ. 6. ΘΟ 5 ἀπ .ϊ0ὰ5. 
σΟΟΠΒΙ 6.15) ΓΟΡ5 οὐ ορὶπ- 
Ρα5. ΟἿ, αἄη. 1,91, 7.11, 02. -- 
γνώμῃ σφαλέντες. ϑΒιμ Ποῦ 

ὗ 

;: 

αι»... 
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3 αὐτὸ ὁμοίως ὑπάρχει. ὥςτε οὐκ εἰκὸς ὑμῶς διὰ 
τὴν παροῦσαν νῦν ῥώμην. πόλεώς τε χαὶ τῶν 
προςγεγενημένων καὶ τὸ τῆς τύχης οἴεσϑαι ἀεὶ 
μεϑ᾽ ὑμῶν ἔσεσθαι. σωφρόνων δὲ ἀνδρῶν, οἵτι- 

γνώμῃ ἁμαρτεῖν ΝΕ ἴθ. 
σϑῆναι γνώμῃ ὙΠ, 

9.) ψευ- 

ὃ. 3. Ῥώμην ««-τῶν προς- 
γεγενημένων. Προςγεγενη- 
μένων πραΐγιιπι, 410 5 σμ ΠΟΘ Γ 
Γ65.9 4π868 (αἰρογ}) δοοθ556- 
ταηΐ, (τὰς νίκας λέγει καὶ 
τὴν ἐκ τούτων δόξαν.“ ΤΟΥΚῸ 
6856 ταίιι, ῥώμην αἀ πόλιν το- 
Ἰαΐαπη, τολαν εἴ Ροτθπ ἃ ΠῚ. 
δα τὰ προςγεγ-. ΡεῚ αἰοσίαπι ναὶ 
Ῥοίϊα5. Ζοισιηᾶ πὶ ἃ σα τπι ἃ ἔπ δαὶ 
γα] ογ σθη560. Β᾽μΉ Ποῦ Β αι... πἰβὶ 
4ιοά ἰπι 6 ΠΠσὶδ ΟῸ ἢ 5 ἴα ἢ {1 ἃ πὶ ἀξ 
ΟΡ] δα απ, ΥἾπι, 418 Θ εχ 
ΒΑΚΕΙΕ παβοϊξατ. --- τὸ τῆς 
τύχης. ΟἿ. ἀἄη. Π, 59, 1. 

ὃ. ἅἃ, Σοφρόνων δὲ ἀν- 
δοῶν οδὲ, βοαιαίαγ Ιοοῖ5 δά πηο- 
ἄυπὶ νοχαίιβ. [ἢ 410 51 ῬΥΪΠΊΠΠ 
ΦαδογαΓ.., 4πᾶθ ᾽ξ ΒΙΠΡΉΪΟΥΙ ΠῚ 
ΠΠΘΠΙΡΓΟΥΙΠῚ ΘΟ ΘΓΘΗ Πα, πη ΔΗ [6-- 
βίαπι δὲ οἵτινες ἔϑεντο ποὴ 
ΡΟΞ56 ῥγοϊαβίπ, καὶ ὧν προςφέ- 
θοῦντο Δροάοβίῃ 6556, ηἰἶδὶ ἴῃ γος 
015 τόν τε πόλεμον νομίσωσι 
ΑἸ Ζυ ἃ Ἰη θυ 556. ΟΘηβΠΟΓἶβ, 6Χχ {π0 
ΡΘηάθγϑι οοπηἰμπποιίνιιβ. πάτα Π)0- 
ΒΓδΘΙΙ5 ἤν ἀηῖθ νομίσωσι ρογ1558, 
Ἠδαβίιι5. ἴῃ [λιουθ. ΤΆιο. Ρ. 80. 
ἂὰ! τόν ἴῃ τοϊαι γί οἵ΄ πιαίαπ- 
ἄσπι απ πος ἀπίθ ψομιίσωσι εχ-- 
οἰ ἀἴδθθ δοπίθοϊ!, ἐχ φαΐθιιβ οοηΐο-- 
οἰαγβ ἔθγια οϑίθυῖβ ργαθβίαί. Οὰπι 
δὶ ργορθᾶνθγβ, δηπποῖδιὶ οἵ νομί- 
σώσι ΔΡΟάοβίμ 6556 καὶ ἐλάχιστ᾽ 
ἂν καταλύοιντο οχἰ 5 ἰπιανοτίϑ. 564 
ποὺ υἰϊππη ἴῃ ΠΙΘΠΙ ΓΔ ἢ Θχϑίαϊ 
ὙΘΒΕΡΊ ΠῚ ΟΠ 55: γ σα θ]Π, οἱ βθη- 
ἰοπιϊα 6χ μἰβ ργοάϊθηβ ΘΟ Π5 110 οΥγα- 
ΤΟΥΪδ ῬΓΆΘΟΙΡαΟ υὙἱἀοίαῦ ΓΘρΈ σΠαΓΘ. 
Ομοά ποη ροίοϑὲ ἰά 6556, πὶ, 4υὰ- 
165. Ποιμίπθ5. πηαϊα., αιίθιι5 ΑἸΒ6- 
Ὠΐθη565 πο αὐ ΠΗ ἱπ]ρ 6] } 6 πα] 
ἴπΠη 0 ΠῸΠ ῬΓΘΠΙΘΙΑΠπέιΡ, ργιἀθηΐοῦ 
ἐγαοίαϊατι 5ἰηΐ, ἀοπιοπείτγοι; 5οά υἱ 
608, 405 ἀπίρα [ὈΓ ΙΠΔΠῚ 5ΘΠΊΡΟΙ 

5101 ΒθοιπἀὯπΠιὶ [ὉΓΘ 5ρογαγΓΘ υϑίαξ, 
ΡΓΟΒΡ τα γθθιιβ πιοάθγαίθ αἰθηάτιπι 
6556. ἀοοθαί. Οπαηχιᾶπι Ηδδβῖι5 
]. ἃ. ν. 80. Αἰμθηΐίθμβοβ, 5 πιοάθ- 
Γαῖα αἰδηία [ουίππα βθοιπάα, πὰπῸ 
ΕΧ 60 ἔγιοίμιπη ἸαϊΠγῸ5.. αἱ αάγοι- 
586 Ρυπδηϊι5. ΟὈν πὶ Θαηΐ, ἰά60 
Βαϊ ἀθϑιγάρ ἀἴοῖ μαίας, φαία, δα - 
γθρβα τι δἰ! ιαη 40 ἀροϊάα!, Ἔχβρο-- 
οἴαπάϊι) 6556. 181) δηΐθαᾶ πιοππε ῖῃ. 

Οποπίαμη ἰαπηθη ἴἰπ γγ 5 ΠΡΓΟΓΙΠΙ 
Π155.7 Δ Θ]ΠΔΠῚ ΠΘΟΘββατία οἱ οουία 
ΘΠ Πα αἰο ᾿ηνθηΐα 5ἱ;, ἰπ πος οουίθ 
ΘΧΘΠΊθ]Ο πἰΠ}} πιίαπάτιπι αὐ ἰΐτα- 
ΠΉΜΠ, ΘΠ ΠοΙαίο καὶ ταῖς... ἂν 
προςφέροιντο ἴῃ ραγοπι πθϑίη γθδ- 
οἴο.. οὖ ρῬγοΟπαΠ ΠΟ ηΐθι5. οἵτινες 
ἔϑεντο νομίσωσί τε ἱπίογ 56 οὐ- 
ΡΌ]αιϊ5., ρεΐπια γογθα ἰπιογργοία- 
ΠΡ ρΡγιάθηίοβ δαΐθπηι Υἱγὶ 
1 5πηΐ, 41π| οοἵ. Ῥοββιηῦ δηΐτη 
ΘΟΟΠΕΠπΘΡΘ ΠΙΪ ΧΕΙ ΟΠΘπὶ ἀϊοοπαϊὶ σο- 
ΠΘΙΠΠῚ σωφρόνων ἀνδρῶν ἔστε 
ϑέσϑαι εἰ σώφρονες ἄνδρες εἰς 
σὶν οἵτινες ἔϑεντο. Οἵ. Ν Α.Ὸ}. 
αν. ὃ. 481. Δάη. 3. εὐ ὃ. 632. θ. 
Αἀά. Χ ϑη. ἈμαΡ. Π.δ..2.;: παν- 
τάπασι δὲ ἀπόρων ἐστὶ καὶ 
ἀμηχάνων ἐτεὸν οἵτινες ἐϑέλου- 
σι δι’ ἐπιορκίας πράττειν τι. 
ΑΤΊΡΊΟΡΒ. ὙΠοσηι. 111: σοφοῦ 
πρὸς ἀνδρός, ὅςτις ἐν βραχεὶ 
πολλοὺς καλῶς οἷός τε συντέ- 
νειν λόγους. Ἰτοιη βαρτα ΠῚ, 40, 
7. ε ἀθ νϑυῦθὶ ἔστε οπιϊβδίοπο άπ, 
Ι, 120, ὃ. εἰπάδ ἱπησίπηι5. ἰπίου 
58 οἵτινες ἔϑεντο νομίσωσί τε; 
41|ὰ6 θα ἀδπ) οδὲ. οοπἰιηοίίο οὐπ- 
ἸμΠΟΙνῚ οὐ ᾿πἀἸ δ ν 1 ἴῃ ΘΠ οἰ ας ἰ5 
ΓΟ Εν 15... ΟααἶπΠ5. ΘΧΘΙΏΡΙα ἰΘσιιηΐαῦ 
ΤΙ, 44. 1... Ὁ] νἱὰ. δάη., οἱ ΙΥ, 92,, 
ηἰδὶ ἀαοα Ἰδὲ οοπίπιποίίνιι. ἀμίδς 
οοαϊ!,, πα ἰοαινι5 βαψαίΐματ. Ααα. 
ὈΘπιο 51}. 6. ΤΗΘΟΟΓ, δ. 603: ὁπό- 
σοι ᾿᾿ϑηναίων ἢ νῦν εἰσὶν 
ἐν τῷ δεσμωτηρίῳ, ἢ τὸ λοι- 
πὸν κατατεϑῶσι. Ὧδ6 ἄν ΠΟΠ 
δἀάϊίο οἵ, οἰΐαπι αἀπ. 17, 2. --- 
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νὲς τἀγαϑὰ ἐς ὠμφίβολον ἀσφαλῶς ἔϑεντο, ( καὶ 
ταῖς ξυμφοραῖς οἱ αὐτοὶ εὐξυνετώτερον ἂν προς- 
φέροιντο,) τόν τὲ πόλεμον νομίσωσν μή, χαϑ' 
ὅσον ἄν τις αὐτοῦ μέρος βούληται μεταχειρίζειν, 
τούτω ξυγεῖναι, ἀλλ ὡς ἂν αἱ τύχαι αὐτῶν ἡγή- 

δ. 4. Τούτῳ ξυνεῖναι ὁπ. Τύ. ΡΓο ξυνεῖναι ἱπ Ὁ. Ἰοσίταν ἐξ- 
εἴναι, 4πᾶγο τοῦτο ἐξεῖναι οοπίθοϊν Βυγσ. ΟἷΓ, δάη. 

τἀγαϑὰ ἐς ἀμφίβολον 
ἀσφαλῶς ἔϑεντο, 566 πη- 
ἀκ τὸ ἴῃ ἀπιθίσθπο ἔπῦο 
ρΡοπεηῦ, ἰ. 6. »»ἀππὶ τ 5. βθουπ- 
ἀα5 ἱπίου δηιρίσιια ρΟπιηΐ, ΘΑΘΘ ΠῚ 
ἀπο Ροπαηῦ: ΠαΠΠ5. ΘΠ ΠῚ ΘΑΓΈΠῚ 
ταϊοῦ ΙΟοι5. δϑί, Ζιαπὶ {αππὶ ἰΠ ΘΟ 
ΔΒ σιια τοίογαπίιγ. ΗΑ ΑΒ. 1. ἃ, 
Ρ. 89... φιὶ ἀσοοῦ 6556 ΟΧΥΠΙΟΙΌΠ, 
τὰ δἰ πὰ Ιεραπίαγ ΤΥ, Θ1. οχίτ. 
126. εχίγ. ἃ]. --- τόν τε πόλε- 
μον... τούτῳ ξυνεῖναι. 
Μαῖ6 Ηδαβίιιβ 1. ἃ. ν. 87. τούτῳ 
τἀ πόλεμον νυ! βρθοίαγο, «αὶ ἀο- 
οὐδαίγιιβ [ΟὉ] βϑηϊθηϊτίαθ ᾿ΐα ρΓαθ- 
ΡΟβίτυι5 511, τΠ πὶ ΘΧΘΠΙΡ 5 ΕΥ̓, 108: 
τοὺς ξυμμάχους ἐφοβοῦντο, μὴ 
ἀποστῶσιν, Π, 9: ὑποπτεύο- 
μὲν ὑμᾶς, μὴ οὐ κοινοὶ ἀπο- 
βῆτε, 51πηΠΠριι5. πιμ]} 15. ΑἋ ἴῃ ΠΪ8 
ψΌ] σαν 5 δϑὲ αἰ γαοῖϊο βῈΡ οι οἱ 
ΓΑΤΙι5. ΟὈΪΘΟΙΣ Θηιμποῖα!! βϑοιπάαγιὶ 
δα ΡΥϊπιαγίτπι αἰϊγαοι!, 46 αια υἱά. 
ἀάπ. 1159 1 το] ὐ δον ἀν ΠΣ ταῖς 
ΟἿ, [πά. σγαπιπ,. ν. ᾿Αἰίγαοι. Παρο 
δυϊοπὶ ἀπΐθ ῬγΟΠπαποίαία ἰγϑηε να 
ὁὉ ὅτι, ὡς, μή ἱποὶρίοηιία, ἰηΐον-- 
τοραῖίνα, γοἰαιίνα γθρυαν. Ιπῇηϊ-- 
εἰνὶ Ροϑὺ πη δοοιιβαί ντπὶ ΡΟΒΙΠ 
ἘΠῚ ΠῚ ΘΧΘΠΙΡ ΠῚ, φιοῦ 415 πο 
τοίεγαϊ, πουίπηι5 1, 29, 0... 1π 4τι0 
μας ἴρβα ἀθ ὁαιιβα ποβίγαπι οχρία- 
παιοποπὶ πη ργοΡαὶ Ἰΐαπιρ. ΟΡδοῦν. 
ΟἿ, αἀ Το. Ρ. 22. ϑ'6ὰ οἰϊαΠΊ 
δᾶπι ἴπθαγο, {Πι4 Θχθηθ πὶ Ὁ 
μου αἰἴονῦ. φυοά ΠΠ|ὸ Ἰπβηϊ νι 
αὐ ἰρβῖπλ δοοιβα νη} ΔΕ ΓΟ Ι ΠῚ 
γοβοσιιγ, ἀπα βοΐα ΓΑ] ὴΘ ν᾽ ἀθιιγ 
βἷς ἀϊοὶ ροββθ. αὶ ΓρῸ τὸν πόλεμον 
νομίξουσι.. . τούτῳ ξυνεῖνοε 
ΡΓῸ ἢΐ5. τὸν πόλεμον νομίξουσιν, 
δάνλ. δ αὐτῷ ξύνεισιν (ἴῃ α1- 
θὰ5. ἀδ αὖτ. ργοποῆνίπο οἵ. δάπ, 
1, 42, 4.), Ῥγούβιιβ. βοίοσοα γθγρὰ 

ΟΧ 5 Ε[π|8η}115. ΤΉποΥ 1465 51 14, φαοά 
Ἠδαβῖιβ γα], ἀΐσογα σαρογοῖ, Βαπὰ 
ἀπθῖ6 βουῖθογοῖ τοῦ τε πολέμου 
(οἱ) νομίσωσι μὴ καϑ' ὅσον 
ἂν τις μέρος βούληται μεταχει- 
ρίξειν, τούτῳ ξυνεῖναι. ΟἿ. ἀάπ. 
ΠῚ, 99, ὦ. Ουἰᾶτο, αὐ γοῦθα βοιρία 
βιιηΐ, τὸν πόλεμον 6556 50 6 οὔτ πη 
ἱπβηϊαν! ξυνεῖναι ΘΟΥ ΠῚ αι ΟἸ Π118. 
Βῖ'ν6 τούτῳ, 14. φιοά Αγπ. γα, 
δὰ μέρος τοῦ πολέμου 5Βρθοίαί, 
5ῖνθ, αι μη απὶ ΡΟΓΥΘΓΡᾶ υἱάοίαν ἀϊ- 
ΟΠ ταῖῖο ὃ πόλεμος ξύνεστι 
τούτῳ τῷ μέρει τοῦ πολέμου, 
ΡΟΗΪιϑ κα τινά. Ναπι ΠΟΙ 80] πτῃ 
ἄνϑρωπος ξυνεῖναι γήρᾳ; πε- 
νίᾳ, νόσῳ, αἰϊϊ5, 564 οἰΐαπὶ γῆρας 
ξυνεῖναι ἀνθρώπῳ ὅτάθοο αἰ- 
οἴταγ, Τὰ ἰσίμαν Ισσαπὶ δα ψογραηιὶ 
510 ἸΠΙΟΓΡΓΟ ΓΘ: οὐ (4υ1) "εὶ- 
1 πὶ οχἰϑεϊπιαν σϊ πῦ π 0 ἢ, 6 Χ 
α«πᾶπίᾶ οἰπι5 ρΡαγὺθ (4υατο- 
ἢ1|8} ΔΤΠ1 415. 1 ἃ (56α 61} πὶ 
θη. ἰπ 4παπηῦιπι ΑἸ 4115 
ΡάτγΙΘ πὶ οἾ 118) ὑυ δ οΡΓΘ νοὶ, 
οἱ ({αι ν6}1}) αἀθ6556. 564 εεἴ, 
Πόλεμος ξύνεστί τενι ΘοἸηράγθη- 
ἔπ σαπὶ νου 5 πόλεμον ἐπιόντα 
Η, 86, 41., πόλεμον ἤξοντα Ὀΐοπ. 
ἨΆ]., ̓ αΠπἴο, {πᾶ αα {Ππ4 Ἰοφιοηαὶ 
σοπεῖϑ ΤΒπον ἀϊάοαιαι. ἃ} παν δν 
οΟΠΘοῖα βαπί. 6 μεταχειρίξειν 
αὐοῖῖνο οἵ, «ἄπ. 1. 13, 2. Πέρος 
ἔλο]6. 4αϊοπὴ ὁπ Ροίαϊ (εἶ. 
Ατπ. ἀθ Γογπη! 5 ἐς ὅσον οἱ καϑ' 
ὅσον), ἀο!οη πη ἐϑπθὴ ΠΟῚ ἃ - 
ἰδ ΘΘΠΞΘΠΊΙ5, 18 ΠῚ 1, 29. ἴῃ νου θὶ8 
ἐπὶ πλεῖστον μέρος γῆς ... ἐπέ- 
ὄχον Δ} Πἰ5ααο; ἱπ ΕΙΡιιΒ τϑοῖθ ΟἸἱ!-- 
ταΐαγ, -- αὐτῶν. ΡὈΪανα 5. φαΐτ 
ἄδην δὰλ αὐ ἄνδρας, 5υθίοοιαπι 
ΟΥ̓ΔΕΙΟΠἶ5, αὰ} δά ΡγΙΘ8 ΒΟ, {απ 
ἰπδιιπὺ ἴῃ σΟἸ]οοἴνο ὅσον ἂν μέ- 
Οος, Γείογγὶ ρμοϊορῦ, χυοᾷ αἰΐθσαπε 
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σωνται καὶ ἐλάχιστ᾽ ἄν οἱ τοιοῦτοι πταίοντες, 
διὰ τὸ μὴ τῷ ὀρϑουμένω αὐτοῦ πιστεύοντες 
ἐπαίρεσθαι, ἐν τῷ εὐτυχεῖν ἂν μάλιστα χαταλύ- 
οιντο. ὃ νῦν ὑμῖν, ὠ ᾿᾿Ιϑηναῖοι Ἅ καλῶς ἔχει πρὸς 
ἡμᾶς πρᾶξαι, χαὶ μηποτε υστερον, ἢν ἄρα μὴ 
πειϑόμενον σφαλῆτε, ἃ πολλὰ ἐνδέγοξαι: γομει--: 
σϑῆναι τύχη καὶ τὰ νῦν προχωρήσαντα χρατῆσαι, 

Φο ἽΝ δ, υ Υ 3 , Χ ΄ Ἂ 

ἐξὸν ἀκίνδυνον δόκησιν ἰσχύος καὶ ξυγνέσεως ἐς 
τὸ ἔπειτα καταλιπεῖν. 19. “ακεδαιμόνιοι δὲ ὑμᾶς 
προχαλοῦνται ἐς σπονδὰς χαὶ διάλυσιν πολέμου, 
διδόντες μὲν εἰρήνην καὶ ξυμμαχίαν καὶ ἄλλην 
φιλίαν πολλὴν καὶ οἰχειότητα ἐς ἀλλήλους ὑπέάρ- 
Ζξιν, ἐνταιτοῦντες δὲ τοὺς ἐχ τῆς γήσου ἄνδρας; 
καὶ ἄμεινον ἡγούμενον ὠμφοτέροις μὴ διαχινδὺυ- 
νεύεσϑαι ας ἜΤ βίᾳ διαφύγοιεν παρατυχούσης τι- 
γος σωτηρίας, εἴτε χαὶ ἐχπολιορχηϑέντες μᾶλλον 
ἂν χειρωϑεῖεν. γομίζομέν τε τὸς μεγάλας ἔχϑρας 
μάλιστ᾽ ἂν διαλύεσϑαι βεβαίως, οὐκ ἢν ἀνταμυ- 
γόμενός τις χαὶ ἐπίχρατήσας τοὶ πλέω τοῦ πολέ- 
μου κατ᾽ ἀνάγκην ὅρχοις ἐγκα ταλαμβάνων μὴ ἐπὸ 
τοῦ ἴσου ξυμβῇ, ἐλ ἦν, παρὸν τὸ αὐτὸ δοῶσαι, 

ΡΙΌΡαΙ ΑΥὐπ. ΝΟ πϑαΐο ἰαπηθη αὖ- 
τῷ (τῷ πολέμῳ) ἐοπίθοῖ! Βγοά., 
οαἶπ5 οΟΠπίοίμῃγαθ ἢγπιαπιθηίι ἴῃ 46 
δοσράϊε, «ιυοά ραιϊο μοῦ αὐτοῦ 
ταγϑιι5 δὰ θΟΙΠυπι δρθοίαί. -- καὶ 
ἐλάχιστ᾽ ἂν... .καταλύοιν- 
το. ἘλίαΙο5 νἱτγὶ πὶ ἱ ἢ ΠῚ ῚΙ ΠῚ 
Δ Ὁ 6 πἴ65 (4πο4 ραΡἐϊοἰρίϊμην ἐππ-- 
σοπά πὶ Οἴπὶ γ6ΓθῸ ὁ Ὁ πὶ ρΡῸ 6 ἢ), 
ρΡγορίοτθα φιιοἀ πὸπ ἰρ 515 

ἴὰ δα ἀδπάϊ ν8ὶ ροιίι5 (οὗ. αἄπ. 
Ι, 8ὅ, 2.) οἰδγαπαϊ νουριπὶ ἀἀα1- 
τἀπὶ οδῖς αὐ ἰ 10] εἶναι, γεϊαν ἐκεί- 
νὴν ἔδωκεν αὐτῷ παίγνιον εἶ- 
ναϊ [μιοῖ. θ1α]. ἴ6. Υ1], 5. ΟἿ 
ΒΤ πὶ. δα ἔγο, ΠΘοογ. ρ. 125. εὖ 
τ 6. θη, ΙΧ, 179. -- ἀμφο- 
τέροις, δ ς α ἐγ 5 416. -- 
διακινδυνεύεσθαι. ΟἿ απ. 
Ἰ, 18, 2. -- εἴτε καὶ...χεῖρω- 

(θ 611) βὰ σσ δ ϑϑίθαβ οἔξογαπ- 
ἔτ. ἴη Ροπᾶ ρΡΟΓΪ8 51 Π|1ὶ Πὶ 
Γοτῦπ πα Ὀ6Π1}π πὶ ΘΟ] Ρ ΟΠ ΘΗ. 
1)6 καταλύεσθαι, "6 Ὶ 1 πα πὶ Γἰ πὶ - 
Το. (Π ο561}8Ρ1|5} γθοο πο Πατὶ, 
εἴἿ ΘΕ Υ, 15.117. ὙΠ]; 58;; Δδ 
Ἰιογαίο ἄν Τ, 701 ἃ. 136, ϑι 

δὲῖθ, Νομισϑῆναι. »Ροη- 
ἀοἱ ὁ ΡΥαθορ θπιῖι8 καλῶς ἔχει, 
αἱ Ιιᾶθο ΟΟΠΙ ΠΡ ΆΠΙΠΙ, καλῶς ἔχει 
ὑμῖν πρᾶξαι, καὶ μήποτε νο- 
μισϑῆναι.“ ὈΌΚ. --- δόκησιν. 
ΟΥ̓ ᾿δάη.1}, 38. 2. 

(ἐρ. 19. δ. 1. ὙὝπάρχειν 

ϑεῖεν, ἃπ εοχριρσπηαιίΐ πιᾶ- 
σὶ8 ἴπ γϑϑίγαπι ροί 65 6 ΠῚ 
τοάϊρσαπίαὸτ (4 ἃ πὶ ἰὰ πὶ ἢ ἃ πα 
βιπὶ, 4απὰππὶ πο] 5 ἃ γο- 
"85 δ πθ απ 1). "Ὧν δρροσίϊιηι 
εξῖ, υΐα ἐκπολιορκηϑέντες γαϊοὶ 
εἰ ἐκπολιορκηϑεῖεν. 

ΟΖ. ἐπιχρατήσας 
τὰ ̓πλέω. ΒΙΠΉΠ ΟΡ τὰ πλείω 
ἐπικρατεῖν ΥἹ], 69, 2. --- ἐγκα- 
ταλαμ βάνων. Ἐτοσαδημίις Πᾶο 
νἱ καταλαμβάνειν. ΟΥ. ο. 86. εἰ 
101 ΒΤ οι ἢ. -- τὸ αὐτό. Θασπι 
ἀἸοοπάτιπι οἷ! ἱ ἃ ἐ ρ 5 απ πὶ (Ἰ. 6. τὸ 

ἔπειτα ἀπο- 
δεικνύασιν, 
ὅτι ἀσφαλέ- 
στατόν ἔστι 
μετρίως ξυν- 
αλλαγῆναι. 
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πρὸς τὸ ἐπιεικὲς καὶ ἀρετῇ αὐτὸ νικήσας, παρὸ 
ἃ προρεδέχετο, μετρίως ξυναλλαγῇ. ὀφείλων γὰρ 8 
ἠδὴ ὁ ἐναντίος μὴ ἐνταμύνεσθϑαι εἷς βιασϑείς, 
ἀλλ᾿ ἀνταποδοῦναν ὠρετήν, ἑτοιμότερός ἐστιν αἷ- 
σχύνῃ ἐμμένειν οἷς ξυνέϑετο. χαὶ μᾶλλον πρὸς 
τοὺς μειζόνως ἐχϑροὺς τοῦτο δρῶσιν οἱ ἄνθϑρω- 
ποῖ ἢ πρὸς τοὺς τὸ μέτρια διενεχϑέντας" πεφύ- 
καοί τὸ τοῖς μὲν ἑκουσίως ἐνδοῦσιν ἀνθησσᾶσθαν 

σαρ. 19. 8.2. Αὐτό. Αὐτόν Ἡ, ατ. Ὁ. 1. Οὗ άπ, 

μὴ ἀπὸ τοῦ ἴσου ξυμβῆναι, 6Χ- 
Βρθοίανοιβ αὐτὸ τοῦτο, νοὶ] σοτίθ 
ΔΙΓΟΥ ΕΓ] ΣΧ ΠῚ5 ῬΓΟΠΟΠΜΪΠἾ)ι18 5116 
Δριίοι!ο. --- πρὸς τὸ ἐπιει- 
πές, ΡΥΓΟΡΙΟΥ ἃ Θ 401} Ὁ 9 ΠῚ. 
451] σκοπῶν ΠΗ τὸ ἐπ. Οἵ. 
ΝΎ. αν, ὃ. 991. 5 ἱπῆτα 
80, 2. ἃ]. --- ἀρετῇ ὥξιι γι- 
κήσας, Βοπῖρπίίαιο {Ππ4 
νἱποθπη8. 81 Πιᾶθο ΓΘοίο Βοριᾶ 
βιηΐ, αὐτό τοίογιαν δα τὸ παρεῖ- 
ψαι τοῦτο δρᾶσαι, 1. 6. τὸ δύ- 
γασϑαι μὴ ἀπὸ τοῦ ἴσου ξυμ- 
βῆναι. ἴα πορίδουμι τὸ ΚΤ 15 
Οἰιαοϑί. 1. Ρ. 8. ὀχρ]ϊοαι. αὐτόν 
Ἰάπιθη, ἷ. 6. τὸν ἐχϑοόν, 6χ ραι- 
οἶδ ΄υϊθυβάδμη [10 γ]56 ΟΠ ΘΠη6ἃ-- 
Ὑἱν ΒΙοομῇ, οὐ γθοθρὶν ἄστη. Θαυοα 
4απηὶ ἤθη θΘΠ6 ΠΟΥ Ρ0558 νἱ68-- 
τὰν (οἵ, οἀ. πιαὶ.). αὐτόν, «ιοά 
ΟΠ Ϊοο 6 ἀσθιυΐ55ο (Οο!]οτπὶ ἀ0-. 
ΟὨΐπλι5. ἴῃ δά. μηδὶ. ΒΌΡρΙ. 2. τ0η- 
Ἰθοῖν Κσπορ, --- παρὰ ἃ προ ς- 
εδέχετο, οοπιτᾶ 4πᾶπι ὁχ- 
ΒρΘοίαθαίαν. Προρεδέχετο ἰπ- 
50] ΘΠ 15. Ραβδῖνο ροβίϊαπι οϑῦ, αὖ 
ἐδέχετο ἀριὰ Ὀΐοη. (55. ΧΙ, ἴος 
ἐςεδέχοντο Αρρὶ. Οἷν.Υ, 70. ἰρϑυμι 
προςδέχεται Νιίοεῖ, ΟἸιοη. Ρ. 90. 
48, 4]... 56 10] βἰσηϊβοαιίοηθ ΟΧ - 
οἱρίϑῃ !. Οὐμνιιϑ ΘΧΟΠΊΡ 8. 5] 
5815 Πγπιατὶ ΠΟῚ Ριϊίανουϊϑ., δι 
προςεδέχοντο δου! θοηάτπι νἱἀθίιν", 
αὐ, φιοά τιορ, οοπίθοϊ!, προς- 
εδέδεκτο; Ραμ απιρουδοιμπι δηΐπι 
Ῥαββῖνθ βίπθ υ}ὰ οἰϊοπβίοπο ἰ6- 
σογοίαγ, ΟΥἮἉ, ἢ οδβὺ. αν. ὃ. 118. 
δάπ. θ. Νὰπι ἈγοΒ ἰι5 αυϊάοπι 1. ἃ. 
προςεδέχετο αὐ ποπιοη ὁ ἐχϑρός 

ε 

γεν βρθοίατο, ΡΓῸ 400 Ροϊ 5 ὁ 

νιπηϑείς ῬΑ ρ πῖπὶ ΠΟΙΙΪΠαΠτιπε 
οἱ γαῖ, 11 δχ δοίϊνο νικήσας τ6- 
Ροϊομάύμα, π᾿ δα ΒΌΡ ΘΓ οΓα ὅρκοις 
ἐγκαταλαμβάνων ΟΧ δοίϊνο ἐπι- 
κρατήσας τΘροιϊμαγ ραβδίνιμι τὸν 
ἐπικρατηϑέντα; 564 οΡίδοίαμ ἰδὲ 
ΤΟΙ 5. {ιᾶπι Πΐο Βα θ᾽ Θοίππ) γἱἀ6- 
π᾿ Ῥο τῖ556 Ομ. Οδίθυπιπι πη 
Παθὸ παρὰ ἃ προβεδέχετο, 4088 
ΠΟῸΒ. ΟΠ] ὙΠ 5 μετρίως ξυναλ- 
λαγῇ ΘΟΠΆΘΓΟΡΟ ὙΟΪΠΙΟΓΠΉΠ5. ΓΘ- 
οἴϊπι5. οαπὶ νικήσας ΡαγΠοΙρίο ο0Π-- 

ἱπηρὶ ἰάοπι το] ἀοοοῦθ 5{π|- 
αἰ. 

δ: 9. Ἑτοιμότερο προς- 
υπακουστέον.... τοῦ... βιασϑέν- 
τος σπείσασθαι. 5080]. 

δ. 4, Καὶ μᾶλλον ...] καὶ 
μᾶλλον πρὸς τοὺς μειξόνως 
ἐχϑοοὺς τοῦτο δρῶσιν, τὸ εὐ- 
γνωμονῆσαι ἤτοι προϑύμως ἐμ- 
μένειν ταῖς συνθήκαις" εἷς γὰρ 
ἐκ μεγάλων ἐχϑρῶν ἐκφυγόντες 
καὶ σωϑέντες ἀσμένως φέρουσι 
τὸ ἡσυχάζειν, κέρδος νομίξον- 
τες τὸ μὴ πάλιν κινδυνεύειν 
πρὸς μείξω μαχόμενοι. 080]. 
ες μειζόνως σΟμΙραγαιΐγο οἵ, δά. 
Ι,180, -- τὰ μέτρια διεε- 
νεχϑέντα ς. ΘΙ ΠΜΠ τον ΥΠΙ|. 84: 
δουλεύειν τὰ μέτρια, ἹΥ, 17: 
ἐυμεῦξαι τὰ πλείω. ΟΓ. Ν ἃ 0}. 

. ὃ’. 440. 8, οὐ Βοπι. ὃ. 104, 
απὸ 7, (αθὶ τὸβ πιρίϊι5 ὀχρ]ϊοαΐαν 
4πᾶπὶ ἀρ Μαιμ}ι.). --- τοῖς... 
ἐνδοῦσιν ἀνϑησσᾶσϑιαι. 
ΠῚ ἀνϑησσᾶσϑαι γΟΥΡῸ σΟὨϊιῊ-- 
οἴαβ οϑὺ ἰδ Οδι18.,. αὶ δὰ 5ἰμη] ἃ 
ἐνδιδόναι, εἴκειν, ὑπείκειν, νι- 



, 
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μεϑ᾽ ἡδονῆς, πρὸς δὲ τὸ ὑπεραυχοῦντα χαὶ παρὰ 
γνώμην διακινδυνεύειν. 40. ἡμῖν δὲ καλῶς, εἴπερ 
ποτέ, ἔχεν ἀμφοτέροις τ ξυγαλλαγή;, τι σιρίν τὸ ὠνή-- 
χεῦτον διὰ μέσου γενόμενον ἡμᾶς καταλαβεῖν, 
ἐν ᾧ εν άγπη αἴδιον ὑμῖν ἔχϑραν πρὸς τῇ κοινῇ 
καὶ ἰδίαν κα ἔχειν, ὑμᾶς δὲ “στερηϑῆναι, ὧν γῦν προ- 
καλούμεϑα. ἔτι δ᾽ ὄντων ἀχρίτων, καὶ ὑμῖν μὲν 
δόξης καὶ ἡμετέρας φιλίας προςγιγνομένης, ἡμῖν 
δὲ πρὸ αἰσχροῦ τινος ξυμφορῶς μετρίως χατατιϑε- 
μένης. διωαλλαγῶμεν καὶ αὐτοί τὲ ἀντὶ πολέμου εἶ-- 
θήνην ἑλώμεθα καὶ τοῖς ἄλλοις Ἕλλησιν ἀνάπαυσιν, 
κακῶν ποιϊσωμεν" ο καὶ ἐν τούτω ὑμᾶς αἰτιωτέ- 

θοὺς ἡγήσονται. πολεμοῦνταν μὲν γὰρ σαφῶς 
ὁποτέρων ἀρξάντων" “αταλύσεως δὲ γιγνομένης, 
ἧς νῦν ὑμεῖς τὸ πλέον κύριοί ἔστε, τὴν χάριν 
ὑμῖν προςϑήσουσιν. ἢν τὲ γνῶτε. “ακχεδαιμογίοις 

᾿ ὶ 

κἄᾶσϑαι δαάϊ 5οΙεί, βίσυν ν]ο ββὶ πὶ 
νικᾶσϑαι νοῦθο ἱπίθγάιη σϑηὶι-- 
ψὰ5 Δαἀϊπ πο  Γ. ΒΙΠΉ ΕΠ 6 πὶ 410-- 
ἀαπιπιοῦο ΠῚ, 98, 7. ἀκοῆς ἡδονῇ 

ἀΐδιον 5ουθογοῖ. -- πρὸς τῇ 
κοινῇ καὶ “ἰδίαν. Ἰ. 6. ἱ 
ῬΓΔΘΙῸΡ Οὐϊιπι πιο πὶ ποβίγαθ ΡΓΟ-- 
Ρτΐαπι οἰϊα πηι 5Ι ΠΡῚΝ ρΓΟΡΙΟΙ ΔΠ|15-- 

ἡσσώμενοι; ᾿υπάδ δἱ δχ δοπίγατίο 805. ΘΟρπαίο5. ΥῸ8 Οὐδτῖη5. (ΟΕ, 
τὰ ὑπεραυχοῦντα ΒΘΌ 5 σοπο- Ατπ. --ὧὁν προκαλοῦνται. 
τἶβ 6586 τοῖς ἑἐνδοῦσιν ἀρραγοῖ. ΟἿ αὐποί. 1, 39, 1. οἱ 1) α]κ. αα 
ΟἿ. ΟΡ τ; εὐ άπ: Π 10,1. ἢ) 6 
ἑκουσίως Δάνονθιο οἷ, [0 Ὁ. δά 
Ῥμγγη. ρ. θ. -- παρὰ γνώ- 
ὠην, τοῦθ ταύ! 0} 6 ΝΠ]. 
ο ϑθηδαθ. 4πθ πη. ΡΘΠΘ, Θχριοβϑὶῦ 
Ἠδι]π).. δὲ: δὶ δάνουβασγι 
Βἰπ πἰπιῖὶβ ΒΊΡΘΥΡΙ, Βοβίο 5 
οΧχίτ θᾶ ΔΌΒΕΓΟΒ, ΘΠ 5] 
ογθάδηϊ Γ65 5188 6558 Εἰπ8- 
πιοάϊ, πἰ., 51] ργὰ ἀοπίϊατ 
γ6] σοπ 1} 1ππὶ 56 α4αΐ ν δ᾽ Τηὐ, 
ΠῸΠ οἰΓοἱ ροβδίη  ΟΤΊ],. 
ΟΝ αὐ... 70, 8. 

Οαρ. 90. 8.1. Διὰ μέσου 
γενόμενον, ἱπΈΘ ΤΥ ΘΗ Ἶ ΘΗ 8, 

ἱπίθτοο ἀθη5, αἱ ἐν μέσῳ. ΟἿ, 
Υῇρ. Ρ. 109. --- ὐμῖν Ζασιῃ μοὸπ- 
ἄθγο ροϑδὶῦ εχ γϑυρὶβ ἔχϑραν ἔχειν, 
ΠΟΠ ΟρῈ5 οϑὺ Ἠδαβὶὶ ἴῃ [μιοιθν, 

ΝΕ 97: 

ὃ. 2. Ἔτι δ᾽ ὄντων ἀπκρί- 
τῶν. Οἷ, ἄπ, 1, 7, 1... Β6}0].: 
ἔτι δὲ ὄντων ἀδιακρίτων καὶ 
ἀμφιβόλων τῶν πραγμάτων τῶν 
κατα τὴν Σφακτηρίαν. --- ἡμῖν 
δὲ... κατατιϑεμένης, πο- 
15 αἱ δὴ (4φαππι}, ἃηῖ6- 
4πᾶπὶ ἀθ ἀΘοὰ5 ΑἸ 4πῸ ὦ πὸ- 
15 δοοϊάαΐ, σα] αι ἴα 5 ἴ0- 
γα. ον ΓΙ π᾿ αὐ ν, Βῖν  Υ 68 
δάνονβαθ ποάϊοθ ὁοπρο- 
πδηΐασ, ΟἿ, δα. πιαὶ. ἐν 
τούτῳ ,Ϊ. 6. ἐν τῷ διαλλαγῆναι, 
ἐν τῷ γενέσϑαι τὴν εἰρήνην. 
Οἷ,, 6. τοδὶ. "Ξ πολεμοῦν- 
ται; ΡΘΙΙΟ νοχδηΐατγ. 
ἀσαφῶς. Β6Β0].: ἀδήλου ὄν- 

Τμις. Ρ. 76. σοπίθοιιγα ἡμῖν. Ναπι 
51 ΟΥ̓ΑΙΟΥ ἰᾷπι ἴῃ ΡΥΪΟΓΘ ΠΙΘΠΙΒΙῸ 1.-- 
οθἀδοπιοηῖοβ ΑἸΒοπίθηβίθιιδ ἀρ ουῖθ 
ΘΡΡοπεογοῖ, ΤΗιογἀϊάθ5 ἡμᾶς μὲν 

Τμαον ἀἰαϊε ΥΟ]. Π. βοοί, ἢ], 

τος τοῦ πράγματος. Οἱ. αάῃ. ἢ", 
04, 2. --- ὁποτέρων ἀρξάν- 
των. ϑιρρ!. πολεμοῦνται, εἱ 
οἵ, ΜαῖἊ, αν. ὃ. 567. ἃ. 

3 

καὶ τελευτῶν- 
τες διεξέρχον- 
ται, ὅτι νῦν 
παιρὸς ἄρι- 
στός ἐστι τῆς 
εἰρήνης, ἧς 

τὴν χάριν οἱ 
“Ἕλληνες τοῖς 
᾿ϑηναίοις 

7 
προςϑηδου- 

σιν. 



᾿᾿ϑηναῖοι δὲ 
ἐπιεικῆ εἰρη- 
νὴν οὐκ ἀγα- 
πῶντὲες Κλέω- 

νος ἐνάγον- 
ον ὅς 

τος δεινὰ αἷἴ- 
τοῦσιν. 

84 ΘΟΥΚΥΛΜΙΔΜΟΥ͂ ΞΥΓΓΡΑΦΗ͂Σ 4. κα. 

ἔξεστιν ὑμῖν φίλους γενέσϑαι βεβαίως, αὐτῶν τε 
προχαλεσαμένων.. χαρισαμένοις τε μᾶλλον ἢ βια- 
σαμένοις. χαὶ ἐν τούτω τὼ ἐνόντα ἐγαϑὰ 6χο- 4 
πεῖτε ὅσα εἰκὸς εἶναι" ἡμῶν γοὸρ καὶ ὑμῶν ταὐτὰ 
λεγόντων, τό, γε ἄλλο Ἑλληνικὸν ἴστε ὅτε ὑπο: 
δεέστερον ὃν τὸ μέγιστα τιμήσει." Σ ' 

21. Οὗ μὲν οὖν Λακεδαιμόνιοι τοσαῦτα εἴπον 
νομίζοντες τοὺς ᾿ϑηναίους ἐν τῷ πρὶν χρόνω 
σπονδῶν μὲν ἐπιϑυμεῖν, σφῶν δὲ ΟΝ ΡΒ ΒΈΝ 
χωλύεσϑαι, διδομένης δὲ εἰρήνης, ἀσμένους ὁέξε 
σϑαίΐ τε καὶ τοὺς ἄνδρας ἀποδώσειν. οἱ δὲ τὼς 2 
μὲν σπονδάς, ἔχοντες τοὺς ἄνδρας ἐν τῇ γήσῳ. 
ἤδη σφίσιν ἐνόμιζον ἑτοίμους εἶναι, ὁπότ᾽ ἂν 
βούλωνται πρδνεϊσθλὺ πρὸς αὐτούς, τοῦ δὲ πλέο- 

γος ὠρέγοντο. μάλιστα δὲ αὐτοὺς ἐνῆγε Κλέων 
ὁ Κλεαινέτου, ἀνὴρ δημαγωγὸς κατ᾽ ἐκεῖνον τὸν 
χοόνον ὧν χαὶ τῷ πλήϑενι πιϑανώτατος" καὶ 
ἔπεισεν ὠποχρίνασϑαι, ὡς χρὴ τὰ μὲν ὅπλα καὶ 
σφᾶς αὐτοὺς τοὺς ἐν τῇ νήσῳ παραδόντας πρῶ- 

ὕαρ. 91. ὃ. 1. ᾿πομένους Αὐσ. Υρη. Ρὰ]. γαϊ. Ἐ. Ὁ. α. (Ὁ 
Βα5. Οἵ. 1, 1, 8]. γυρὸ εἴ Βοῖκ. ἀσμέ νῶρ, 4ιι04] ἀοίοπαϊι Κσιιορ. 
δὰ Πίοη, ῥ. 98. 864 ΤΣ ποι ἀσμένως, ἈΠΠΡὶ 11 πἀδυτραὶ Τμι- 
ογα 65. Ὅν 1, 20. 11,060. .Υ,. 28. ΥἹ, 12. 94.. 00. ἃ]. οὐ Βοκῖ, Ὅτ. 
δ᾽ 10091...: λάη.. ; 

“Ζέξεσϑαι. Οα55. Αὐπσ, 6]. δεη. Τ, Ῥα]. Βαβ. αἷἱ ποημη] δέ- 
Αἀ ζια6 ἀεοηδοπάα οἵ, αἄπ. 1, 81. 

ἣ 
Σ 
ἣ 

ξασϑαι, [{. ναι. Η. δέχεσθαι. 
6. 00.939: ὉΠ, ΘΟ» ὩΣ 

ὃ. 8. Φίλους. 6 οᾶϑ8 οἷ, 
δᾶη, 1, 81, 2. οχιγ. -- αὐτῶν, 
ἵ, 6. τῶν “ακεδαιμονίων. 
χαρισαμένδες ... βιασα- 
μένοις, οἵ 4ἀπαπ γ08 ΘῪ ἃ -- 

δ. 2. Οἱ δέ εοῖ. δὲ 115; αὔδα 
ἴχσπο Αἰπϑηΐς δοῖα βυηΐ, εἴ, Αὐὶ - 
βίο Ρἢ. Ραο. ν. 219. εἰ 666. Οτα-᾿ 
Ποποπὶ ΑἸΠΘπίοπεῖβ οὐἰ5 πὶ Ρὰ- 
δὴ σοποραθηξαμ οΟππθη 5 ἢπχὶξ 

τα ρΡοῖίπ5 ἀπ πὶ Υἱ 51 Γα 6- 
ΓΙΈ 5... ΑοΓΙΞΕ βάν οἰρία νἵηι Πᾶ- 
θην ἔαμαγουι πὶ ΘΧΔΟΙΟΡΊΗΠ. 

ὃ. 4. Ταὐτὰ λεγοντῶοῶν. 
6 σοηϑοπίίθπάο ἀϊοῖίαν, αἱ ἀραᾷ 
ΠῸ5 ἀἴ 6 50}} 6 ΒρΥ ΠΟΙ 6 Γὰ ἢ - 
γθη. Υἱά. Υ, 91. 6. δὲ 101 1 οῦρΥ. 
Βυίαηη, (Οὐδίογιμι οἵ. ἴο 51. ἄν. 
ὃ, 191. δά. 2. --- τὰ μέγιστα 
τιμήσει. ΟἹ, αὶ ο8:, ατι δ. 104. 
αὐη. 7. 
ἜΡΟΝ 21. 8.1. Ἐν τῷ πρὶν 
.ἐπιϑυμεῖν. ΟΥὨ ΤΙ, 59. πιοὰ: 

ΑΠβἀο5. γ0].1. ρᾷξ. 991. 54. --- 
ἑτοίμους. “Ετοιμος δὶς ἔδιηϊ: 
πἰπὶ σϑηθυῖβ ν᾽ Φθίαν ο5ξο, πὶ Π6- 
τοῦύοι. Υ, 31. Πθηιοβι. ἀθ. ὉΠ Γ5. 
δ. 15. δὲ ἰῇ ποπημ}} 15. ΠΡτὶβ. ὃ, 46. 
Ἄρρὶ. Μίμν, 95... Αριὰ ὙΒπογάϊ- 
ἄδην ἈΠ ΒΘ ρ Γεπἱπῖημα ἤΠοχίο 
δδ᾽ ἑτοίμη, πἰδὶ χυορὰ ΥἹ}1, 20. 
ΟἸπα ἕτοιεζοι Ἰοσοραϊατ, ΟἿ, ΜΙ ἀ 60}, 
αν. ὃ. 118. αἀη. 1. 

ὃ. 3. Μάλισεὰ... Κλέωνι 
Οοπῆγπιαν ΑΡΒΙΟΡΙΝ. Ἐχζα. ν. 794. 
564. “- Κλέων... πιϑαν οα: 



»" 
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τὸν πκομισϑῆναι ᾿Αϑήναζε, ἐλϑόντων δὲ ἀποδό»-- 
τὰς αχεδαιϊιμονίους Νίσαιαν καὶ Πηγὲς καὶ Τοοι- 

ξῆνα: χαὶ ᾿Αχαΐαν, ἃ οὐ πολέμῳ ἔλαβον, ἀλλὰ 
ἀπὸ τῆς προτέρας ξυμβάσεως ᾿Ιϑηναίων ξυγχω- 
ρησώντων χαωτὰ ξυμφορώς, καὶ ἐν τῷ τότε δεο-- 
μένων τὸ μᾶλλον σπονδῶν, χομίσασϑαι τοὺς 
ἄνδρας, καὶ σπονδὸς ποιήσασϑαι, ὅπόσον ἂν 

“- γ΄ ΄ Υ Α Ν δοχῇ χρόνον ὠμφοτέροις. Φ2. οἱ δὲ πρὸς μὲν 
᾿ 3 2 δ κ 3 “- , ὌΝ ΄ 

τήν ἀπόχρισιν οὐδὲν ἀὠντεῖπον, ξυνέδοους δὲ σφί- 
σιν ἐχέλευον ἑλέσθαι, οἵτινες λέγοντες καὶ ἀκού- 

οντὲς περὶ ἑχάστον ξυμβήσονταιε κατὰ ἡσυχίαν, 
ὃ τι ἂν πείϑωσιν ὠλλήλους. Κλέων δὲ ἐνταῦϑα δὴ 
πολὺς ἐνέχειτο λέγων γιγνώσχει» μὲν καὶ πρότε- 

δ. 9. Τροιζῆνα. Τροίξηνα Οδ85. Απὑσ. ΟἹ, γοη. Τ. Ρα]. (ἀρυά 
Μοτϑι.) γαῖ. (7) τ. πῃ... αἴχιιθ ἸΙάθπι 1, :-115.. (855. ΟἹ]. γαΐ. Παρὰ, Ογ. 
εἰ αὐ] Απρ. απ ΡᾺ]., Τ ροίζηνος ΤΥ, 40. 55. Αὐρ. ΟἹ. Υδη. Ρα]. 
γαϊ. Ἀερ. ατ., Τροίζηνι ΤΥ, 118. ἔτ. ναι. δσ, Ασεδηϊαβ ἀῆψαθ ἀπ- 
θ1π|5. 6β'. Οἱ. βρίνζῃ, δα οι: 1]. β΄, 561. εὐ [ο}». Ραγὰ]. αν. ρ. 193. 
Ὑυϊσαίαπι ἐλπι6 1} ΓΘ Ϊπυΐπηι5, σα ΓΠροιξη»ν 50  Ι αν Θὐΐαπὶ ἱπ γα] σαὶ 8 
ΘΧΕΠΊΡΙΙ5. ΧΘΠΟρΠ Ομ 5, ἰβοογαῖ5, ΠΟ, ϑδίγαρ. Ῥαιβ. Βίθρη. ΒγΖ. 

τατος. Οἷ. ΠΙ, 86, 6. Καί ἀε-- 
Τοῦ νὰν ἤτιθσ., χαρά ΟΡ νερὰ 
Ἰ. Π|. ]ϊου! ρμἰαςοαῖ. --- ἀπο - 
δόντας -..᾿Αχοηΐαν. ΟΥ̓, 
ἰδ. 1. ἐδ 11 δάπ. (οο!εσ δα 
ἡΠαπὶ Ἰοοσπι ααππὶ Αοδμαΐαιη. ρτοσ 
νἱποίαπι ῬΘΙΟΡΟΠποϑὶ ἴῃ! ἰσῚ Πθἢ 
ῬΌΞ56. αἰχίββεί, χψαία παθὸ ἴοῦτα ἰΐα 
Ἦθαγα οἵ. 11 ΘΙ [ἰβϑϑῖ, τὶ 
55. ΟΙΘ0. Θἂπι ἃ ϑραν 5. ρο- 
βία !αγο πο ροξξοῖ, Αὐποί ἀπ ἴῃ 
εἀ. 2. οπὶ Αομαϊαπι οὐ ῬΓΟ ΖΘ ΠΟ ΠῚ 
Ῥγαθβί 10 δὲ τυΐοϊα Πιασοἀαθπιοηΐο- 
ΤῊ ΠῚ ΟΥ̓ΡαΤῚ γοἰπἶσβθ γοεροπάϊς τὰ 
ΘΠ 51 [ΟΠ ΠῚ οϑϑοῖ, Αἰ Π ΘΠ ΘΠ 5683 
Δομάϊα ἴο1}6 Ροιξιτοβ [αῖβδθ. 81- 
ΠΉ 6. 5} ἢπθη) βϑοιπάϊ Β6}}1 
ΒΑΠΊΉ Οἱ Βαπηη 65 Πμΐρι5 Γπισαπ 5 
ἀοοθάθγθ ἰπι8505 6586. Αἴ {Ζαυϊμῃ 
Βασδηὶ Ἰοσαίοβ Βοιμαπι πιβἰ5βθηΐ, 
4υἱ ϑαπιπίϊο 5. ἰπΐθδίο Ἔχϑγοϊϊα 5010 5 

«ΕΠ65. ᾿ΠσΊΘ5505 4 εϑι1, τῦ ΟΡ 58 ἴῃ 
Πάοπι ἀροϊροίθηι, οἱ σἱπι ΠΠΟσυιῃ 
ἈΓΟΘΙΘηΐ, τοραγοηὶ (νἱά. ἢν. Χὶ 
11.), [Ὀδάεγα ἰοῖο Βοπιαπὶβ ργο- 
ἔδοῖο πἰμ}} ἀπ ροκι!απάμῃι εγαῖ, 
4πᾶπὶ τιῦ ϑδιηΠΙ 165. ἄσΤῸ ΠΟΥΟΓΙΙΠῚ 
ΒΟΘΙΟΤΙΠΙ σπου ππη ἀδοράογοην (014, 

12.). δεά πρὸ βἰπηα ἴῃ Αοδαία 
αοία ογαπί, πὸ ἰδ ροβιυ!αίαπι 
τϑοῖθ γοθὶβ ἀποδοῦναι ᾿ἡχαΐαν 
ΘΧρΡΡΙπιογοίαγ, Ηδθο ἰθῦνρα ἰπθιπίδ 
θ6 110 Ἐείορ. ῥγαθιοῦ ΡΘ]θμθἢ πὸ 
Γρδάθγαϊα χαϊάδθπι [να ΘΠ ΟΠ 8, 
5864 πἰΡί54ιι6. ἀπιίοα ἔπογαν 1, 9,. 
οὐ πη {ποθ ἰάθη δὶ ΤΟΥ ΠῚ 
βἴαϊιιβ νἱάθιγ [πϊ556. Οἴατ 5 
ΟἸεοη ᾿μδοθἀδθιμοηΐοβ ΑἸΠΘπΙἐΠ51- 
ΡῈ5. δαῖῃ ἐποδοῦναι, ἱ. 6. τ ὁ ἀ- 
ἄστο, τοβϑιϊαονο σπᾷ ὁ0ρΡ6- 
Γᾶ, Ροβιυανον!., ΠΟ ΠΗΪΠΟΓ Θἰπ5 
ΤΠ 45 γ 6 } ἀθπιθηπα ἀπσοθη λα δβὲ 
4πᾶπι ΘΟταπι, “αὶ ἃ ᾿μπιάονυῖοο ΧΙΥ͂, 
ποροΐθηι θχρϑῖ! Ηϊβραμῖα νό]ιθ- 
τιηί. ---τὸὲ μᾶλλον, 811- 
΄φυδηΐο πιᾶρ᾽5. ΟἿ, τὲ τὸ πλέον 
ΙΝ, 21: 

(ἀρ. Φῷ. δ.1. Ξυνέδρους, 
Υἱγο8 ἀο]θοίοβ, 41} 150} Ὁ} 
ΓΘ πὶ ἀϊδοορίατοπϊξ, Ρονὶ. Οἵ. 
Υ, 85. οὐ ἱπίογργ. [500 1. Ατθορ. 
ὁ. φά. Βίπη!ο φιάάαμῃι Υ, 27. [α- 
οἴπιη Ιαρθπι8. -- ξυμβήσον - 
ται. 06 ἔπιίυγο οἵ,, Δέα ΓΕ, αὐ, 
δ,.507. 1. 1. εἰ Τα ο5 ΥΠΠ||. 1. 3. 

δ.2. Πολὺς ἐνέκειτο. [ἴὰ 
3.᾿ 

οἱ “ακεδαι- 
μόνιοι οὖν 
μάτην ξυνέ- 
δρους κελεύ- 
σαντες ἑλέ- 
'σϑαι ἄπρα- 
κτοι ἀναχω- 

ροῦσιν. 



͵ 

ἔπειτα αἱ 
σπονδαὶ δια- 
λύονται. ἀδὶ- 
κία ᾿4ϑηναί- 
ὧν. περὶ Πύ- 
λον κατὰ κρά- 
τος πολεμεῖ- 

ται. 

» 
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ρον οὐδὲν ἐν νῷ ἔχοντας δίχαιον αὐτούς, σαφὲς 
δ᾽ εἶναι καὶ νῦν, οἵτινες τῷ μὲν πλήϑει οὐδὲν 
ἐθέλουσιν εἰπεῖν, ὀλίγοις δὲ ἀνδράσιν ξύνεδροι 
βούλονται γίγνεσθαι" ἀλλὰ εἴ τι ὑγιὲς διαγοοῦν- 
ταν, λέγειν ἐχέλευσεν ἅπασιν. ὁρῶντες δὲ οὗ 4α- 
χεδαιμόνιον οὔτε σφίσιν οἷόν τε ὃν ἐν τιλήϑεν 
εἰπεῖν, εἶ τὸ χαὶ ὑπὸ τῆς ξυμφορᾶς ἐδόχει αὐτοῖς 
ξυγχωρεῖν, μὴ ἐς τοὺς ξυμμάχους διαβληϑῶσιν 
εἰπόντες καὶ οὐ τυχόντες, οὔτε τοὺς ᾿Αϑηναίους 
ἐπὶ μετρίοις ποιήσοντας ἃ προὐχαλοῦντο, ἀνεχώ- 
ρησῶν ἐκ τῶν ᾿Αϑηνῶν ἄπρακτοι. 4). ἀφικομένων 
δὲ αὐτῶν, διελύοντο εὐθὺς αἷ σπονδαὶ αἱ περὶ Πύλον, 
καὶ τὲς ναῦς οἱ Μαχεδαιμόνιον ἀπήτουν, καϑάπερ 
ξυγνέχειτο" οἱ δ᾽ ᾿Αϑηναῖον ἐγκλήματα ἔχοντες ἐπι-- 
δρομήν τε τῷ τειχίσ ματι παράσπονδον καὶ ἄλλα 
οὐκ ὦ Ξιόλογα ̓ δοχοῦντα εἶναι οὐκ ἀπεδίδ οσαν, ἰόχυ- 
οιζόμενοι, ὅτι δὴ εἴρητο, ἐὰν καὶ ὁτιοῦν παραβα- 
ϑῆ, λελύσθαι τὸς σπονδάς. οἱ δὲ Μακεδαιμόνιοι ἐν- 
τέλεγόν τε καὶ ἀδίχημα ἐπικαλέσαντες τὸ τῶν νεῶν 

ἀπελθόντες ἐς πόλεμον χαϑίσταντο. καὶ τὰ περὶ 

ὕαρ. ὥΦῷ. 8. 3. Εἴ τι. ἴπ ΠΡγὶ5 ἱπορίς εἶτε, ψαπὶ οὔτε ..- 
οὔτε ἴῃίονῦ 56 τοβροπάθαην. Νυραίαν Ποορον. 46 Ραῦῖο, Ρ. 200. Νο- 
βίσαπι Θη] ΘΠ ἀα ΠΟ ηθι γϑοθρὶΐ Βεϊιν. 

Τναιϊπ 6 ἈΠ Πα 115. ἀἸ οἰ πὰ} 18. ἢ -- 
Βίατο 84]. [πρὶ δά, στανὶθὶη- 
βίατο ἴῴν. ΧΧΥΠ 4. ΟἿ᾽ Ἰπίουργ. 
Ταο. Αρτίο ο. 20. οὐ 46 αὐαθοὶβ 
Υ 655. δα Ὠϊοά. ΧΥῚ, 85. νΥγι- 
61}. δὰ Ρ]ι . Νον. 1. Ρ. 207. 
αἰσπὸ πο ΒΙοο πὶ, --- ὑγιές. 
ΟἿ. αὐη. ΠῚ, 70, 4. 

8. 8. Ἐν πλήϑ'ει γ]ουψαθ 
ἴϊα ἱΠΙ ΟΡ τοί μἴαν". “ιαβὶ ἀΥΠΟΥ 5 
Δα αἴπι5. δες 48] {πασσι αἸγ5 1, δι σηϊπ 
ἤσαν] ν᾽ Φοιυν ΥῸ ΚΓ οἰ ποὺ Υ0}|15- 
ΠΊΘ ἢ σ᾽ 6, -- τὶ... ξυγχωρεῖν. 
ἴῃ ροβίι]α! 5. ο. 21. ΟἿ τὰ ἐνδοῦ- 
ναι 11. 12. οὐ 5ἰμι}α. ἐς 
τοὺς ξυμμάχους διαβλ 
ῶσιν. Οἷ αἄμ. ΠῚ. 109, 2. 

ἀρ. 992. ὃ. 1. ἄφικομξέ- 
νῶν δὲ αὐτῶν. ἴ)6 Ἰοηροτ 
Γοὶ οἴ, 390, 2, διελύοντο. 

ΠΟΥ Θπῖι5. ἧπ ἱπιρογίθοιο., ῬΓῸ ιο 
σοηϊϊοα5 διελέλυντο. ΟἿ᾽ ἀάη. 19, 
1. οἱ Υ, 1... 566 οἰϊαπὶ ἀάη, 10, 
1. -- τὰς ναῦς. ἡ ἀπανεήρες 
πειτο. ΟἹ, ο. 10. ἐπιὸρο- 
μὴν τῷ τειχίσματι. Ἐπι- 

᾿ δὁρομή οϑὺ ἱπηροἴτιϑ ΟΧ ππργονῖδο 

[ἀοἰα5. ΟἿ, ο. δ0. 1)6. ἀαιίνο Υἱά. 
ἢ οδὺ. τ, 8. 105. 0. οὐ θ υ1ς. 
αὦ ΟΥ', 4θ. ἀπεδίδοσαν. 
Τπιον δοίιιπι, ΡΙῸ 410 ἴῃ 5015. (, 
α. ἀπέδοσαν Ἰοσίτν, τευ αἀ 
ἀπήτουν: 4ποιῖϊὸ5 Ναςσοάδο- 
ποπὶΐ τοροϊορθαηῦ, τουὶο8 
ΑΥ ΘΗ 16} 868 ἢ Θ ΘΒ ἃ ΠῚ. -- 
εἴρητο. δα. 18,2. -- ἐς πὸ- 
λεμὸον καϑίσταντο; ὃὉ06]- 
Ιὰθ ἄσδπιο σογοτο σοορο- 
γαμύ, Ροῦ “0 ἰσίθαν, ἀὐάϊαιηι 
γ6 18. πο ΠΠ, ἅ. ὃ. ποὴ Ορ118. 

ὃ. ὃ, Τὰ περὲ Πύλον. ΟἹ, 

4. 

" 

2 
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Πύλον ὑπ᾽ ἀμφοτέρων κατὰ χρώτος ἐπολεμεῖτο, 
᾿ϑηναῖον μὲν δυοῖν ἐναντίαιν ἀεὶ τὴν νῆσον τι8- 
οιπλέοντες τῆς ἡμέρας, (τῆς δὲ νυχτὸς καὶ ἅπαω- 
σαι περιώρμουν, πλὴν τὰ πρὸς τὸ πέλαγος, ὁπότε 
ἄνεμος εἴη" χαὶ ἐκ τῶν ᾿Αϑηνῶν αὐτοῖς εἴκοσι 
γῆες ἀφίχοντο ἐς τὴν φυλακήν, ὥςτε αἱ πᾶσαν 
ἑβδομήκοντα ἐγένοντο") Πελοποννήσιοι δὲ ἔν [τὲ] 
τῇ ἠπείρῳ στρατοπεδευόμενον καὶ προςβολὲς ποι-- 
οὕμενον τῷ τείχει. σχοποῦντες καιρόν, εἶ τις πα- 
ραπέσοι. ὥςτε τοὺς ἄνδρας σῶσαι. 

1 “4, Ἐν τούτῳ δὲ οἱ ἐν τῇ Σιχελίᾳ “Συρακόσιοι 
καὶ οἱ ξύμμαχοι πρὸς ταῖς ἐν Μεσσήνῃ φρουρού- 
σαις ναυσὶ τὸ ἄλλο ναυτιχόν, ὃ παρεσχευάζοντο, 

προςχομίσαντες τὸν πόλεμον ἐποιοῦντο ἐκ τῆς 
9 Μεσσήνης. καὶ μάλιστα ἐνῆγον οὗ Ποχροὶ τῶν Ῥη- 
γίνων κατὰ ἔχϑραν᾽ καὶ αὐτοὶ δὲ ἐςεβεβλήκεσαν 

Συρακύσιοι 
καὶ οἱ ξύμμα- 
χοι ἐκ τῆς 
Μεσσήνης 

ὁρμώμενοι ἐν 

τῷ πορϑμῷ, 
ὃς διαγράφε- 
ται, ναυμα- 

ὕαρ. 99. 8. 2. Ἔν τε «Τέ δαῖτα, ἵπ ὕα85. Αἰισ, ΟἹ. ὕϑη. 
Ἐ. Η. Ὁ. Βερ. αι. Ι. Ε. 1Κᾶιγ. πὶ. α΄. Οιιοά 5ἱ ΒΘΓΠΙΆΠΙΠῚ Θϑῦ, πομ 
αα 5βοῖα ἐν τῇ ἠπείρῳ, β64 ἀὰ ἰοῖαπι δπιιποίανιπι ἐν τῇ . «« στρατο- 
στεδευόμενοι οὐ πιαχίπιθ δα 00 ρᾶγΠοϊρίιπι μου πο, 

ΖΦΟΎΚΑΣ. .,δὶς ἱπῖγα ο, 20, Π| 
0. ἀἰοῖν πε Ξριορμίξεσθαι" καὶ σε- 

δύῃ. ΠΙ, 0, 2. -- ἐπολεμεῖτο, 
᾿Αϑηναῖοι μὲν... πεοι- 
““λέοντες. ΟἿ ἢ ο 51. τ. δ. 101. 
0. ϑιηΠΠ|πὲ Ηφροίοί. ὙΠ, τὰς 
πολλὰ ἐλέγετο περὶ τῶν αὐτῶν, 
οἱ “μὲν. .ἀϑηναῖοι δὲ, αὶ ροϑὺ 
αὐτῶν ὕμα}8 Ρίοῃο ἱπίουραπσιηΐ, 
οἵ Ἐπ᾿. Πογὰο]. ν. 39: δυοῖν γε- 
φόντοιν δὲ στρατηγεῖται πυγῆς 
ἐγὼ μὲν ἀμῷ ὶ τοῖςδε καλχαίνων 
τέκνοις, ἡ. δ᾽ αὖ οοἵ, ΟΥὨ Εἰπατ, 
1]. ν. 80, οὐ. δ αἰγαμπιχιο 1ο- 
οἴπῃ νἱ ἃ. Ρ Τα σ]ς. θίνοῦβα οθὴ}- 
Ροηΐϊξ ΒοΥπἢ. ϑγηῖ. μ. 472. --- 
δυοῖν ἐναντίαιν. ᾿ϑέβαι- 
ἀἰοπάτπι 6556 νεοῖν ὁχ περιπλέ- 

,. ὌΨτες γΘΓΡῸ 54.115 πα Πἰδϑίτπιπι οὶ. 

ΟΥ, ΠΥ ἢ. τὴ ὃ. 519..6. δ. 
οἱ Ἐοδῖ, ὃ..139. Δ. ἴ)6 νἱ νοοὶβ 
ἐναντίαιν οἵ, δάπ. 1, 98, 8.. -- 
περιώρμουν. Οὐ περιέπλε- 
ον, ἀλλὰ ,σποράδην καὶ ἀπέ- 
χοντες ἀπ ἀλλήλων περὶ τὴν 
νῆσον ἦσαν ὁρμοῦντες, εἴτουν 
ἐφησυχαξοντες ἐν τῇ πολιορκίᾳ.“ 

100 μισάμε νοι τὰ πρὸς νότον 

τῆς πόλεως.“ ὉΌΓ. ΟΥ̓ οἰϊὰπι 
δάποί. 20, 9. -- πλὴν τὰ... 
ἄνεμος εἴη. Ουχοι[ο5 Θηΐια γ6π- 
{15 ΞΡΙγαραὶ, ΠΟ περιώρμουν τὰ 
πρὸς τὸ πέλαγος. ΙΑ. 20, 7. οἵ 
ἄθ δἀοοιιδαϊίνο “άμοι, Π|. ἰλταντὸς 
ἑβδομήκοντα. Οἴ, ρα Ζ, 
εὐ 101 “56. - εἴ τις ... σώ- 
σαι. Ὥςτε γιὸ ἵνα ροβίϊιπι ριι- 
τὰ Ποοσον.. ἠδ Ῥαγιΐο. ΠΝ 
δοά γα γαϊθηὶ εἶ τις (καιρὸς) 
περιπέσοι οὕτως (βξἶνο τοιοῦτος), 

ὥςτε. 

ἀρ. 24. δ. 1, Πρὸς ταῖς 
φρουρούσαις ναυσί. 

ΟἿ, ἣ 1..4.--- ὃ παρεσκευά- 
ξοντο. ΟἿ Π|, 1167 ΘΕ ῚΝ, 1: 4: 

ὃ. 2. Καὶ αὐτοὶ;».. αὐ: 
τῶν. ΟἿ. 1, 8... νὶ πανστρα- 
τιᾷ γτοὸ πανδημεί ἰ οἱ ὃ. 2. κατὰ 
ἔχϑος τὸ Ῥηγ. 
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χίας ἀπόπει- πανδημεὶ ἐς τὴν γὴν αὐτῶν. καὶ ναυμαχίας ἐπο- 3 
Ἀ πλά ΠΟΜΡΕΣ πειρᾶσϑαι ἐβούλοντο ὁρῶντες τοῖς ᾿Αϑηναίοις τὲς 

οὔντα. μὲν παρούσας ὀλίγας ναῦς, ταῖς δὲ πλείοσν χαὶ μελ- 
λούσαις ἥξειν πυνθανόμενον τὴν νῆσον πολιορκεῖ 
σϑαι. εἰ γὰρ κρατήσειαν τῷ ναυτικῷ, τὸ Ῥήγιον 4 
ἤλπιζον πεζῇ τὸ καὶ ναυσὶν ἐφορμοῦντες ῥᾳδίως 
χειρώσασϑαι, καὶ ἤδη σφῶν ἰσχυρὰ τὼ πράγματα 
γίγνεσθαι, ξύνεγγυς γὼρ κειμένου τοῦ τε Ῥηγίου 
εἰχρωτηρίου τῆς Ἰταλίας τῆς τὸ Μεσσήνης τῆς 
Σικελίας, τοῖς ᾿Αϑηγαίοις τε οὐκ ἂν εἶναν ἐφορ- 
μεῖν καὶ τοῦ πορϑμοῦ χρατεῖν. ἔστι δὲ ὃ πορ- ὕ 
ϑμὸς ἡ μεταξὺ Ῥηγίου ϑάλασσα καὶ Μεσσήνης, 
ἧπερ βραχύτατον Σικελία τῆς ἠπείρου ὠπέχεν" καὶ 

ὕαρ. 34. 8. 2. Ἐρεβεβλήκεσαν (455. Απρ, ΟἹ. Ψ θη. Ὁ. ψαϊ. 
Η. α΄. ἃ]. υϊρο εἱ Βεκκ, ἐςβεβλήκεσαν, ἀδ φια ἴοτπια ἀρια Αἰῖοο8 
ἀυθῖϊαι αγαβιοῦ, ἴῃ Πίαγπ. 5680]. ἃ. [8392,. ν. 490. ΟΥ, Βοβι. αν. ὃ. 68: 
ΗΠ. 2. Ἀδοορία οογίθ ἰοσίίυν. ο, 1. οὐ ΠΊ,, 90... εἴψιθ. οοπβοπί προς- 
εβεβοηϑήκει, ἂἀθ 4πὸ εἴ. κἀν Ἡ, 86, 1. ἥ 

8. 4, ᾿ϑηνιίοις τε. Τέ οἵα. Αγ. (τ. θὰπ.ν 56 οἵ, ἀάη, 

ὃ.3. Καὶ ... ἐβούλοντο. τιοτϊἀϊθπι νϑύβιιβ ἃ ροσπὶ ἈΒΘΡῚΙ 
Ἡῆοο ἃἂᾳ4 ϑγγαοιβᾶπο5. [ΘΟΓΠΙΠΊΠΙΙΘ 
800105] δὲ τείογθπάσμι. τα Ῥαιθῦ 
6Χ 56 αιρηθριιβ ο. 20. ἰηϊ.“6 ΗΠ 5. 
Ξ- χαὶῖς δὲ πλείοσι. 
μετὰ τοῦ. Εὐρυμέδοντος καὶ 
Σοφοκλέους.“ -- τὴν νῆσον. 
Βρδιδοίογίαπι. Ηαθο ΘηΪπὶ ΔΙ] ΟΥ65 
ΘΧΙπιὶθ ἴῃ ποὺ ἰἶἴργο οἱ Ῥιοχίπιο 
Ροβίοτίουθ ἡ νῆσος νοοσαίαν, ΥἹὰ, 
Ϊν, 55. 57. 108. Υ, 45. 24. 84. 

δ. ἃ. Ξύνεγγυς γάρ. το. 
“οΘααππι δπΐπὶ ργορῖῃ πα π- 
[ΘΓ 86 πὶ ἢπορσίππι... οἵ 
Νο55απα." ΗΒ5. -- τοῦ Ῥη- 
γίου ἀκρωτηρίου. «ΑΟὐϊάαπι 
1η1 6} }ΠΠστιπὶ θα σορείγαπι [4π|86 Ἴ μαι-- 
ογάϊαϊ Πέτρα ΥἹΙ, 359.1,. Οαν ΘΓ 5 
ργοπιοηϊουί αὶ τηθάϊππ ἸΒ 6 απ 
ὕρῃ Βοσίηαν οὐ ᾿ιϑυοοροίγαπι 
[τοίου Υ γεὶ ΥἹ υἱτίπηψαιθ, τα Πὰ 
Ραβδαμπι ἀἰξία δ, πὰπο Οἀρο Ρ6]- 
ἰᾳατα,7 «ιοὰ οἴαπι ὁμωνυμία 
ν᾽ ἀ θέν" βυϑάθγθ, 48 ΔΙ ΙΠΊΘΏ ΠῚ 
εδὶ ργορίπαιπαι 5... ΟΕΔΠΛΆ, .1π 

"51 Ὅ 

αδὺ δησαθ5. οτἂθ δχίγεπιαο, ΟὉὲ 
πῆς Τοιτὸ ἀδὶ Καρο ὅδ: 
Τμυογ ἀ1465 τόσαι Ῥήγιον ἀκρω- 
τήριον.““ ΜΆΝΝΕΒΤ, αεοστ, ΙΧ, 
2. ρ. 184. Ἱπιοῦ 4πὰ5 ἀπα5. σεο- 
στα ΒΟΥ ΠῚ 5ΘΠ ΘΠ ὰ5. ΠῸ5 ΠΟῚ ἀϊ-- 
Τα ΠἸοαπιι5. --- τοῖς ᾿4ϑηναί- 
οἐς τε. ΤῈ 5ἷς ΟΠ] σα Π5 ΒΟΓΙΡΙΟΓ 
Δἰλογαπι πιθιη γι καὶ σφᾶς τοῦ 
πορϑμοῦ χρατήσειν νἱάοίαν ἴῃ 
πηθηΐθ ΒΡ το, βϑα ἀδίπάθ ογαῦο- 
πο πιπΐαββθ. Οἵ, δάη. 1. 10. --- 
εἴν αι ΞΞ ἐξεῖναι. ΟἿΟΝ, 40. 
ὙΠ ' 

ὃ.5. Βραχύτατον... ἀπέ- 
χει. 5π|ΠΠ|ὸῸ΄ πὶ πὶ πὰ πὶ πὴ ἃ 1-- - 
ΒίατΘ Ηοται5 ἀϊοῖς Ερ. ἢ, 1, 
τῶ... μήκιστον ἀπελαύνειν (Χροη. 
ΙΝ ον ΟΠ ΔΗ Ὁ 
ὃ, 104. αὔποι. 7. οἵ βιρτὰ δὐἀποῖ. 
1Π. 36. 2. ἴρβιιπι ἀϊοῦιπι Τ- 
ογάϊάδαπι, 5ἱ βῈ ΕΠ Ποὺ Ἰοάπαπλ, 
ΠῸΠ ὙΟΓΠΠΊ, 5ο ἀἰβογίπιθη ρογοχῖ- 
σπαθὶ 556. αὐποίαις ΒΙοομ, Ὧὸ 
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ἔστιν ἡ Χάώρυβδις χληϑεῖσα τοῦτο; 

΄ 

89 

ἡ ᾿Οδυσσεὶὺς 

λέγεται διαπλεῦσαι. διεὲὶ στενότητα δὲ, καὶ ἐκ με- 
γάλων πελαγῶν, τοῦ τε Τυρσηγιχοῦ χαὶ τοῦ Σὺ- 
χελιχοῦ, ἐςπίπτουσα ἡ θάλασσα ἐς. αὐτὸ καὶ 

ι ῥοώδης οὖσα εἰκότως χαλεπὴ ἐνομίσθη. Ὁ. ἐν 

τούτω οὖν τῷ μιεταξὺ οἱ “Συραχόσιοι καὶ οὗ ξύμε- 
μαχον γαυσὶν ᾿ὀλίγῳ πλείοσιν ἢ τριάχονταά ἠναγχά-. τρίτῃ οὐκ 
σϑησαν ὀψὲ τῆς ἡμέρας ναυμαχῆσαι περὶ πλοίου ; 
διεαπλέοντος, ἀντεπαγόμενοι πρός τϑ8 ᾿ϑηναίων 

ῷ γαῦς ἑκκαίδεκα καὶ Ῥηγίνας ὀχτώ. χαὶ γνικηϑέν- 
τες ὑπὸ τῶν ᾿Αϑηναίων διὰ τόχους ἀπέπλευσαν, 
αἷς ἕχαστον ἔτυχον. ἐς τὸ οἰχεῖα στρατόπεδα, 

ὕαρ. “πὸ Ὁ: 2 
ὯΔΕ Ατ.: γυ]σο οἱ Βεῖης, ἀντεπαναγόμενοε» 

᾿ἀντεπαγόμενοι͵ (55. Αὐσ, ΟἹ. γοη. Η, ἢ 
φιοὰ γΘΓΡαπι. 51. υἱὨ 

υἱάσι. ΠΟῊ Πα {π8πὶ Τμιον αἰ ἀϊ5 διιοιουιναϊο αἰ ὰγ... ΟΣ ἸΟχί δ. εἷϊ- 
οἰρμάσμη, δὲς πθ0 ἀρία νἱάθίαγ {Ἰρ!οχ, Ργαθρο βίο. ῬΓΔΘΞΘΡΙΪπὶ ἀιΠΠὶ 
Ρῦσπα πο ἴπ ἈΠῸ τπϑγὶ, βοὰ ἴπ ἔγοῖο οΟπηη ἶσα 510. 
ψοι βουῖρϑῖν Ποῖη. ΟἿ 58. 1, 52, 1. 

ἔγοιϊ Τα ιπαϊηο υἱά. ὟΙ., 1): δ] 
εἴ, ἃ. --- ἡ χάρυβδις ἰδ 8 
ΟἸανοτ, ᾿5ϊο: δη!. 0. 70. εὐ ἀθ 
βίαϊα,, αὶ πο δϑῖ. Χχ ἰΐϊβ. {π| 
{ποτὰ ἴῃ 510 }}Π14Π| Γδρουιηῖ: Βτγ- 
ἄοη. ἴ. Ρ. 80. 544. Δ πιδπ τ. ρὰρ. 
ἀ902., Ποατ. Π. μᾶς. 209. 54. αἷς, 
εἰἴαπι. 5.πὴγ ἢ. ἀρὰ Ατπ. 15. 5πιγ-- 
(Πϊὰ5 «ΤΊΝῖον ἀϊά θαι Ξο πὶ (01 6556 
ΒΟ ]ρίογοι. ΠΕ ΠΟΓΟ ΠῚ ἃ 56. ἰ6- 
οἰθη). ἃ 410. [ΐπι5. ῬΘΡΙΟΪ ψογι5 
Ἰοοι5. ΠΟ Πα π5. οἱ οἰ θοῖιιβ. ποη 
ΘΧΑσσΘΓΆΙΙ5 5ἷῖ. -- τοῦτο. Ὁ. 
Μ αι. αν. 499. οἱ 440. 7. ἢ ο5|. 
ὃ. 99, θ. 6. Ὀδυσσεὺς... 
δεαπλεῦσαι. οι. Θήγ55. ΧΗ, 
290, 5644. ΟΥ̓ 1014. ν. 101. 544. -- 
ἐκ μεγάλων πελαγῶν . ἦν 
ἐςπίπτουσα ἡ ϑάλασσα: 
Διίομάθ ἀϊβιϊποοπθπι. ΠΟΙΠΪΠῚΙΠῚ 
πέλαγος εἱ ϑάλασσα. οχ 40}}118 
ΜΠ 46 πναυ 15 5᾽η σα ἀν] Ὲ5. ΠΟ 
ἀθ απο. βοὰ Ὁμα 5 ἀϊοία μη οϑῖ, 
ΟΥ, ὙΥαἢ ἀ. οαἀ ϑορὶ. Απΐ. ν. 951. 

-ἥασα. «ἃ Υἱγσ. Αοη.. Χ, 977, 
θὲ πιαγὶ ϑίρα!ο εἰ, 53, 3. ΘἾταΡ. 
Ρ:1.25...δὶ Ῥότν"]. δῖο. ῃ- 9, τῦ 
ἐς αὖ τ ὅ. 5ρπιβοαίαν φαϊᾷθιῃ ὁ 
πορϑμός, 564 ποιίτιην τοσροπαοὶ 

᾿ἀντεπαγαγόμε- 

βαρονίου! τοῦτο. --- εἐκ ὅτως 
χαλεπὴ ἐνομί [σ ὅδ η. χ τὰ- 
τἰοηθ., 4 γαῖ πηθπίο ἢ , ΒΟΥ ΡΙΟΥΙΒ 
ἀοίαϊα {Ππ| ἔγθίιην τοίη Ῥοιίοαϊος- 
811πὶ Θχἰ σα πη) 6556. ΘΟ Πρ 8 
ΡΟΒΒΌΠΏΙΒ: οὖ ΠΟϑ[ΓΙ5 [θη ροΥΙΡιι5 

τρεῖς Ψαυμα- 
χίαι, ὧν ἐν τῇ 
δευτέρᾳ καὶ 

ἔλασσον ἔχο υ- 

σιν οἱ Συρα- 

κόσιοι. 

ἃ ΒΘ ρ 5 ΔΕ θῖ15. ΠπῸπ ὙἹΟ πον 6 Ὶ--- 
ταῖαγ Πα Ῥονν!}!.--ϑῖο. ρὰρ, 9.“ 
ΒΙΘΟΜΕ,, «4 ἀπὰβ. οαμμδ88 2. ΕΧ 
ΦΉΡαΝ ΤΠ ον αἰ 465 οὐἸσίηθιη ἃ θϑῦμ8 
πιατῖς οὖ ἰπ46. οὐἵαθ ορὶ πίη ΐ5 ΓῸ- 
Ρδίμδ, αά τόθ δχρ!!οαπάαπι. ΠΟῺ 
Β ἤσογο ἐθιποηβίγαν. 

Ολρ. φῦ. 8.1. Ἡναγπκάσϑη- 
σαν. Ἐϊοομῖ, ἀμθίξαι, αἴτια ψὰ-- 
Ιεαὺ σοαςὶὶ απ, 8 ἱπά ποῦ! 
5ππῖ|. ΟἿ, δάη. ο. 89. Πυΐο ἴανοί 
φυίάομι 24. 8... 56 ἃ [οτίαβ58. Ῥτίμβ, 
4ιδιὴ γΟἸυ θη, Ρυσῃαμήϊ πθοθ68- 
δἰϊανθιῃ 8. προβαν Ἀϊὰ πλοῖον 
διᾳπλέον, το ἑκκαίδεκα καὶ 

. ὀκτώ, Τοῦ ἰσίμιν. ἴῃς ἔγοιαι 
Δἰϊα γὴν: πδηὶ ΡΓΟΒΓΙΘ ὈΠ] τ 5 Ὁγαπΐ 
ἴῃ ΠΠῚ5 τεσ Ομ θα. ΟἿ 11, 86. 88, 
οὐ ) υ]κἃ 8. 

ὃ. 2. ἀπέπλευσαν. ϑὰρρ!. 
οἱ Συρακόσιοι καὶ οἱ. ξύμμα- 
χοι. Οἵ. οἀ, πιαὶϊ. ἔτυχον 
τηϊϑπαν ἃ πῸΪ 0. δούιην, 401 Δ} 
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τό τε ἐν τῇ Μεσσήνῃ καὶ ἐν τῷ Ῥηγίῳ, μίαν γαῦν 
ἀπολέσαντες" καὶ νὺξ ἐπεγένετο τῷ ἔργῳ. μετὰ 
δὲ τοῦτο οἱ μὲν Μοχροὶ ἀπῆλθον ἐκ τῆς Ῥηγί- 
νων" ἐπὶ δὲ τὴν Πελωρίδα τῆς Μεσσήνης ξυλλε- 
γεῖσαν αἱ τῶν Συραχοσίων χαὶ ξυμμάχων νῆες 
ὥρμουν, καὶ ὃ πεζὸς αὐτοῖς παρῆν. προςπλεύσαων- 
τες δὲ οἱ ᾿Αϑηναῖοι. καὶ Ῥηγῖνον ὁρῶντες τὸς ναῦς 
κενὰς ἐνέβαλον, καὶ χειρὶ σιδηρᾷ ἐπιβληϑείσῃ 
μίαν ναῦν αὐτοὺ ἀπώλεσαν τῶν ἀνδρῶν ἀποχο- 
λυμβησάντων. καὶ μετὰ τοῦτο τῶν Συρακοσίων 
ἐςβάντων ἐς τος ναῦς, χαὶ παρατιλεόντων ἀπὸ 
χάλω ἐς τὴν Μεσσήνην, αὖϑις προςβαλόντες οἵ 
᾿4ϑηναῖοι, ἀποσιμωσάντων ἐκείνων καὶ προεμβα- 

8. 2, Τό τε. ΟἸίπι τότε, «υοᾶ ῥτίμηιιϑ δπιθηάαν!} Βοἰβὶς, ΟἿ, 
οἷ, τηα]. 

5. 8. ᾿ἰυλλεγεῖσαι. ἴῃ πι58. συλλεγεῖσαι. 584 ξυλλέγειν 0] 
4ιδπ) ὑτϊοῖοβ. ἀρυά Το. Ἰορίξαν. ϑαϊά. οὐ Ρ οί. : ξὺν Θουκυδίδης 
ἀντὶ τοῦ σύν, καὶ τὰ ἄλλα τὰ ὅμοια. Α 400 πιο ἴῃ 1. 1. πι5- 
Π56Ὰ τϑοθάμπί Ἰργὶ δά! οἱ Ρἰουΐχιιο 585: 1. 11 015. 0.5.8 102. 
1. ΜΙ. πυδαααῃι, 1. ΕΥ̓. ἴον, μἷο εἰ 49. εἱ 80. 

8. 4. Αὐτοί ΟἹ. Ε. ε΄. Βα5. αν. ὮὨ. Ε.. 1απγ. α΄. «56Π0]. γα]. 
Ψυϊρο οἱ Βεϊεῖς. αὐτοῖς. Αἱ ἀαιίνις. ΑἸΠοπίθπδοα ἱπηροία. ἴαοιο ππᾶιη 
πᾶγοιι 5 γδοιιβαμὶβ ΡΟ  ἀϊ556. 5: 5 ΠοΔ 5 βθπίοπιΐαπι ἀθργαᾶγαι. ΟἿ, ὃ, Ὁ. 
᾿4ϑηναῖοι ἑτέραν ναῦν ἀπολλύουσι ἐὶ οἄ. πιαΐ. 

ΒΆ6ρ6 ὡς ἕκαστοι 5[η6 [411 αἀάϊ- ἀαθηιοη 5. αα πᾶνθβ γδοα5 ἀθἴοπ- 
τατηθηΐο βουίθεγο ΤΟΥ ἀ  6πὶ π16-- 
τη ηἰββθηβ. ἱμηρ σῃα πὶ 6556: 564 
οδὲ 58Π6 ἔπθπάμπι. ΟΕΊΝ, 95. --- 
καὶ ἐν τῷ Ῥηγίῳ, οἱ 68; 
486 αραά ΒΝ ὁσία τη δγδηῖ, 
(οαϑίγα [ϑογοτιπη). [6 ἀνίουο 
φοβί καί ποη ἰἰθγαῖο οἵ. δέῃ. 1, 7. 

8.5. Ξυλλεγεῖσαι. Ἐπαπὶ" 
686, 4186 Ῥγίυ5 δά οαϑβίγα ἈΠοσῖο 
Υἱοῖπα ἀρρυ σα δγαηΐ. 

δ. 4. Χειρὶ σιδηρᾷ. .Να- 
ΠῸ5 ἴδτγοα οὐαῦ, τὰ . .. ΠΑΥΪΠῚ 
ΠΑΥΪ ἴα 8}ΠΠ σὰ θᾶ Π, τἰὖ σΟΠλΐπιι5 ο0η- 
στοαὶ, οἵ, 5] οσοαβίο Γογγοῖ, ἰη 4]- 
ον 5. ΠΑΥ ΘΠ] ΓΔ ΠΒΠΊΘΑΓΟ ρΟββθηΐς 
ΗΠ] 5. ΟἿ ΎΤΙ, 02. οὐ ΗΠ οὐ ζ. δὰ 
ὕδε5. ἀ6 ΒεΙ]. ((4}1. ΝῊ, 81. Τη- 
ΚΟ Ργοίασο ὐΐοπι ὑοῦρα ἴῃ ΒδπῸ 
ΒΟΠ θη: ΠῚ ΔΗ ἔθυγ θα ἃ 
δυγασιβαη 5 (ὦ Ππᾶγθ8. 5185 
{θη 85. ΘΙ ον οΥ ἀσσασ ΘΠ θι15, οἵ 
θὰ ἔογρ ΓΔοθηΉριι5, πὰθ ἃ [δθο- 

ἀεπάαβ 14, 2. ἅ, Ἰαοία ἁα νι πηι5} 
Ιηϊθοῖα. -- αὐτοὶ ἀπώλε- 
σαν, ἱρ 51 (Αιποηίθηβ65}) ἃ Π1- 
Βογαπί, ΟΥ 8. ὅ. οἱ 54. 

δι. 5. πὸ κάλω. Οἵ. ΡΟῚ]. 
Ι. 113. Ῥοϊγθῖι5., δίγαρο οἱ θ1ο- 
ἄοτις δῖο. ἀἰοαπὶ ῥυμουλκεῖν εἰ 
ῥυμουλκεῖσϑαι, Τιαἰϊηϊ Υὸ πὶ α1Ὸ 0 
γα ἢ 6 τ [ἢ ἂΥ 65] οἱ ἔσῃ}. ΥἹά., 
Βαϊ: ἴῃ ῥυμουλκῶ,, 8515 0, 
αα 1ν. ΧΧΥ, 80. οἱ 5" ΘἾΓΟΥ 
Π. 46 ΜΉΝ, πᾶν. ὁ.“ ΌΚ. 
ἀπο σιμωσάντων) ὑπανα- 
χωῤησάντων. καὶ μετεωρισάν- 
τῶν τὰς ναῦς, ἵνα ἐκ πολλοῦ 
διαστήματος δυνη ϑῶσι μετὰ μεί- 
ξονος ὁρμῷς ἐμβάλλειν τοὶς 4ϑη- 
ναίοις, 5001. Πηετεωαρίσαι τὰς 
ναῦς θ᾽ οΥψΘ. γοίουιπι σγα ΠΝ] - 
τἰοότγαηι, ν ῖ τ} δ ἃ, Ζοη. Ἐλπιδία! ἢ, 
Θχρίδθδηι. ΟἿ, θ αἰ. οἱ ὁ 61]. 
Ἀθοθη που ἱπίουργθία πη. ΘΟΠΊΡΙα- 
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θ λόντων, ἑτέραν ναῦν ὠπολλύουσι. καὶ ἐν τῷ πα- 
ϑάπλῳ χαὶ τῇ γωυμαχίῳ τοιουτοτρόπῳ γενομένῃ 
οὐχ ἔλασσον ἔχοντες οἱ Συραχόσιον πᾶρεχο μί-- 
σϑησαν ἐς τὸν ἐν τῇ Μεσσήνῃ λιμένα. 

ν πὸ ᾿ Καὶ οἱ μὲν ᾿Ιϑηναῖοι, Καμαρίνης εἐγγελϑείσης 
προδίδοσθϑαι Συρακοσίοις ὑπ᾽ Ἀρχίου καὶ τῶν μετ᾽ 
αὐτοῦ, ἔπλευσων ἐ ἐκεῖσε" “Μεσσήνιοι ὁ ἐν τούτῳ παῶγ- 
δημεὶ κατὰ γῆν καὶ ταῖς ναυσὶν ὥμα ἐστράτευ--: 
σαν ἐπὶ Νάξον τὴν “Χαλκιδικήν, ὅμορον οὔσαν. 

8 χαὶ τῇ πρώτῃ ἡμέρῳ τειχήρεις ποιήσαντες τοὺς 
Λιαξίους ἐδήουν τὴν γῆν" τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ ταῖς 
μὲν ναυσὶ περιπλεύσαντες χατὲὰὲ τὸν ᾿Αχεσίνην σο- 
ταμὸν τὴν γῆν ἐδήουν, τῷ δὲ πεζῷ πρὸς τὴν 

τὸ. ΟΡ ποίδιοη6η} νοοῖ πηϑ] πη: 
6556 ἴπ ΟΡ] ΦΙΠΠ ΠΙΟΥΘΙΘ, 
1ῃ γα 5Υ ΘΒ. ἢ ἀσοΓ6 (πᾶ- 
ν 65). Οὐ ἄστη. ὐτοιηζαθ οτῖσο 
[οἱ ρεῖπια ποίΪο γογ Ὁ }}] ΘΧρ] !σαίιτ, 
Υἱβ οἷτιβ. ἢ. 1. πιδη  οβία Θϑῖ, οἱ πᾶθο 
4υϊάθπι.. ϑΥΓΔΟΙΙΒΆ ΠΟΥ ΠΆΥΘ5) 
4αππι ΑἸΠΘΠΙΘ 565 14 'ασογα, αἱ 56, 
ἄσπι τοι] οο. ΡΓΌΡ 6. [{{π||5 ἰγα πος 
ΤΘηΓ, οὐ 56. οΟΠνογίθ Πα ρα πὶ 
ποι Πα ογθηΐ, ἱπναάθγοηΐ, ἀπ πα ά- 
γ ΘΓ 5βθηΐ, ΔΡΊ ΘΟ 5. γορθηΐθ ἔπη 0115 
ἴῃ ἰαἴτ:5 γΘΥΒαΒ ᾿ς. οὐ ἀοἰπάθ ρυῖο- 
ΓῸ5 ἀσογοβδαβ οϑβοΚ ΑΓΝ, ᾽Επι- 
σιμοῦν Χοπορμ. ΠΟ]]. Υ,, ἀ, 60. 
ΘΟΠΙράγαῦ ΒΙοοπιῖ, --- ἕ τέρ αν 
ἀπολλύουσι, «αἸτοταπι πᾶ- 
Υ 6 ἢ (ρΓαθίον δᾶπι, 46 4π ὃ. 4.) 
δαὶ ἐτππι. Δα! ο Ἡεῖπι. ΟΥὮἁ δά. 
πιαὶ. “πολλίουσι, Ῥτὸ 4ιὸ ΜοετΙ5 
Λυΐοα, ΔΠῚ Ῥαῦ]ο οαυῖι5 ἀριιὰ 8η- 
Ἐχαίοτοβ Αἰποὸ5. ἀπολλύασι ἀϊεὶ 
αἰ Πγπιαπί, αὐ Πῖς ἴῃ ΟΠΙΠΐριι5 Πρ τὶ 5 
ΠΊ58.. ἴα ἰΐθστιπι. ἴῃ ΟἸΠΗΐθιι5 ρΓαθ- 
τογαιαπι ἵπ ἀν. ὙἹ1. 51. αἴχιιο ἴῃ 
ΟἹ. επ. οἵ πιθαϊοουθιιβ. ΔΙ ΟΙἴ65, 
ἱπίογαιιπι αριιὰ ΧΘΠΟρ ΠΟ πίθΠ]. 58 606 
ἀρὰ ἰβοογαίθπι ἰοσίμισ, ΟἿ, δὰ, 
γηαϊ. 54. Υ1Π, 10, 8. Βτ δηι. ἔχο. 
Π. αα Ιβοοῦ. δίατι. αν. ὃ. 207. 
Ρ- ἀτ4. 

ὃ. 6. Ἐς τὸν ἐν τῇ Μεσ- 
σήνῃ λιμένα. Οἵ, ἀάποί. ἀά 
5. 10: ἈΠΕ, υ»... ἅν 

8.7. Νάξον τὴν Χαλκπι- 
δικήν. ΟἿ ὟἹ, 8. ἱπ|6. 

ὃ. 8, Περιπλεύσαντες 
κατ ἅ οεἰ. Ἐχερθοϊανοτῖς πλεύσ., 
αὐ ΠΙ. 7. κατὰ τὸν ᾿ἀχελῷον 
ἔπλευσε. ΠΙμά Ἰαπιεη νἱἀδίμν 6886 
οἰτοπὺππιν θοῦ τ} 6 πὶ (Ναχίο- 
ΤΌΠ1}. γὙ6] σΠ ΘΠ ΡΠ αϑὶ ΟἿΤ ἐπὶ ΠῚ -- 

γοοΟΥ ΡΓΟΙ ΟΠ ΟΤΙα ἢἰ (ἢ 400 
ἅτὰ Αρο! πὶ Ατομασοίᾳο ς0|10-- 
οαἰαγ) οἵ ἢ αὐϊσαπίεϑ ἱπ σοῖο: 
παᾶπὶ ἰϊογαία τὴν γῆν ἐδύουν αἀ 
ἀσταπὶ ἃ αἰΐογα (ἃ ἢ} Μοβϑαπα τὸς 
πιοιΐο το) Ρατίο αὐ οὐ ἴῃ αἰίογα 
{παν} τῖρα δἰθα πὶ νυ" θη 5ρθοίαΓθ. 
- ἀκεσίνην. »»ΑΟΘΒΙΠΘ5 ΓΡΙΙηϊο 
Ἡ. Ν. ΤΠ, 8. Αβἰπ65] “οχίσιυιβ παν τ5 
δγαΐ, ἴῃ ΠΙΆ 56Χ ἴδγδ βιαα!5 Ἰητα 
Οποραίαιι. [Αρρὶ. Οἷν. Υ, 109.1 
ἱηΠπ||6η5. δα οαϊπ5 οβίΐπι ΝΆΧΙΙΒ 
δία ογαΐ. ΠῚ ἄπο τίν! παπς Α 1- 
σαπύαγο εὖ απ άτγα !]ὸ τνο- 
οαπίιτς ΒΙΟΟΜΕ. αἀ ". 1. Αἱ 
ἰάοπι δὰ ΥἹ. 3. Αοοβίπθη ΑἸσαμ- 
ἴαγαπι αι 6πὶ ἃ} ΑὙΓΟ νυ Π10 ἀρ-- 
ΡΟΙαγὶ, 5θά γϑοίϊιβ ΟἸ αν ουῖο (ϑἰςο. 
αηΐς Ρ. 99.) Εἴπι αν ἔγο ἀάο νἱ- 
ἀονὶ 6556 δαἀποίαϊ, Ἀυγϑιιθ Αἰ Π6Υ 
Μαπποῦί. ὕθορτ. ΙΧ. 2. μὰς. 284. 
--: πρὸς τὴν πόλιν ἐςἐ- 
βαλλον. δεγθα ἱπβοϊθηιίογα : 
πᾶπὶ ἐςβάλλειν ἃ Τμπογάϊ46. πὰ8- 
«πᾶπὶ 4110] ἀἸοίμιν ἀ6 ἃ ἀοτί θη ἀο 
ἘΓῸ Θ πὶ, θὰ οϑὲ ἵγσὰ Ρ 06 πὶ 

ἔπειτα λεσ- 
σήνιοι Τάξῳ 
μὲν προςβα- 

λόντες τρέ- 
πονται, 4ε- 

οντίνων δὲ 
ἐπ᾿ αὐτοὺς 
στρατευσάν- 
των καλὴν 
ἐπεκδρομὴν 
ποιοῦνται, 

τέλος γε μέν- 

τοι ὑπὸ τῶν 



᾿ϑηναίων ἐς 
ΕῚ ΄ 

τὴν πολιν 
,’ 

διώκονται. 
᾿ 
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πόλιν ἐςέβαλλον. ἐν τούτῳ δὲ οἱ Σιχελοὶ ὑπὲρ 9. 
τῶν ἄχρων πολλοὶ χατέβαινον βοηϑοῦντες ἐπὶ 
τοὺς Μὲεσσηνίους. καὶ οἱ Νάξιοι αἷς εἶδον, ϑαρ- 
σήσαντες χαὶ παραχελευόμενοι ἐν ἑκυτοῖς, αἷς οἱ 

Αεοντῖνοιν σφίσι καὶ [οἱ] ἄλλοι “Ἔλληνες ξύμμαχον 
ἐς τιμωρίαν ἐπέρχονται. ἐχδραμόντες ἄφνω ἐκ 
τῆς πόλεως προςπίπτουσι τοῖς Μεσσηνίοις, χαὶ 
τρέψαντες ἀπέχτειγών τε ὑπὲρ Ζιλίους, καὶ οἱ 
λοιποὶ χαλεπῶς ἀπεχώρησαν ἐπ᾽ οἴχου" χαὶ γὲρ 
οἱ βάρβαροι ἐν ταῖς ὁδοῖς ἐπιπεσόντες τοὺς πλεί- 
στους διέφϑειραν. καὶ αἵ νῆες σχοῦσαι ἐς τὴν το 
Μεσσήνην ὕστερον ἐπ᾽ οἴχου ἕκασται διεχρίϑησαων. 

8. 9. [ΟΣ] ἄλλοι. Οἱ οπι. [{. γαΐ., ἰδοῖμι5 Αὑσ.. Βεῖτς, ἴῃ δᾶ. 
Εἴθε. βᾶπηθ ργοθαθι] ογ; πᾶπὶ Πἰσοὺ τοὺς ἄλλους “Ἕλληνας ξυμμάχους 
το χὰ 5. 510 ΠἸΘη565.. 4105. βοοῖοβ Ναχ Βαβι θυίην., Ἰμ ουργθίθυὶβ,  ϑίοα!ο8 
Β͵ΙῸ πηἰνθιϑίβ 510] πβίριι5 Γοθάονα 5 ἃ Ναχιβ ΠΑΡΙΟ5. Θ556. ποη οϑὲ 
γ υ 5 πλ}}6. 

ἴδλοογθ ἴῃ ἔθύγδαμι, αὐὖ σογίθ 
ἀθ οαυϊαῖα ἱ πὶ Ὺ 6 5.510} 6 Πὶ 
ἔδοθνο 'π δοίθιι ΒΟΒ.Π6πὶ ΠΠ, 
100. 8... πρὸ ἀπφαᾶμη οὐπὶ πρός 
ῬΓΔΟΡοβί 96 ἐπποιν, Ὑ] σαίδιη ἃ ἃ 
ΓΡΘΙΙ ΥΘΥΒΙ 5 ΓΤ Ρ {10 ἢ 6 ΠῚ 
Γαοῖ θη. ἰπ!ογργοίαιαν τὸ Ε]. 
Οἴᾳροι.. Τίιο. βρθο, 1 ν. 8... αἱ- 
φεηὴ5 πρὺς τὴν πόλιν͵ 515 ἘΠ ΠΟ αΓΟ 
Τοσίοπριη, 641 ΔΙΘ5ΒΘΌΙ, ἰΓΓῈΡΙΟ-- 
ἤθι ἴῃ ἄστη Ναχίουιπ) ΓΘΟΘτΊηΐ. 
Οιοά δχϑιηρ}β σοῖο 40 60 ρῖο- 
Ια15. ποῦ ὁοηβιυπιαιὶ, 5οα πρὸς τῆς 

πόλεως νου ]5. χρυ ϊποηάπμ) νἱσς 
ἄοεὶ τοβροπαϊπιις. ἴῃ (Οηπιθηΐ. 
ἀπίϊψι. διὰ, ἃ. 1842. ν. 129. Ἐπ 
Ροβι δὰ, αιιὰθ ἀϊθὰ ἀθ ναβία!οπθ 
ἈΡΤΟΓΙΠῚ παγγαϊα σα ηΐ, ΘΟΠΙΠΊΘΙηΟ- 
ΤΆΠῸ ἰγγαρυ οἷ 'π ΠῸ5. ἄστοβ [ἃ- 
οἴαθ Ργούβι5 ἱπ}}}15. οββοῖ. Ἀθολῖιβ 
[ογβίϊαθι ἀδηβαίιμ σθημβ ἰΟἸΘ Πα 
6556. ΟΧ δ πιά  οΥ 59, βίου! Πδδβῖι5 
αὦ ἀστοὶ ΟΡΡ τσ ἃ ἢ ἃ ἃ πὶ 
ἀσροθβϑδγαπὺ ὁρηνουθ,, (ον 
ἐςβολή, οἴἴαια ὙΠ, 91. ῥγὸ ὑιδιίαιο 
προςβολή ἰερίνατ, οἵ Ῥγαθροβιο- 
ΠΟπὶ ἐπθηῖαγ ΤΟΙ Ὑ γθα ΤΓῪ απ -- 
Ρετε αἀ Νοοκίαμ ἢϊει, 1, 79, 

8,9, Σεκελοί. Οὗ δάῃ. ΠΙ, 
ι1ι5. -- ὑπὲρ τῶν ἄχρων 
ἱπησοπάα οὐ κατέβαινον γοῖθο; 

ΒῸΡ ΘΓ πιοηΐθβ ἀθβοοπάθ- 
Βαηι, ὍΝ Χοπ, μηδ}. ΧΡ, 7. ἅς, 
κυλινδοῦσι λίϑους ὑπὲρ τῆς πέ- 
τρας οὖ 5ΠΠΠ|ὰ οχθηρία Χομο- 
Ρμοηΐθα ἴπ [μ4. γγορ. δία!δ. 411 
ΒΊΘΆΤΙ αΤτα πποηΐθ5 πα 1- 
{ἀπ 5. ΓΘ ργθι μεσ, οἱ ΘΧρ]1- 
σαΠο πὶ ΔΥΓΘΆΠῚ Ομ πδίοηΘ οι ΟΡ πίαγο 
ἀοου πημ5 : ΠῸ{ΠΠ15 γουῸ δοὲ οοπίθπ 
οἴυτα Σιεκελοὶ οὐ ὅπέρ τοὶ. ΗἹ 
πιοηο 8. ἀμ ἴθι 4πιπ ἀο θαπΐ 6556 
Ναχο υἱοὶ, διιης Ταῦσὶ νοὶ Αθίπαθ 
Ρᾶτιοβ., ποὴ Ηθίδοὶ αἰ αι, 405 
ΡΓάΘΙΟΓ 05. ποιηῖπαὶ Β] Ομ, ---ο. 
παρακελευόμενοι ἐν ξαυ- 
τοὶς. Βιπ πα. ἀἰοοπάϊ σοπογα 
βυη παρακελεύσεις εἰ παραϊνέ- 
σεις ποιεῖσϑαι ἐν σφίσιν αὐτοῖς 
Υ, 09. εὐ ὙΠ, 70. ἴῃ φυῖρι5 ξαν- 
τοὶς εἰ σφίσιν αὐτοῖς ἴδσιηίιῦ 
ρίο. ἀλλήλοις.» ΟἹ΄ν ἹΓ, ἃ. ΝΙ; 77. 
ἐν ἡμὶν αὐτοῖς ἸΥ͂, 02. Β ΟΥ̓ Ώἢ. 
ϑγη!. Ῥ,. 9219. Ατὐη αι, 46 Ῥγόη, 
τοοχ. ρΡ. 11. 344. )68 ἐν ργδθροβδὶ- 
ιἰοπὸ οἷ, ρταρίοτρα ΓΝ, 60. ἐποιοῦν- 
τὸ λόγους ἐν ἀλλήλοις οἱ αἸϊὰ 
ἜΧοηρ]α ἀρὰ ΟΡ τ, αα Υ, 36. 

δ. 10. Ἐπὶ οἴκου... δὲὲε3 
κρίϑησαν) ἀπέπλευσαν ἐπ᾽ 
οἴκου διακρεϑεῖσαι. 500]. Ζεα- 
λυϑῆναι ἐπ᾽ οἴκου ἀϊχ!!Ίοϑ. Β. 1. 

Ν 



ΕΤῸΣ Η. ΘΕΡΟΣ. (ΤΥ, 20.) 48. 

Αεοντῖνον δὲ εὐθὺς καὶ οἱ ξύμμαχοι μετὰ ᾿4ϑη- 
ναίων ἐς τὴν δεσσήνην αἷς χεκαχωμένην ἐστρώ- 
τευον, χαὶ προςβάλλοντες οἱ μὲν ᾿᾿ϑηναῖοι κατὰ 

- τὸν λιμένα ταῖς ναυσὶν ἐπείρων, ὁ δὲ πεζὸς πρὸς 
πτὴν πόλιν. ἐπεχδρομὴν δὲ ποιησάμενοι οἱ Μεο- 
σήνιοι καὶ οχρῶ.» τινὲς μετεὰὶ τοῦ “ημοτέλους. οὲ 
μετα τὸ πάϑος ἐγ} κατελείφϑησαν φρουροί, ἐξασπι- 
γαίως προςπεσόντες τρέπουσι τοῦ στρατεύματος. 
τῶν Μεοντίνων τὸ πολὺ καὶ ἐἀπέχτειναν πολλούς. 

ἰδόντες δὲ οἱ ᾿᾿ϑηναῖου χαὶ ὠποβάντες ἀπὸ τῶν 
νεῶν ἐβοήϑουν χαὶ κατεδίωξαν τοὺς Μεσσηνίους 
πάλιν ἐς τὴν πόλιν, τεταραγμέγοις ἐπιγενόμεγοι" 
καὶ τροπαῖον στήσαντες ἀνεχώρησαν ἐς τὸ Ῥήγιον. 

1 μιετὶ δὲ τοῦτο οἱ μὲν ἐν τῇ Σικελίᾳ Ἕλληνες ἄνευ 
τῶν ᾿Αϑηναίων χατὰὼ γῆν ἐστράτευον ἐπ᾿ ἀλλ ἥλους. 

1 “0. Ἐν δὲ τῇ Πύλῳ ἔτε ἐπολιόρχουν τοὺς ἐν 
τῇ γήσῳ Αακεδαιμονίους οὗ ̓ Ιϑηναῖοι, καὶ τὸ ἐν 
τῇ ἠπείρῳ στρατόπεδον τῶν Πελοπονγησίων κατὰ 

2 χώραν ἔμενεν. ἐπίπονος δ' ἦν τοῖς ᾿᾿ϑηναίοις ἡ 
φυλακὴ σέτου. τε ἀπορίᾳ καὶ ὕδατος" οὐ γὰρ ἣν 
χρήνη ὅ τι μὴ μία ἐν αὐτῇ τῇ ὠχροπόλει τῆς Πύ-͵ 

ἀπορίαι τῶν 
᾿Δϑηναίων ἐν 
τῇ Ζφαλτη- 
ρίας φυλ ᾿ απ» 
ἐς ἣν οἱ Εἴ- 
λῶτες σῖτον 
ἐςάγουσι. 

Ιν, 9. 8. Οὗ [μἴπα ἀοπιαπι ποῖίϊοπο ἔθη απ αἱ ἰγταπϑῖς.ς ΑἙΝ, 
ἀι!αραηξατ [πε|. ΠΠ.Φ 12. 27. οἱ 
ἀοπῖοβ ἀἸ1 401 [ἡν. ΧΙ͂Υ͂, 45. 
οὐ δάη.1. 18, 2. αἰϊαξαπδ ὀμιρΠὰ- 
565 ἰπ αὐποῖ. Π, 4. ὃ. εἴ ἴῃ [πὰ. 
ΘΤΑΠΊΠΊ. ππηξο ὡς ἕν! 1π|- 
Ραογίδρίσπ), ῬγῸ 40 ἰῃ πιὰ} }5 ποηπ 
ΠῚ}}15. ΠΡ τῚ5. ἀουϊβίιβ Ἔχϑίαϊ, ἀθίοπ-- 
ΠΠΤΗΝ ἱπιρουίοίο ἐστρατεύοντο , 
110. Νοη [πη] οὶ ΘΧΟΙΩ ΡΠ πὶ 
δ. 12, -- κατὰ τὸν λιμένα 
ον δ δὴν δλιν. Πει- 
ρᾶν, δἅ αιιοά 4101 (οὔ, ἄπ. ἵ, ΘΊ, 
ἅ.) σοι να5 ἀἀάπταν, Ηΐς ἈΡφοἸυϊὸ 
δὲ Ῥοβίψαπι, , Οὗ, ο. 49. ἐπὶ τὴν 
Σολύγειαν “πειράσειν. [ῸΡ φιαδ 
ἰάπιοπ κατα οἱ πρός γτγαθροβιο- 
65 οἴπὴ ἐπείρων γεῦθο ΘΟΡαΪαΓῚ 
ΠΟΪΌΠΊΙ5, βεὰ δὰ δὲ προςβάλ- 
λοντες το[ευίπιβ. Οἵ, Δ αὐ ἢ, 
ατ. ὃ. 402. Ρ. δἤη.}1. ὕϊγοχιο Ιοθο 
πειρᾶν ρᾷδπθ υἱπὶ πὰ Ὁ 6 ἔα τα ἔα - 
ΟἿΘΠ ΑΙ αοοίρί!. ἴῃ φαϑιη [οἶς 

Ὁ ἘΟΤΙΠ5 ΓΖ ττθ5 Ν᾽ σδβᾶπαδ Ρᾶθπ6 
ἄπο ἀἰπεϊποία ορρὶάα, ΦΌΔΙΩΥ 5. πηΐ5 
ἹΠ0 6] 05. πο πα. δἰοαῦ ΑἸμθηᾶ6 
εἴ Ρίγαθιβ, υἱάθηϊαῦ εἰϊθοῖββθ. Ξ 
ΒΙΟΟΝΕ,. ᾽ἢ δ. 0. τὸν ἐν τῇ 
Μεσσήνη λιμένα. 

ΟΣ ΤΗΣ Τοῦ Ζημοτέλους. 
[πβο  θητπ5. Βῖο ἀΥ οι] 5 δὶ δά- 
ἰθοία5. ποηλΐπὶ ῬγΟρΥΟ ΟΡβοῦτο. 

ἀρ. 96. 8.1. Κατὰ χώ- 
ραν. Οἱ αἀπ. 1, 20. οχίν. 

ἢ. 2. Οὐ γὰρ ἣν πρήν ἡ 
ἐνν οὐ μεγ ἅλη. Ῥαΐθυμ ἀ΄ιιᾶδ 
ἀυ οἷβ. ἴῃ γδιδγδ Αναγηο σΟΙηΠι6- 
πιογὰῦ ΑΡΘῚ ΒΙοι οὐ ἴὰ ἸΡτο, 
4ῸΪ ᾿πβου τα σς, Εχρόαιοη βοῖθπ- 
{ἔχ ἀθ ογόθς ρ. 8. θ)ὲ Νουο 
Ανδγίπο ἱπίθγ 56 αἰβογθραηϊα ἴγὰ- 
ἀυπὶ 8ι. ΥἹηοοπι. ἰρι4. ρ. 184. 
εἴ Ὁ δύ 1 αη. Βοβοερι. Ρεΐορ. 

. 84, Ηἰἴς 5ίπι! ργορο Ὑεΐθγοτα 
Ἀνανίπυπι ἃ΄υαπὶ Ποάϊθ΄ Τᾶπὶ 1ατ- 

ν᾿, 
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λου, καὶ αὕτη οὐ μεγάλη, ἀλλὰ διαμώμενοι τὸν 
κάχληκα οἱ πλεῖστοι ἐπὶ τῇ ϑαλόσσῃ ἔπινον οἷον 
εἰχὸς ὕδωρ. στενοχωρία τε ἐν. ὀλίγῳ στρατοπε- 
δευομιένοις ἐγίγνετο, καὶ τῶν 
ὅρμον αἵ μὲν σῖτον ἐν τῇ γῆ. 
ρος. αἵ δὲ μετέωροι ὥρμουν. 

γεῶν οὐχ ἐχουσῶν 
ροῦντο κατὰ μέ- 
ἐϑυμίαν τὲ πλεί- 

στην ὁ χθόνος παρεῖχε παρὰ λόγον ἐπιγιγνόκε- 
ψος, οἷς ᾧοντο ἡμερῶν ὀλίγων ἐχπολιορχήσειν, ἕν 
γήσῳ τε ἐρήμῃ καὶ ὕδατι ἑλμυρῷ χρωμένους. 
αἴτιον δὲ ἷν οἱ Αακχεδαιμόνιοι προειπόντες ς ὕ 
τὴν νῆσον ἐςάγειν οἵτόν τὲ τὸν βουλόμενον ἐλη- 

κ᾿ ὕρ. 26. 8. 5. ἀληλεσμένον. Λαρ. 1|. Βα5. τ. [απγ. α΄. ΒεΙεκ. 
ἀληλεμένον. . Ομδδῖο, σ᾽ Πότ 6. σοΠἢΡΙΠΡῚ αι! ἄάθηι νἱ ἀθαίαν Ιοθο Απ- 
ὙΠ ΤΌΠῸ 8Ρ. Διμβοι. ρ. θ42. ἃ. (ΧΙΝ, 49.),, 564 01 ἀληλεσμένον πιο- 

ΘᾺ Πι 6586. υἱ Ἰοοὰ ΕΠ] ΟΓα Ρᾶ-΄ 
Ἰιάοβα 5ἰηΐ. αἰνμηαῖ. ΤΟΒρΙ οἰ Θἢ 5 
μαπά ἀμ016 δα Ιασαπὶ Θβιαγηὶ σαβ. 
6 ραγΠου] 5. ὅ τὸ μή οἴ. Η 6 τ πὶ. 
δα Υἱρ. ρας. 840. οἱ 1012. δά 
Ῥοναν. ρ. 093. -- διαμώμε- 
νοι] διασκάπτοντες. 5080}. Νοὴ 
ΡΓοΥβι5. ἰάθη αἰάπο διορύσσειν 
ψάϊοτθ, 564. 5η8] ΠΟΙΪΟΠ65. ἃΠ10- 
ΗΠ (ρα]α) αἴχιιθ ΡΠ ΙΓ Πα 1 ὁ0π-- 
ἘπΠΟΓΘ. οὐ 51 σαηθηὶ ἰθυτἂπὶ 8608- 

θεπίθπι. οοσί[θηημ5. ορίπηθ {ΠΠππ- 
δίγανὶ αὐἀποίαν τη. ΟἿ. ρίπτα ἴῃ 
οἄ.. πιαΐ.» ἀρὰ ΗΠ δ 5 θυ ἢ. δά 
Ἠδβυοῖν. ἴῃ. ΜΒ. ν. οὐ ἴῃ 5.1 6} ἢν. οἵ 
Ρα5 5. Ἰοχίο. δ, πον. -- κά χληπα 
μἷς σ!ατθαπι ἰμ!ογργθίθιηιγ, ὅ8:1- 
σῃϊποαῦ ργορτίο βἰπσι αν Υἱ 60}- 
Ἰδοιῖγα, 46. ια υἱά. δάμη. ἢ, 4, 2., 
ἸΔρ Π1ο5, 4υΐ ἴῃ “ἀαιυιΐσ γ 6] ἴῃ ΠΑ 5 
Ἰϊουῖθιι5 τϑρουϊαηιαν, ΟἿ. ῬΈΒΡΆ, 
ΤΙ65.... ἀθ]᾽ 4ιοά ἃ} αἱ 5 χάλεξ 
ἀΡΡΘΙΑΥῚ ἀϊοίτις ἃ πο ὑλι γο- 
ΠῚ 6556 ΔρΡράγΟΙ οχ ἃήπ. Σ 5.0.) 
ὅ. -- οἷον εἰκύς, ἀπ δκὶ 
(605 1} 155 6) οοηδοπίδηθ- 
Ὁ πὶ γ6} οὐ 6 ἀ 10 116 δ5ι. 1. 6. οὐ 
πάντη γλυκύ, 4086. διη0 γε γθᾶ 
Αὐτίδηὶ βιιρογίονα Τπιον αἰ 15. ἱπιὶ- 
ἰδη!15 Ἐχρ. ΑἸοχ. ΥἹ, 29. 

8.3. Ἔν ὀλίγῳ; ἱπ ἀπρὰ- 
βίο βραιϊϊο; δγαμπῦ οηΐπι ΡΥ] πη-- 
ἀϊαιιο. ἱποΙ δὶ. Οδίθγιμη. οἵ, «ἀποί, 
1, 84,1. -- τῶν νεῶν οὐκ 

ἐχουσῶν ὅρμον. Ἐταβίνα ἴπ 
[5 Βαδγοῖ Ουϊηδι!ς, ἀθ ὕταθο. τὸς 
αθηΐ. Ρ. 19. Νὰπι οὐ ΑἸμθηΐθηβ68 
ΘαβίθΠ]|0 5πὸ “ποδὶ. τοΐα ἃ 6 ΠῚ 
νἱοίηα. ΡΔΓΒ. ΘΟΠ ΠΟ ΠΕ 5. ἃ ΡΟ ΟΠ Πθι5 
ῬϑΙοροπηθβίογιπι οὐσυρᾶϊα ογαῦ, δὲς 
ΠΙΆ ΠΙΒ. 51Π1|5. ΑναΥΠΙ ἀγα θοἷβ ΠΟἢ 
Ροιαὴν βία! πανίμηι υἱοῦ, ποὺ 
Ὁ 4110 βία ποι Παρ Ραπί, 4πο- 
πἶαμ τὰ τὴς ΤΙὐλ ἴον ξξῶ τοῦ 
ἔςπλουν πρὸς τὸ πέλαγος ἀλί- 

μενα 6556 Ἰορίπηιι5 18, 8: ΟΙ» «ας 
ΟἸΠηΐα βουίρίου 605 ποσὰ ὕρμον 
ΒΆΡΪ556.. οἰδὶ Πᾶν 65 ΒρΠαοιοιίαπι 
σθβιἀθηΐθβ, 46 φαῖθιβ ΐὸ φιοῆὰρ 
Ρου δι πηθηι ἀρΊ τ. πάη ᾿πβααπὶ 
περιορμεὶν ἰρ58 βουίρβι 0, ΚΣ 
ΠΆΠῚ 5. ὃ} Βΐο ἀιμπγιι5.. μετέωροι 
ὥρμουν. [)ὲ ομμπὶ ἡπαοβιίοπο οἵ, 
οἴαπι ΒΟ ΒΟΥ ἰπ δ 5, Ποἰν, ϊ 
Ρ. 992. -- κατὰ μέρος] κατὰ 
διαδοχήν. 85.180]. ΟἿ, αἄη. 11. 9. 

ὃ, Δ, Παρὰ λόγον] παρὰ 
προςδοκίαν. 56}ι0]. Ργορτῖς ὁο0π- 
τὰ γα 0 ἢ 6η]. --- ἐπεγιγνό- 
μενος. ΟἿ ἀάμ, 1, 120, 7. -- 
οὕς, 1.6. ὅτε αὐτούς. ΟἿΝ ΜΙ αὐ}. 
α΄. ὃ. 480. ὁ. ΤΊ α ς. 1, 140. οχίτ, 
ΥΙ; 88, 1. ΝΗ Ὁ; (- γί, 70, 0. 
-- ἐρήμῃ. ὉΓ ἀδπ, ΤΙ, Ἤλητα 
ἁλμυρῷ. Νοη 5815 πὶ; κοά 
5 Β5 ἃ] 8.1ιπὶ Ἰπι6 Πσϑη τι 6586 
ἄοοοι ΒΙοομΝΓ, ΟΥ̓ ἀάη, 31, 2. 

ὃ. ὅ.. Αἴτιον δὲ ἦν οἱ 
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λεσμένον χαὶ οἶνον χαὶ τυρὸν καὶ εἴτε ἄλλο 
βρῶμω, οἷον ἂν ἐς πολιορχίαν ξυμφέρῃ, τάώξα»ν-- 
τες ἀργυρίου πολλοῦ, χαὶ τῶν Εἱλώτων τῷ ἐς- 
αγαγόντε ἐλευϑερίαν ὑπισχνούμενοι. καὶ ἐςῆγον 
ἄλλον τε παραχινδυνεύοντες χαὶ μάλιστα οἱ Εἵ- 
λωτεὲς, ὠπαίροντες ἐπὸ τῆς Πελοποννήσου ὁπόϑεν 
τύχοιεν, παὶ καταπλέοντες ἔτι νυχτὸς ἐς τὸ πρὸς τὸ 

πέλαγος τῆς νήσου. μάλιστα δὲ ἐτήρουν ὠνέμῳ χα- 
ταφέρεσθϑαι" ῥᾷον γὰρ, τὴν φυλακὴν τῶν τριήρων 
ἐλάνϑανον, ὁπότε πνεῦμα ἐκ πόντου εἴη" ἄπορον 
γὰρ ἐγίγνετο περιορμεῖν, τοῖς δὲ ὠφειδὴς ὦ κατάώ- 
΄πλοὺς καϑεοτήχει ᾿ἐπώχελλον γὰρ τὸ πλοῖα τετίμη-- 
μένα χρημάτων, καὶ οἱ ὁπλῖται περὶ τὸς κατόώρσεις 
τῆς γήσου ἑφύλ ασσον. ὅσοι δὲ γαλήνῃ κινδυγεύσειων, 
ἡλίσχοντο. ἑἐςέγεον δὲ καὶ χατὸ τὸν λιμένα κολυμβη-- 

ταὶ ὕφυδοοι, καλωδίῳ ἐν ἀσχοῖς ἐφέλκχοντες μήκωνα 

ἔγαπι τΘα γδ, δὲ. αβαι}. ἸορῚ!, 40] ΘΟΠΙΡ γα Θχθηιρία σ᾽ δα ἀϊΐαπι μα-- 
θαπιία ργοίονι ἢ ΒΙΘΟΜΕ, ΟἿ, Πενδάοι. ὙΠ, 20. οὐ Βιυμΐίπι. τ. πιᾶχ. 
δ. 08. 4. οἱ ἴῃ [πά. νϑυϊν. ἅποιη. 

ξυμφέρῃ Οα55. Αἰρ, 10. Η. ΒοΙηκ, [ἢ σοἴονὶς ΠΡ γὶ5. αὰν ξυμφέρεε 
αὐΐι πὶ γυϊσο, ξυμφέροι. (Οὐπϊπποίνιι5. φυϊάθπλ γθοῖθ Ροβίϊαβ Εβῖ, αὐ 
ἢ, 74, 1. ὙΠ]. δ0., 1. 4].; 564. οἰΐαπη ορίαἰίνιιβ., Ζαδησια ἄν ραᾶγ- 
ἀσαία εδὲ αἀάϊία, ἀείοπαϊ 'Ροιοϑί. Οἵ. Βυμίην. (νν πιο. ὃ. 199. 08, 
Μαμ. ὃ 27. δάη. 2. 

“Μακεδ. ΟἿ Μαύττ. αν. ὃ. 909, }. 
Βοϑι. ὃ. 100. 4. σ.-- ἀληλεσμέ- 
νον. Οὗ 5ἀ. οἱ ἀδθ τὸ δάποί. 
Πο βῆ ἄταμτᾶς τις ΟἹ ΔΜ Α11}. Ὅτ; 
ὃ. 617. 1. 6. -- ξυμφέρη. ΟἿ. 
ἌΣ τ ΤΥ τὶ ἀργυρίου 
πολλοῦ, ἴοο ἱπροπίϊ ρΡΓ6- 
το ΔΕΕΤ Ια Η δ; Ροῦ. ὋΝ 
Βοϑκι. αν. ὃ. 109. 4, ἀ. οἱ τετιμ. 

χρημ. ὃ. Τ. : " 
ΟΕ τ 7) Ὁ Ὁ ὍΣ 

ἷ. 6. πη Θᾶπι ἸΠ 5818 6 ἢ 8 Υἴ6 ΠῚ, 
4πᾶ86 ΑἸ πὶ πᾶΓ6 βρθοία- 
μαι. 
δι 7, Τροιήρ ὧν. δ δοοθηΐι 

εὖ. ἀάπ. Π|,. 99,2. --- ἐγίγνετο. 
Ῥοβὲ πος τότε θχοίϊ5ϑθ οοηϊοὶξ 
Κταοσ, Οιοά υδηιαμὴ Ποπ ΡῸ- 
οἴταπ ἴῃ ΒΡ ΘτΙ ον θιι5 ὁπότε. γέ 
Ἰαϊοῖ. --- τοῖς δὲ ἀφ δὴ δι" 
καϑεστήκει, 1111 νότοὸ πᾶ- 
ΥἹΡῸ 5 5815 1 ΡΡΟΙΙοη ἀο 
ΠΟ ρατοοΡραπί. περὶ 

τὰς κατάρσεις] κατάρσεις 
λέ) γει. τοὺς ἐπιτηδείους εἰς κατα- 
γωγὴν τόπους καὶ εἰς τὸ προς- 
ορμίξεσϑαι. τὸ δὲ ἐφύλασσον 
ἀντὶ τοῦ φρουροὶ σάν τινὲς 
τῶν πολιορκουμένων, ἵνα εὐ- 
δὺς ἀπολάβωσι τὰς τροφάς. 
5001. -- δὲ γαλήνῃ. 4 ἐν 
γαλήνῃ σοπηίϊοῖ! γαθσ, ΟΥ̓, τἀ πηθη 
δάη. 11. 20, 1. 

ὃ. 8, Κολυμβηταί. Ὦδ ἢϊ5 
ἘΠ ΠΑ ΟΥ θι5. νἱά. ΒΤ ὁ τῇ ἔν οἱ ἰπ- 
ἴογρτ. Οατι, ΤΥ, 8. 10... φιιοβ Ηΐο 
ΔηΓΘΒΙΔΠΙΓ, --- καλω δίῳ. δίησιι- 
Ἰατὶ5 αἰ δι! αατῖντι5. οϑῖ. ΟΥ̓ ἀἀη. ἽΝ 
τ0, ὃ. --- μήκωνα μεμελι: 
τωμένην. Ἐπὶ ραρανεοῦὶβ 
ΒΘΠΊΘη Οἵ πὶ ΠΟ] 6 πὶἰχτη Πι. 
Εἰοπίπι ΡΆΡΑνΟΥΙ 5 58 ΕΙΥῚ γα 
σοηοτα: οαπάϊάππι, ΘῸΠ1ῸῈ5 
ΒΘΙΠΘη ΤΟ π πὶ π᾿ 56 ΟῸ ἃ 
ΠΊ ΘΙΕ5 ἃ ΟἿ ἢ 61} 6 ἀρπα ἃπ- 
{4 πῸ08 ἀδΡαίατ, [οἱ ἀπ 414]. 



΄ 

τῶν δ᾽ ἐν τῇ 
πόλει ᾿4ϑη- 
ναίων διὰ 

ταῦτα ὁμοίως 
ἀπορούντων 
Κλέων τούς 
τε ἀγγέλους 
τῶν πραγμά- 
τῶν καὶ τοὺς 
στρατηγοὺς 
διαβάλλει, 

Υ Σ 
καὶ παραινεῖ 
στρατεύειν. 

(6 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ͂ ΞΥΓΓΡΆΦΗΣ 4. κζ΄. 

μεμελιτωμένην καὶ λίνου σπέρμα κεκομμένον" ὧν 
τὸ πρῶτον λανϑανόντων φυλακαὶ ὕστερον ἐγέ-- 
γοντο. παντί τὸ τρόπῳ ἑἕχάτερον ἐτεχνῶντο, οὗ 
μὲν ἐςπέμπει:ν τὰ σιτία, οἱ δὲ μὴ λανϑάνειν σφᾶς. 

2. Ἐν δὲ ταῖς ᾿Αϑήνεις πυνθανόμενον περὶ 
τῆς στρατιᾶς, ὅτι ταλαιπωρεῖται, καὶ σἴτος τοῖς 
ἐν τῇ νήσῳ ὅτι ἐρπλεῖ, ἠπόρουν καὶ ἐδεδοίκεσαν, 
μὴ σφῶν χειμὼν τὴν φυλακὴν ἐπιλάβοι, δρῶν- 
τες τῶν τε ἐπιτηδείων τὴν περὶ τὴν Πελοπόννη- 
σον κομιδὴν ἀδύνατον ἐσομένην ὥμα ἐν χωρίῳ 
ἐρήμῳ καὶ οὐδ᾽ ἐν θέρει οἷοί τε ὄντες ἱκανὰ πίε- 
θιπέμπει», τόν τὲ ἔφορμιον χωρίων ἀλιμένων ὃ»-- 
των οὐχ ἐδόμενον. ἀλλ ἢ σφῶν ἀνέντων τὴν 
φυλακὴν περιγεγήσεσοϑαν τοὺς ἄνδρας. ἢ τοῖς 
πλοίοις, ἃ τὸν οἴτον αὐτοῖς ἦγε, χειμῶνα τηρή- 

ΡΤ. Ηἰσι. Ναὶ, ΧΙΧ, 8. [8.107.]" 
ΑἈΝ. 6 ραπῖριιβ ρᾶρανεῦθ οἱ 
ΒΘΒΆΠΙΟ ΠΟΠΕΡΟΓδῖα ἀβαι θοπῖπι δα 
Αἰβόπαεὶ 110. Ε, εἰ 111... νεῦρα 
μακωνίδων δ᾽ ἄρτων μνημο- 
φεύει ᾿ἡλημάν δΟΠΙΡΆΓΑΥΙ ἴθ 68 
ΒΙοοπι, --- λίνου σπέρμα 
πεπκομμένον. Ὁ  βδαθοπιβ 
(α]θηὶ Ἰοσιπὶ φτγοΐογι. αὶ]. 11 πὶ 
956 6 ἢ. ἴηι, ἱπύθτ 111ὰ πὰ- 
μεῖ, 4π86. οὐ ΔΙ1πιθηἴ] οἱ 
ραν πιὰ οἱ πϑππὶ ΡΤ ἃ 6 5 6} ἢ 
ΒΙΟΜΕ. Οἵ. Β͵11ΠΠ|Ὸτ}. ΕἸοΥ. 
ο[α55. Ρ. 86. 

σαρ. 7. 8.1. Ἐςπλεῖ. ΟἹ. 
αὔη. 11. 98. Δ. -- ἐδεδοίκε- 
σαν: οεἰ. Οἵ, Ρ]υ!. Νῖο. ο. {. -- 
ἐπιλάβοι, ἱπίοτγοῖρ ΓΕ 1. 
Ὁ δαὴ. ΠΕ ΟἿ, θ0.. ρά θθ᾽, Ὁ; 
-- ὁρῶντες οἷ... γΙἀ Θπ 685 
οἵ οὐ πὶ οὕ απι οἴτοῖ Ρο]σ- 
ΡοΟΠΝ 65 πὴ Βα Ρν ΘΝ (Β16π|6) 
ΠΟΙ Ρ0558. Πδοίθηϊι5. οπηηΐα βιιηῦ 
Ρογβρίουδ : π8ηὶ κομιδη,, ἀρτὰ Ια, 
Ἰ. 4. περιαγωγή, εδ᾽ ἀρροτίᾶ- 

τος βυρνθοιίο (ΟΕ ΥἹ, 21.), 
οἱ πιθθτα τῶν τὲ... ΤῸ τὲ 
ἴπίου 56 τοβροπάρης, 864 αἰπῆοι- 
ἴαΐοπι φυαηύαι ραγαηῦ γοῖρα ἅμα 
ἐν χωρίῳ ἐρήμῳ. Ναὰπι ἐν χωρίῳ 
ἐρ. ᾳυϊάοιμ. ἀν βιιρρίεῖο οὖσιν 
(εἴ, Ἀος1:. ατι 8. 100, άπ. 4.) 

ΟΙηἰοιργοίοσθ ἴῃ Ι0600 ἀοβογίο 
γνουβαηῦ θα5, 80 ΒΌΡΥΘΕΙ 
ἵπ ΙοοΟ ἀθβοῦΐο Π0Π ΡΟ556 
Ραΐο5. βἰσπίβοῦτο Βα θυ Θ Εἰ 160 
πο Ρο556, 4πἴα ἰπ ἸοσοῸ 
ἀφβοτίο ἰοῦπβ αἰΐϊπ πη ἀθ ἂρ - 
Ροτγτίαηαι5 51}. (Οἢ αὐτοῦ 90,3.} 
θα 51 δἰ ΓΙ ΠῚ ΡΥ απηί5, Ρᾶ}- 
τ μ]α5 τὲ... ἅμα... τέ, αἱ 586 06 
τὲ νος ἅμα ... καί γε} τὲ ἅμα... 
καί (ἐΕἼΎΠ, 12. 57. τ0. 71. 41.). 
δα οὕ νος οἷς ᾿πἴογ 86 Τ [ΟῚ 
ΟΧἰ δι πα γ ἀδ᾽θι5.. ΟαἾπ5 ΓΟΒΡΟΤ- 
Β] Ομ 5. ΘχθμΊθ πὶ Το ἀἸ ἀθύιην. ΠῸΠ 
Πονΐμιι5. Οπάτο παθο ἅμα ἐν χῶρ. 
ἔρ. Γογίαϑβθ ἈΥΟΙΠ5. οι ΘΓΟΧΙ ΙΒ 
Ροειθυϊουθιι5. καὶ οὐδ᾽ ... περεέ- 
πέμπειν ἱπσθηᾶα βυηῖ. Οποά ἰὰσ 
πθη ἴΐα. τῷ σο ἢ Τῖπ5. ιιδθϑῖ. 
Το. 1. Ὁ. 9. 5υιαβιῖ, ΠΟΡῚ ΠῸῚ ΡΟ 550 
ἀοουϊπιβ ἴῃ Οὐπιπιθηΐ. ἀπ! 1. Βιπ, 
α. 1842. ρ. 129. Οὐάαρτγορίον γοϑίαὐ 
Βδθο δχρ!ϊοαῖίο, αὖ αι θαυάϊο ὄντες 
δα νοῦθα ἰπίο Πρ: 4 π ππὶ δ᾽ πα] 
ἰπ Ιοοο ἀοβοῦιο θϑϑθηΐ, οὗ 
πὸ αδϑίαϊο 4υϊάδπι δαὶ ϑ 
Ομ Θα 5 ΡΟΒ5θ πη ΟΙΤπ 
σα πὶ τὰ ἐπ 6 Ὁ 6. Ετ᾿ γοβροπῆθαϑ 
αυϊάοπι πὸπ ΑἸΒΘΠΐθηβ65. ἴῃ ΓΡΘ 
γΟΥβαηΙ65. ἥπὶ Βᾶθο ρου ροπἀθυθηΐ, 
564 ρτγαθϑιἀϊππι θογαπὶ ΡΥ 60110-- 
φαΐαπι πῃ Ιοοο ἀθβθυῖο ζιιϊβθθ, Αὐ 
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 σαντας ἐχπλεύσεσθϑαι. πόντων δὲ ἐφοβοῦντο μέ- 
λιστὰ τοὺς “αχεδαιμονίους, ὕτε ἔχοντώς τι Ἰσχυ- 
οῦν αὐτοὺς ἐνόμιζον οὐχέτε σφίσιν ἐπικηρυχεύε- 
σϑαι᾿ «καὶ μετεμέλοντο τὰς. σπονδὲς οὐ δεξώμενοι. 

8 Κλέων δὲ γγοὺς αὐτῶν τὴν ἐς αὐτὸν ὑποψίαν 
πεθὶ τῆς κωλύμης τῆς ξυμβάσεως οὐ τἀληϑῆ ἔφη 
λέγειν τοὺς ἐξαγγέλλοντας. παραινούντων δὲ τῶν 
ὠφιγμένων, εἶ" εὴ σφίσι πιστεύουσι, κατασχόπους 
τινὸς πέμψαι» ἠρέϑη χατόσκοπος αὐτὸς μιετιὲ 

4 Θεαγένους ὑπὸ ᾿ΙΑϑηναίων. καὶ γνοὺς, ὅτι ὦναγ- 
χασϑήσεται ἢ ταὐτὰ λέγειν οἷς διέβαλλεν, ἢ τὠ- 
ναντία εἰπῶὼν ψευδὴς φανήσεοϑαι, παρήνει τοῖς 
᾿Αϑηναίοις. ὁρῶν αὐτοὺς καὶ αρμημέγνους τι τὸ 
πλέον τῇ γνώμῃ στρατεύειν, εἷς χϑὴ χαταῦχό- 

Ὅωρ. 27. δ. 38. Αὐτόν Βεῖπι., υἱ εν 46 οοπίδοίιγαν γυθο 
αὐτόν. 

Θεαγένονς Ἐ. Ὁ. ες. Ὁ. Ῥατπι. πι. Αγ, (ἢν. 
Ρο 50 αἰγιπι τι ΡΙΌΡΙΩ 6586 ἀοοοῦ 0}. δ ΡμΡγπ. Θεογένους. 

ὙυσῸ οὲ ΒοΙας 

Ρ. θ03. 864 ἀρπὰ Τπιο. ἀθαιαθ  αἰ15. οαπθα, ἀππη δαάθιη ΠομηΐπΙ5 
ἔογπια 1, 120. 
δὐἀποίαν! Ἠδϑοῖς. 

8. 4. Αὐτοὺς καί. 

Βοο Ἰοφιθηίεβ ἃ 58 ἀἰϊβιϊπσπογο [Ὁ γ- 
ἰᾶ588. ΠΟ ΠΘΟΘ556 δ, ἢδο δϑγίθ 

5014 ταϊοπθ οἰξβοίξισ, αὐ δὲ καί 
ΘΟΡυΪα ἀρίθ μοϑίία, δὲ δπιῃοίαί 

καὶ οὐδ᾽... περιπέμπειν 50ρ6- 
τίονὶ τῶν τε .. . ἐσομένην 51}-- 
ἰθοίαμι 511. --- περιγενήδε- 
σϑαι, ἵποοὶ πη 5. ΠΙ8Π51- 
ΓοΟ5β, οὐβιἀϊοποπηι ρεγίαΐα- 
ΓΌΒ 6556. [ηΠηϊτνιι5. Πῖο δὲ ργο- 
ΧίιΒ 6 νομίζοντες γερο γε] 
δἰ ΠῊ}}} ἴῃ βυροτίοσα ὁρῶντες [ὰ- 
ἐδπίθ ροπάοθγα οχἰβι πη παΐ βαηξ, ΟΝ, 
αάη. 3..2. εὐ ΥἹ, 78, 1. 

δ..2. Τὶ ἐσχυρόν. ΟἿ. δάη, 
ΠῚ, 6. 1: -- μετεμέλοντο... 
δεξάμενοι. ΟἿ ΡΙαἰ. 1. ἃ. 

δ.8. Κωλύμης. ΟΥ̓ δάη. 1. 
92. --- ἐξαγγέλλοντας: Ἐς 
ἀγγέλλοντας ςοὨΝ ΕἾ; ἔττιοσ... Φαὰθ 
γερὰ ΥΠΠ, 51. ἃ ΠΡ τ 5. σοη δα 
βηΐ.. ἘΡὶ εἴ. Ασα, 14, φιοά Πϊὸ 
ἱπ πη ΓΔ ἢἾβ. Ἰασίτγ, [6 Π5. ---- 
Θεαγένους. «Εοτίαβ5ε 18. ΥἹΓ, 
ἂς 4φὰ0 δῖο Ἰοχυίίυς Τῆπο.. ἰάθηι 

Ε.. καὶ αὐτοὺς καί. 

Υ, 19. 24. Ἰεροτοίυῦ, Θεαγένους Πίος Θχαγαηάϊμπι 6556 

ΟΝ αἄη. 

656 αἰψιο ΠΠ|6. οαΐ 5. ΠΙΘΠΙ ΟΠ 6 ΠῚ 
ἴαο!. Ατιδίορῃ. 8θρ. ν. 1378." 
ΑΕἙΝ. Οίογαμι οἵ, 54. 

ὃ. 4. ἀναγκασϑήσετξαι ἤ 
αοἱ.. 51 ὁχ ἀναγκασϑήσεταε γογρὸ 
αὐγὰ 6 ΠΙΘ ΗΓ πὶ αἰπ απ οὔ γ 11} 
Ῥθηάδι, ἴῃ Αἰθγοὸ ἐπ αγὶ ΤΠ ΠΗ͂ γτ5 
ἴῃ5ΟΙΘηΠ 5. Ροβία5. δῖ, ἀθ {πὸ ἰα- 
1Π6η οοηΐεταβ ἢ 51. ὅν. ὃ. 116. 
δάη. 7.; 5η ἴῃ δἰΐογο δπυποίαίο 
ΒοΥρίοῦ . τὶ ΠῸη ταϊὸ (εἴ, άη. 1, 
87, 4.).. ἃ} ὅτε ραγιοιϊα αὐ ἰηῇ- 

, πἰἄνυμη γα ηβ δ, δὲ ργῖαβ ἤ ΟὉ ᾿ιὰπο 
ΟΥ̓ ΓΙ ΟἾ 8. πηι α ΠΟ 6 ΠῚ ΠΟῚ 580 ἰοοῸ 

Ἰορίταγ (οἷν αάπ. ΥἹ, 424.) οἵ φυίὰ 
Ροβί γιγνώσκειν μἰς ποῦ ἰηΠΠη1|-- 
γ15... 564 ῬΆΡΕΟΙΡ τ ΠῚ ΕΧβρθοία τ 
(εἴ. Ἀο51. αν. ὃ. 129. 4. ς.), 5ἰ- 
τη} 84] Θᾶπη δχοιπξαιϊοπθηι οοηΐα- 
δἰθπάππὶ οδὲ, 4ὰὰθ δχ δύῃ, 8, 2, 
Ροίαϊαγ. ἔχ 8 ἰσίταγ Ἔχ! α}10-- 
ΒΙθ5. ΟἸσο. αἰγδοσηάιθ {ΠῚ 5οῦπ 
ΟΠ Ϊ5 Ι ρθε ΟΠ ΘΠ ΘΠΙΪΟΥ νἱά6- 
ἴων. -- ὡρμημένους ... τῇ 

γνώμῃ, νἱάθῃ8 608 οὐΐα πὶ 
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Α 9 . », πους μὲν μὴ πέμπειν, μηδὲ διαμέλλειν χαιρὸν 
παριέντας, εἰ δὲ δοχεῖ αὐτοῖς ὠληϑῆ εἶναι τὰ 
ἐγγελλόμενα, πλεῖν ἐπὶ τοὺς ἄνδρας. χαὶ ἐς ΠΝε- ὃ 
χίαν τὸν Δικπηρότου, στρατηγὸν ὄντα, ἐπεσήμᾶαι-- 

ΕῚ ᾿ ᾿: ἧ ἐ» 35 ψὲν ἐχϑρὸς ὧν χαὶ ἐπιτιμῶν ῥέδιον εἶναι παρα- 
, σχευῇ, εἰ ἄνδρες εἶεν οἱ στρατηγοί, πλεύσαντας 
λαβεῖν τοὺς ἐν τῇ νήσῳ, χαὶ αὐτός γ᾽ ὦν, εἰ 

Νικίας οὖν ρχε,; ποιῆσαν τοῦτο. 48. ὃ δὲ Νικίας τῶν τ6}ῖ 
ἐρικκ εν ᾿᾿ϑηναίων τι ὑποϑορυβησάώντων ἐς τὸν Κλέωνα, 

τῆς ἐπὶ Πύλῳ ὅτε οὐ χαὶ νῦν πλεῖ, εἰ δῴδιόν γε αὐτῷ φαίνεται, 
εϑχιβ. 1 χαὶ ὥμα ὁρῶν αὐτὸν ἐπιτιμῶντα ἐκέλευεν ἥντινα οὗτος ἄχων βούλεται. δὺ . , ἂν ἀὰ Ἂς ἐῶ } ὑφίσταται; ΘΔ λθξαε ὑγᾶμιν λαβόντα τὸ ἐπὶ σφᾶς εἶναι 

ΨΨΕΙ Ν - ὌΝ . - - 3 Ν 7 μεγαληγορεῖ ἐπιχειρεῖν. ὁ δὲ τὸ μὲν πρῶτον. οἰόμενος αὐτὸν 2 
γε μέντοι. ..,1 , ἌΝ,“ ς’ Ξ6Ὶ δε ΓΝ - ἰ λόγῳ μόνον ἀφιέναι ἕτοιμος ἢν" γνοὺς δὲ τῷ 

ὄντε παραδωσείοντα ἀνεχώρει καὶ οὐχ ἔφη αὐτὸς 

ὕαρ. ὁ8. δ. 1. Πλεῖ Τ. ἃ με. πιᾶῃ. οἱ (Ἔγ. θαπ. Βοῖκ. γὰ1- 
βαίαθπι πλέει, αιοά ἀριιά βουρίογεβ. «αὶ 58} ἱπιρογαίοσίθιιβ Βοπηδηΐβ 
ὙἸΧΘΡΙΐ, ΠΟΠ ΤΆΓΙΕ ΠῚ 115. Φυ 46π), {πᾶ 6. ἃ Βυΐίπι. ἴῃ Οἵ. ππᾶχ. [πάν γ θυ. 
ν. πλέω οἱ δέω ἀϊοϊα βιιηΐ, Θχοιιβαγ Ἠδδοῖς. οοπαθιν, εἱ πλέετε Ἰδσί-- Ὁ 
{π|’ Οἰϊα πὶ ἴῃ ἀπΠ0}}115. Ορ Ϊπι15. ΠΠν15. Χθη. ἀπαὰρ. ὙΠ, 6, 97.: 5ββὰ Τμι- 
ΟΥ̓ ἀμ π᾿ γθῦθῸ, 4π|ὸῸ 5ΘΧοθη 65. ΕΠ 1, 5ΘΠΙΘ] ἃ ΠΙΟΥΘ 5110 ΓΘύθββίβθθ 
ΠῸΠ Θϑὺ ψϑγΙβί 116. οὐ πλεῖ Βΐο ἀραὶ δὰπὶ στϑρουίαμι 6556. ἃ Β]αίαγομο 
Γογβ ἰὰῃ ΠΟ] Πἰσὰβ εχ Νῖο. ο, 7, Οδίογαπι οἵ, ΠΡ. δὰ Ρῃγγη. ρ. 220. 

(ΟΡ ποθ} αἰϊᾳφπαπίο πιᾶ- ὕαρ. 8. ὅτμπ ἰοίο μος οᾶρ., 
Εἰβ ἈΠΙΠΙΪ5 ΡΓΟΡΘΠ508. Εχ εἰ οἴμη ΘΧΙΓΘΠΙΪ5. ΒΡ ΘΓ ΟΥ 5. ὙΘΥΡῚ8 
41 πιο  ργθιαιΐοπθ ἀρραγοῖ ἱπυϊ-- οἵ, Ρ] αἱ. Νῖο. ο. 7. 
Ἴθι 6556 σποσοῦὶ σοπἰθοίαγαπι καὶ δ. 1. Τῶν τε ᾿Αϑηναίων 
αὐτούς. Π6 τὶ, αιοὰ ἃ" 1.}- ὑποθορυβησάντων... καὶ 
οδβ', οἵ. δάη. ο, 21. οχίγ., ἀ6 ὧὖρ- ὁρῶν. ΟΥ̓ἁ δάποι. 1, 6ὅ, 1. --- 
μῆσϑαι αἄη. 11. 59, 2. τὸ ἐπὶ σφᾶς εἶναι, φιοά 

ὃ. 8. “πεσήμαινε, ο5"- 4αὶά πὶ αἀ 56 αὐ ποτ οῖ. ΡΙα- 
50Πγ6 ἀρδίσπαραι. Πὰὸ αΐα γα]5 σφῶς τα ΝΙοίαπι οἰπβαιδ οο]- 
ΘΧΘΠΊρΙα Πυΐι5. ν ΥθῚ βἰ ΠΏ Ποῦ ρο- Ἰεσαβ, τοϊψιιοβ στρατηγούς, τος 
511 π΄ δίοριι. ὙΠ5. στϑρευνὶ δἄ-.͵ Τοτίαν (οἵ, ἀάπ. ΠΙν 118, 2.)». δ6 
ποίαν! ΒΙοοπιῇ, Πππβίγα ὑπεσ. 16- δοοιξαῖϊνο γνἱά. Ηδσι. δά Υγίο. 
δομάαπι βιιβρίοαίυ5. τ“ποσημαί- αἄη. 398, πο5 δὰ Χρη. ὕγν. ἴ, 4, 
νειν ἔς τὶ οὐπὶ ἀποβλέπειν ἔς « 18. ΝΜ ατῦμ, αν. ὃ. 283. εἱ ὃ. 586. 
τι Θομηραγαν ΑΤη.. δὲ βμηρ]οχ ση- ο. (ἀιθία δδὲ βογρίαγα Ταπο. ὙΠ], 
μαίνειν ΔῸΣ ἴἰὰ ΓΆΤΟ οπὶ μὰς 48.), ἀδ ἱπβηϊίνο ἢ οἱ τ Ζ. αα γὶρ. 
ΡΓΔΘΡΟΒΙΠΟη6 ἐπηρίευν. ΟἿ, αάη. Π, δάη. 178. Ν ἃ τι}. 1. ρυίου. ἢ ον ἵν 
8, 8,.τ ἐπιτεμῶν, πότος. ὅν. ὃ. 122. 9, 3.), ἀδ τοῖα ἤογπιαϊα 
ΡΆΠ5, ΟΠ ΘΧΡΙσΡγαῦ ΟΠ ἰΐαπι Αὐτη. αὐ ἢ. 1. Πεϊπάθ ἐπι- 
ἀ1ὸ 6 ἢ 8. Ῥοηάοπι ὁχ μος ργοχίπια χειρεῖν θϑὺ σὑ 6 ἣὶ ἀρστγϑάϊ. 
ὑὁάδιον εἶναι, αἱ Υ ΘΒ υγρΟΓῸ ὃ. 2. ἀνεχώρει) ἀντὶ τοῦ 
ΤΠ  ἶνι5 Θχ ἔπ 6 Ρἂ ἢ ἀἰ γῦρο ἀνεδύετο. ϑ.ῖ0}. ὕρδείαίοπι γος 
Το. Αμπ, 1, 39. θογαπὶ Ὑ Πιιογ αἰ 15, φαΐ ἱπίτα ρδιι- 

νπὲνης οὐ) ἀν ἐρκ εὐλλῖς 



ἫΝ ἜΤΟΣ Η. ΘΕΡΟΣ. (ΙΝ. 28.) 49 

-.ν} -“- - Ἂ ἐλλ᾽ ἐκεῖνον στρατηγεῖν, δεδιὼς ἤδη καὶ οὐχ ἂν 
’ “- “-“ 5 τἀ φόν οἱ αὐτὸν τολμῆσαι ὑποχωρῆσαι. αὖϑις 

δὲ ὁ Νικίας ἐκέλευε καὶ ἐξίστατο τῆς ἐπὶ Πύλῳ 
᾽ “« 

ἀρχῆς χαὶ μάρτυρας τοὺς ᾿᾿ϑηναίους ἐποιεῖτο. οἱ 8 
δέ. οἷον ὄχλος φιλεῖ ποιεῖν, ὕσω μᾶλλον ὃ Κλέων 
ὑπέφευγε τὸν πλοῦν χαὶ ἐξαν εν οὐδὲν τὰ εἰρημένα, 
τόσῳ ἐπεχελεύοντο τῷ Νικίᾳ παραδιδόναι τὴν 
ἀρχήν. καὶ ἐχείνῳ ἐπεβόων πλεῖν. ὥςτε οὐχ ἔχων, 
ὁπῶὼς τῶν εἰρημιένων ἔτι ἑξαπαλλαγῇ, ὑφίσταται 
τὸν πλοῦν" χαὶ παρελϑὼν οὔτε φοβεῖσθαι ἔφη 
“αχεδαιμονίους, πλεύσεσϑαί τε λαβὼν ἐκ μὲν 
τῆς πόλεως οὐδένα, Μημνίους δὲ καὶ Ἰωβρίους. 
τοὺς παρόντας καὶ πελταστός, οἱ ἦσαν ἔχ τε 4ἴ- 
γου βεβοηϑηχότες, χαὶ ἄλλοϑεν τοξότας τετοῦ- 
κοσίους᾽ ταῦτα δὲ ἔχων ἔφη πρὸς τοῖς ἐν Πύλῳ 
στρατιώταις ἐντὸς ἡμερῶν εἰχοσιν ἢ ἄξειν Αακε- 
δαιμονίους ξῶντας, ἢ αὐτοῦ ἀποχτενεῖν. τοῖς δὲ 

3 

᾿Αϑηναίοις ἐνέπεσε μέν 

(03 ὙΕΓΞι15 ἀνεχώρει, ὑποχωρῆ- 
σαι, ὑπέφευγεν, ἐξανεχώρει, ἐξ- 
ἀπαλλαγῇ ἀϊχογι!,. δἀῃηγασὶ πΠ09 
ἴαθοὲ ΒΙοοπιῇ. ΡΗΠιμπη δ5᾽ β1 0 ἢ 
ζυγά ος Ζῖ 6 ἢ 6 π. αἰΐογιπι νν οἷ τ 
οἰ απ, ΡΙ αἰ πιδοί θη, 
βίοι πίζίθ θη, ΔαγΠΠῈ 
β'οἢ Πογδυ βίῃ 6 πη, ον ἃ 5 
πὶ δι οἢ 18.556}, ΔιηιπΠὶ 
Βιοὗ Ἰοβιδο θη, [Ιο5].0πὶ- 
6 ῃ. 

ὃ. 3. Ἐξίστατ οἹ παρεχώρει. 
50.801. Ὡς σαβι. δἀάϊιο οἵ. ΒΗ ο 51. 
τ. ὃ. 108. ὅ. ο. --- ἐξανεχώ- 
ρειτὰ εἰρημένα. Αδοιβαι- 
ὙῈ5 ἴΐὰ ροβίτι5 θϑί, Ὁ ἀρὰ ὑπο- 
χωρεῖν 11. 88. 2... θὶ οἴ, δάπ., 
εἰ δρυά ὑπεξε λϑεὶν ΠῚ, 84. .Τἥἣὰἃ 
εἰρημένα 5ιπὶ 1Π|ὰ, ἀ6 ᾿ψῖῖριιρ δὲ 
ἴῃ ἤπε οἂρ. ρῥγαθο “ ΠΌΚ. Ιρβὰπὶ 
ἐξανεχώρει 0801. ἰπιογργοιδίαν 
ἀνεδύετο, ἀπέφευγεν, όσοι. 
λεληϑότος ὑ ὑπέφευγεν. -- τόσῳ. 
Εχ διρουογο ΠΠΘΠΡΓΟ πιρηΐα τας 
Ρείθπάμπι. μᾶλλον. [ρβιπὶ τόσος 
ἀαΐοπὶ ργαθοθάθπία ὅσος ΠῸΠ 5ρδῦ- 
Ὠπηΐ 5ο᾽ ἴα 8 ΟΥα ΪΟΠΪ8. 5ΟΥρΡΙΟΓΘΒ5. 

ΟἿ. ΥἼΙ, 24, ἀ. Βατεπι. αγ. πιαχ. 

ΤΡυσΥ ἀΙα15. Υο]. Π. 56εῖ. ΤΠ. 

ΤΟΥ Π1 ἡ 

τὶ χαὶ γέλωτος τῇ χου- 

δ. 79. 4. -ΘαῦρὈ. δὰ Χεπ. ἄθ 
Μερο 2 9...9- 

ὃ. 4. Παρελϑών. Ὄεπιο ἱπ 
οαάθη οοηείοηο. (Οἵ, Β Το ὁ 1 ἢ. -- 
Μημνίους ... καὶ Ἰμωβροί- 
ου ς. Αἰποπίοδηβίι. οοοθοβ. ΟἿ. 
ΥΙΙ, 57, 2. --- τοὺς παρόν-' 
τας. διιηπιον. ΙΠ, 09, 2. οοἷο- 
ΠΟΙΙΠῚ οἷ ΒΟΟΙΟΓι διχ Πα ἴῃ τ} 6 
δάθ556 Ὑἱἀοθίμιι5. -- ἔκ τε 49}- 
νου ... τετρακοσίους. 
Αδθμο οἴ. ΥἹἱΙ. 57. 8. [π᾿ σψεγρὶϑ 
Ὁ ϑΟΓ ρου, βἴπιι! δα σθηῃ5 ΠΗΠ ΕΠ, 
βίπηι! αἀ ραν! πὶ ΘΟγιμη ΓΘΒΡ οἴ ἢ 8, 
ἀπια5. σοπβίγιο 065. ἴῃ πη81 σ0η-π 
ἀγαχὶῖδ; παᾶπὶ ἀν καὶ ἔκ τε ἴνον 
βεβοηϑηκότας πελταστὰς καὶ 
ἄλλοϑεν τοξότας ἀϊοοπάμῃ) ογαΐ, 
ἁαΐ καὶ ἜἜΚΟδὶ ἔτι δὲ) πἐλδοϊδρ 
τε, οἱ ἤσαν ἐξ Αἴνου βεβοηϑη- 
κότες, καὶ δλλαθεν τοξότας. “ 

ΒΑΛΟΚ. εἰ ΑΒΝ. ---- ἔφη. .Οῇ, 
5080]. Ατβίορῃ. Εψι. νῇὲ 99." 
γΥΑ55. 

ὃ. ὅ. Κουφολογίᾳ. ῬΠι- 
[ἈγΌΠαι5. ἐπ ΠΡ6]}10 ἀ6 Ἠογοάοιῖ τπὰ-- 
Πσηϊαῖθ [ρᾶσ. 395. Ἀ.1 ΤΗπογάϊ- 
ἄοπι ἰαπάαι, φυοά Ποὺ ΟἸθοπὶϑ νἱ- 

ά 



ἣν 

ἔπειτα 4ημο- 
σϑένην στρα- 
τηγὸν προς- 
αιφεῖται. λέ- 
γεται ἅμα, 
διὰ τί οὗτος 
ἀπύβασιν ἐς 
τὴν νῆσον 

διανοούμενος 
μέχρι τούτου 
ἀνεβάλετο. 

40 ΘΟΥΚΥΑΜΜΟΥ͂ ΞΥΓΓΡΑΦΗ͂Σ ΖΦ. χϑ'. 

φολογίᾳ αὐτοῦ. ἐσμένοις δ᾽ ὅμως ἐγίγνετο τοῖς 
σώφροσι, τῶν ἀνθρώπων. Ἢ ἰογιξ ομένοις δυοῖν ἀγα- 
ϑοῖν τοῦ ἑτέρου τεύξεσθαι, ἢ ὶ Κλέωνος ἀπαλλα- 
γήσεσϑαι. ὃ μᾶλλον τὐϑημοῆος ἢ σφαλεῖσι γνώμης. 
“αχεδαιμονίους σφίσι χειρώσασθαι. 49. χαὶ πάντα ἱ 
διαπραξώμενος ἐν τῇ ἐχχλησίᾳ, καὶ ψηφισαμένων 
᾿᾿ϑηναίων αὐτῷ τὸν πλοῦν, τῶν τε ἐν Πύλῳ στρα- 

τηγῶν ἕνα προφελόμενος “ημοσϑένην, τὴν ἀγωγὴν. 
διὰ τάχους ἐποιεῖτο. τὸν δὲ “4ημοσϑένην προς- 3 
ἔλαβε πυνθανόμενος τὴν ἀπόβασιν αὐτὸν ἐς τὴν 
νῆσον διανοεῖοϑαι. οἱ γὰρ στρατιῶτων χαχοπα- 
ϑοῦντες τοῦ χωρίου τῇ ἐπορίῳ χαὶ μᾶλλον πολιορ-- 
κούμενοι ἢ πολιορκοῦντες ὥρμηντο διακινδυνεῦσαι. 
καὶ αὐτῷ ἔτι ῥώμην καὶ ἡ νῆσος ἐμπρησϑεῖσα πα- ὃ 

Οαρ. 29. 8.3. Οὔσης αὐτῆς. ἴυ. γαϊ. Η. ΒεκΙι. αὐτῆς οὔσης. 

{πππὶ κουφολογίαν τη 11} ἀρρο}- 
ἴατθ φυὰπὶ ϑρασύτητα αιὐὖ- μα- 
νίαν.“ ΑΟΑΛΌ. ἀρυὰ Πυά5. Αἱ- 
ἰάπιοη ἰπγα ο. 39, μανιώδη ὑπό- 
σχέσιν ἀθ δα άθπι ΤῸ Ἰθρίμλι5. --- 
ἀσμένοις δ᾽ ἐγίγνετο. ΟἿ. 
Μδτυη. αι, ὃ. 988. 6. ἄσϑι. 8.100. 
Ὡ. 2). --- ἀπαλλαγήσεσθαι. 
οο {ιΐαγιπι, φαοα ΔΙΟΟν5. ΠῸΠ6- 
πίοιπι γοσαΐ, οὖ βἰπιϊο ἀπαλλὰ- 
χϑη, σεσάδαι ἱπιογάτπι δρᾷ ορι- 
ἸΠ05 ΒΟΓΙβίΟΤΘ5. ἱπγθηϊγὶ ἀΘΟΙ Ώε5 
ἵπ εἀ. πιαὶ. --- σφίσι χειρώ- 
σασϑαι, Θἀπὶ]} 8 66 ἀδ 6100 - 
πὶο5 5181 (ΑΙποπί θη βῖθι15} 58 τ 
Ἰθούατα μι. 510. ἰΐοιμπη Υ, Θῶ, 
ἴζγιν χειρωσάμενον σφίσιν Ἴ- 
γος. ὕιγοαιο ἰρίμαν Ἰοοο᾽ σφίσεν 
δα τηδάϊιπ) ποοθϑβαγο δαἀέϊναμι, 
ΕΟ ΡτῸ ἑαυτοῖς ροβίϊιπι εδί. 6 
ΔΟΡΙΒΙΪ ἀπΐοπιὶ ᾿η ΠΗ νῸ δχ ΟΡ ἸΠ|}8 
᾿ργῖβ ἃ Βεκῖκ. ργὸ Γαἰαγο γθοθθ!ο 
οἷ. δάη. 1, 81, 0. οἱ ΠΙ. 40, 2. 
Τομιρογὰ ἴάθο πιυιίαία 6586, «ιοὰ 
ἰπ ἀπαλλαγ. δ ἀἰπιινβιμι δια μη] 
ζανατὶ « ἐοιηροτῖβ., ἴῃ χειρτόσ. ὦ 
ἘΠῚΠῚ ἴδοίΠι5 ΓΟΒΡΙ οἰδίαΓ, ϑάποιαι 
Δύπ. Ὠΐο οἱ ἰϊογυη ο. Ὁ 2. 

(ἀρ. 929. ὃ. 1. 4Διαπραξά- 
μενος .-.. καὶ ὑηφμεαμιει 
νων ᾽49. οἱ. ΟΥ̓, ἀπ, οθ0,1 

προςφςελόμενοςρ, 4ὰππὶ 5ιθὶ 
ΘΟΙΠ σᾶ πὶ ἃ ἀ ππΧ18 56. Γρρὶ 
ἰρίμασ ροΐθαῖαβ οΟ]]ορὰπιὶ ἀοΙ σαὶ 
απν [1 ἰΙασθ. δὺὺ ἰλοια οϑι. ΟἹ, 
ΒΊο οι , ἀγωγήν 167, 
ρΡτοϊθοιϊϊομθπι. Ὅδόν ἱπίοι- 
ΠΝ Ἠοδγοι. ΟΥ̓ ΥἹ, 29. Χ 65. 
ΔῊ ΣῊ Τὴν ἐγωγὴν 
᾿ἐμαρεῖτα ἀξ Ραγαθ αὐ ΟΡ Υἱπὴ 
ἐπι ρου οἱ να] 6556 ἀτη., ΡΤΟ- 
Γθοῖα 5. 68} [οχίοὶ Ῥα58. θάϊο- 
γ65 ὕἴθ0. Οἱ Πο5. ἐπθαίαγ, οοηζθ- 
ταῦ δάη. 1, 20, 1... οὐ σοι 90, Δ. 
ἀθ Οἰδοπα αὐ ἴαμι ρτοίδοίο Τμὰ- 
“ποθι υἱάθιιν οί, 

. Τοῦ χωρίου τῇ 
ἀπορίᾳ. ΟἸ. 20,2. 54. --- μᾶλ- 
λον πολιορκούμενοι ἢ 
πολιορκοῦντες. 5πΉΠ1α Χ οη, 
ἀε νϑοῦ. 4. 48, οὖ 4Π0Ὶ Ιϑρυημιν, 
ΟΥΠἹΙ, θὅ. 8. οἱ 1655}. δα Ταο. 
ἄογα. ὦ, 19. 

ἢ, 8. Ῥώμην, απἰπιΐ Το - 
μετ, ΓΙἀ ποῖα πι. ΟἿ ΝῊ, 18, 2. 
οἱ νι ΒΙοοπιΐ, -- ἡ ν»ῆσοςβ 
ἐμπρησϑεῖσα, αυοὰ ἰπ- 
5} ἃ ΠΟΘ ἢ αϊῃ πῇ Ρ 558 ΓΔ . 
Οἵ, άπ. Π. 96, 2. ἤφιι Βοάϊθο 
4υοήιθ βᾶθρθ ἴῃ Βᾶο ἰπϑυϊα ὀγθ- 
γα ἄοοσοι [μθαϊς. "ι, ἐκθθῃν ΠΣ 
ἀ4ἀ«ι1. --- ὑλώδους ... ἐρη- 

Γ᾿ 
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; 
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ρέσχε. πρότερον μὲν γε οὔσης αὐτῆς ὑλώδους ἐπὶ 
τὸ πολὺ καὶ ἀτριβοῦς διὸ τὴν ἀεὶ ἐρημίαν ἐφοβεῖτο, 
καὶ πρὸς τῶν πολεμίων τοῦτο ἐνόμιζε μᾶλλον 
εἶναι" πολλῷ γὰρ ἄν στρατοπέδῳ ἐποβάώντι ἐξ 
ἀφανοῦς “χωρίου προςβάλλοντας αὐτοὺς βλάπτειν" 
σφίσι μὲν γὲὼρ τὸς ἐχείνων ἁμαρτίας χαὶ παρα- 
σχευὴν ὑπὸ τῆς ὕλης οὐκ ἂν ὁμοίως δῆλα εἶναι, 
τοῦ δὲ αὑτῶν στρατοπέδου χαταφανῆ ἂν εἶναι 
πώντα τὰ ἁμαρτήματω. ὥςτε προςπίπτει» ἂν 
αὐτοὺς ἀπροςδοκήτως Ἶ ἧ βούλοιντο" ἐπ᾽ ἐχείγοις 
γὼρ ἂν εἶναι τὴν ἐπιχείρησιν. εἰ δ᾽ αὖ ἐς δασὺ 
χωρίον βιάζοιτο διμόσε ἰέναι, τοὺς ἐλάσσους, ἐμ- 
πείρους δὲ τῆς χώρας, χρείσσους ὁνόμιξε τῶν 
πλεόνων ἀπείρ'υ»" λανθάνειν τὸ ἂν τὸ ἑαυτῶν 
στρατόπεδον πιαλὺ ὃν διαφϑειρόμεγον, οὐχ οὖὔ- 
σης τῆς προόψεως, ἧ χοῆν ἀλλήλοις ἐπιβοηϑεῖν. 
90. ὠπὸ. δὲ τοῦ Αἰτωλιχοῦ πάϑους, ὃ διὰ τὴν 

Αὐτῶν Βεῖκ. ἄς σοπίδοίυτα, αὖ ὙἹ ἀοῖμν . οὐἱ Ρῥτορίεγ ξαυτῶν 
ῬΙΟΠΟπιοπ ὃ. ἄ. ἀἀνογβαγὶ ποϊιΐμηι5. Ὑα]σο αὐτῶν, αιοά οχοιβαγὶ 
Ροϊοβί, Οὗ Βυίίπι. ἄν, ὃ. 127. 8. οὐμπὶ δίῃ, 4. εἱ ἄάη. αὰ Τπο, Ι, 
ἸΝΣΒΩΣ 

δ. Δ, Χρείσσους Ἐ. υϊσο εἰ ΒοΙ. κρείττους. ϑεά σο .ἷῃ 
γΟΟΔ 15 ἀπ! 85 Πίογαβ ἀὰϊ τὸ ΒΕΡΟΠΙΙβιις ἀρ ΤΊμιο. σοηβίαπίοῦ ρο-ἰ ἢ 
ποπάμη ; ΠᾶΠῚ τύ ΠΟΙ 5ΔΘρ 15 4ιαπι ἰογ ἀιαίεννο (1, 45... τὶ ΒΕ. 
πηπΐαν!!, Υ, 4ἀδ, 171. ΥὙΠΠ. 71.} ἴῃ. οπιηῖθιιβ ΤΠ ΘΠΙ ΓΔ ΠῚ 5 τορουίμαγ, 4ε- 
οἷδβ ἔογθ ἰῃ ΡῬΙΟΓΙΠ5. οἱ οριἰπιῖς. χορ  ππῖαν ταησππὶ νο αθι]α ργΔΘΙ ΘΓ 
Αἰμοαιῃ ἀἰα! Θοίυμ ποπ υβίναια, {0416 ὁδὶ ἄττα ἴ, 113, 11,100, Βιιδροοία 
βιηΐ δέῤῥεις 1, 75. εἰ Πῆνυῤῥίνη ΥἹ, 595. 

Προόψεως ΕΧ ποβίγα σοηϊδοίαγα 4116. ἱπίουργοιαιϊοπθ ρΓΟΘΡ6- 
οὖτι 5 πἶχα τϑοθρῖν Βεκς. να] σὸ ὌΝ ἊΣ ἀποὰ ἀοίεπάογαην ΑΡγοσοῖ. 
οὐ ΒΙοοιηῖ,. (οἴοσγαπι εἴ, 56. Π, 80. 

μίαν. Οἵ. 8, 6. -- πρὸς τῶν 
πολεμίων. ΟἿ. «ἀη. 1, 86, ὅ. 
ΞΘ Όλ.2 ὦ" στρατοπέδῳ 
ἀποβάντι. Ῥαῖνὶ οὑπὶ προς- 
βάλλοντες νεῖρθο σομαθγθη!. ΟΥ̓, 
αάῃ, 1, 1. εχῖν. 26 πολλῷ οἴ. 
86ῃ. ᾿ 105. 4. --- δῆλα. 6 
πραῖγο υἱά. δ α.1Ὲ. τ. ὃ, 441.1. 
1ὰ ρᾶσθπὶ δὺ οομοοτάϊα πὶ 
Υἱοῖϊα αὐ11Π18, Υἱοίϊουῖθαβ 
ἰαηλαπι ΡΟ γα 6556, 780. 
Ηῖρι. ΠῚ, 70. ΟἹ αάη. ΠΙ, 97, 8. 

-- ἐπ᾿ ἐκείνοις ... ἐπιχεί- 
φησιν. Βιπ τοῦ Η, δά, 2- 

ὃ, Δ. Εἰ δ᾽ αὖ ... ἐέναε, 
«ποἀ 51 ἴῃ ἰΙοσα ἄθηβα ὁ05"- 
υἱᾶπὶ ἴγ6 (Ρ ΓΟ στο ἀϊ δα πια- 
ΠῸβ ΟΠ ΒΟ ΘΠ ἀἃ5 ΘΠ Βο- 
5.6) οοφοτιοῖυν. -- τοὺς 
ἐλάσσους. θ6 μέν ποη αὐάϊίο 
οἵ, 54.1, 12. --- χρῆν. Ἑοτίαβθ6 
χρή Ἰδσοπάμηι. ΟἿ, οἄ, πιαῖ. οἵ 
δάμη. ΠῚ. τ 9, 
Οαρ. 90. ὃ.1. 

4 

Γοῦ 4ϊτω- 

ἡ δὲ νῆσος 
μὠπρησίγεισα 



ἢ ΘΟΥΚΥΔΙΜΟΥ͂ ΞΥΓΓΡΊΦΗΣ 4. Ἅ΄. 

ὕλην μέρος τι ἐγένετο, οὐχ ἥκιστα αὐτὸν ταῦτα 
ἐςήει. τῶν δὲ στρατιωτῶν ἀναγχασϑέντων διεὲ 2 
τὴν στενοχωρίαν τῆς νήσου τοῖς ἐσχάτοις προς-- 
ἰόχοντας ἀριστοποιεῖσθαι διὰ προφυλακῆς, καὶ 
ἐμσιρήσαντός τίγος κατὼ μεπρὸν τῆς ὕλης ἄχον- 
τος, χαὶ ἀπὸ τούτου πνεύματος ἐπιγενομένου, 

ν 4 3». ὦ Ρ᾿ ΄ [ῳ ν [ 
τὸ πὸλὺ αὐτῆς ἔλαϑε χατακαυϑέν. οὕτω δὴ τοὺς 8 
τὸ “αχεδαιμονίους μᾶλλον χατιδῶὼν πλείους ὃν- 
τας, ὑπονοῶν πρότερον ἐλώσσοσι τὸν οἴτον αὖ- 
τοῦ ἐςπέμπειν, τότε [ δὲ] αἷς ἐπ’ ἀξιόχρεων 

᾿" 3 ’ -“ ᾿Ὶ “ “ 

τοὺς ᾿Αϑηναίους μῶλλον σπουδην ποιεῖσϑαι. τήν 

Ζημοσϑένει 
σπουδὴν πα- 
ρέχει ἀποβά- 
σεως, καὶ 

ἐπειδὴ Κλέω- 
νος ἀφικομέ-. 

νουϊ(ὃ. γ}) 
ματὴν λόγοι 
προφηνέχϑη- 
σαν τοῖς “α- 

κεδαιμονίοις, 

ὅαρ. 30. 8. 2. Τότε δέ. “16 ἱπίουροβαΐπηιβ, ΠΘ ΠΙΘΠΙΓΙΠῚ τότε 
νον ποιεῖσϑαι οπιπΐ ποχι σάγογοι,  ίβ᾽κῖι5. οὐ Αὐποϊ άπ 6 ΟἹ. τό τὲ 
ΒογΪ δὶ γο]πθγιπῖ, αι Πΐο 5ἰμρ] οἶδ᾽ γοιηθάϊιπι Ἰμ Ἰοαῦ, Βεά 6 χκατι- 
δών γογΡῸ. ΡΓΪπιαπι ΡῬαγιϊοϊρίιπ ὄντας, ἀεδἰπάθ ἱπβη! ναπι βιιθ5ίαηϊν6 
Ροβίίαπι τὸ ποιεῖσϑαι, ὕμπι ἰΐθγιιπὶ ῬΆΓΙΟΙρ πηι οὖσαν ΡΟπάογο ΠῸΠ 
δδί υδυὶ βίη 116. 

οαπάα ΘΟΠΙΟΙ. 

λικοῦ πάϑους. γιά. ΠῚ, 97. 
98... 01] ἀεὲ τῇ ὕλῃ ὃ. 
ΡΥ τινα 1, 23. οἱ ὝΠ, 
90... ποῃ ἰᾷπι δ χ ρᾶτίθ, 4πδηι 
πασηᾶἃ 6Χ ρᾶΓίθ, νᾶ ]θ 6. 81- 
δρ᾽οα αν ΑΤη. --- αὐτόν. Ῥοίϊιϊπε8 
οἴϊαπι αὐτῷ 500} ἄσσον ΒΙοοηιῇ, 
Οὗ Μαιυ. αν. ὃ. 402. ς. 

ὃ. 2Ὡ. Τῶν δὲ στρατιω- 
τῶν. Αἰμοηίοπβίππι, (ΟἿ, ΒΤ οπι ἢ, 
-- διὰ τὴν στενοχωρίαν. 
Ετίαπι παρὸ νεῦρα ΡΟΓΪ ΔΠ10}15-- 
ΠΟ 51Π|8 Αὐδγηϊ αἰσιθ ἀἄθοὸ 
ἴδοι Οβηϊηὶ Ασὰθ ρᾶγπὶ ο0η- 
γοηἶγῈ (0611. 4Ἰοῖ. ΑΥ ποη ἀρΊΠΓ 
Πῖο ἀὸ δηριιδι!β ΡοΥίι5. δοὰ ἐδ 
Θχίσιιο 5ρ4 110 ΘΟΠΙ ΠΟ ΠΠ5 Ὁ ΑἸΠ6- 
ὨΪΘΠ 5115. Οὐσαρα!ο, Ὁ] οἰ θτι πὶ οἃ-- 
ΡοτΘ 50 Ἔθαηι. ΥὙ]4. 26, 8. οἱ 10] 
δάη, --- τῆς νήσου ἴιηρσα οἰμΠῚ 
τοῖς ἐσχάτοις. ---προςίσχον- 
τας. 1)6 δοοιβαιίίνο νἱά. δάῃ. ἢ], 
11,7. --- διὰ προφυλακῆς, 
ἀϊδροβὶιῖ 5 βίνϑ ἃ ἀμ} 1015 6χ- 
Οὐ 115. ΟΝ Αὐστπ. --- κατὰ μι- 
κρὸν τῆς ὕλη ς. Οταιοηΐβ οοπ- 
[ΓΟΓΠΊΔΙΙΟΠ θη. 51 Π}}16 πὶ 556. γ ΘΙ Ὁ 5 
Π, 76. τοῦ μεγάλον οἰκοδομή- 
ματος ἐπὶ μέγα κατέσεισε αἀ- 
ποία! Αγη, ΟἿἿὮἉ, [01 οἱ 48 νουθὶ5 ἐπὶ 

Ἀτιυορον τότε οἷς... ποιεῖσϑαν ροϑὺ οὐσαν οο]10- 

πολύ αα Τ, 1,»2. αἤη. Ααά, αἄπ. 
Υ, 110,2. --- καὶ ἀπὸ τού- 
του οεἴ. Καί οἰ Γθπβίοηὶ οϑὺς [ἀ-- 
οεἷἱ ΘηΪπῚ, τῷ ἀπὸ τούτου οὐπὶ 

πνεύμ. ἐπιγεν. σΟΠΔΘΓΘΔηΐ, απ 
ἴαπιθη ἰπθρίαπι 51} ἀἸοονΘ ἀπὸ τοῦ 
ἐμπρῆσαί τινα τὴν ὕλην πνεῦ-" 
μα γενέσϑαι. Οιιοά 5 δὶ καί 
ΔΡοβδοῖ, ἀπ} ρΓῸ 60 οἷς γε] ἐπεί 
σοιημηαῖθ Ροϑβὲ κατακαυϑὲ ἐν 601- 
Ἰούαῖο Ιοσογοῖαν, αἰ ἀπὸ τούτον 

ΟΠΠῚ [λώϑε χατα κα ϑὲ ν ὩΘΟΙ ρο5- 
βοηῖ, ἀπό ΡΓΔΘΡΟΒΙ ΠΟ ΡΠΟΥ οϑϑοῦ, 

ΑΙΟΝ ΔΆΠΟΩΪ Θὐϊα πὶ τιδὶ15 ῬανΊ]Οι- 
Ιάσι οὕτω δή ἴανοι. Ὑἱά. ἀάη. 
1, 191,1. Νιπὸ ἀπὸ τούτον ἰπ-- 
ἰουργοίδηϊαῦ ΡΟ 5 ἴθ 8 αὐὐὖ Ὁ 1Π18 
Ρατίο. ἴΒλαϑε πιὰ] πὸ 5015 
ἰπ 50 115. ΘΓ ΡΓῸ νΥ. ὁ πὶ πὶ} 1ὶ 5 
ὨΘΒΟΙΘ ΗΓ ΙΡῸ5 4ποῖῖοἀο ἀἀ- 
ποία! Θ0ὈΓ. 

ὃ. 3. “ὐτοῦ. ΑὐὑΓ αὐτούς ἀπ 
αὐτόσε νἱάοίυν Ἰορσοη απ, πἰδῚ οὐπη 
νυ] σαῖα Θοπίοπάοιο υἷι γοθα ἡ 
τομιδὴ ἐν χωρίῳ ἐρήμῳ ο. 27., 
ὉΔῚ υἱά. αἀη. --- τότε δὲ οοῦ; 
ΟΙ. 54. Ποιεῖσϑαι, ὃν ἐσπέμ- 
σειν, οχ ὑπονοῶν ψογθο δῖνα, 
4ιοά ἴῃ δο ἰποβδὶ, νομίζων ρΡ6η- 
ἄεγο οχἰϑιτππδηάαπὶ οι. Δά ἀξιό- 



εϑῷ 

τῇ πρώτῃ 
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τε νῆσον εὐαποβατωτέραν οὖσαν, τὴν ἐπιχείρη-. 
σιν πιαρεσχευάξετο, στρατιών τε μεταπέμπων ἐκ 
τῶν ἐγγὺς ξυμμάχων χαὶ τὰ ἄλλα ἑτοιμώξων. 
Κλέων δὲ, ἐχείνῳ τὲ προπέμψας ἄγγελον ὡς 
ἥξων, χαὶ ἔχων στρατιὰν ἣν ἠτήσατο ἀφιχνεῖται 
ἐς Πίλον. καὶ ἅμα γενόμενοι πέμπουσι πρῶτον 
ἐς τὸ ἐν τῇ ἠπείρῳ στρατόπεδον κήρυκα προχα- 
λούμενοι, εἰ βούλοιντο ἄνευ χινδύνου τοὺς ἐν τῇ 
νήσῳ ἄνδρας σφίσι τώ τε ὅπλα χαὶ σφᾶς αὐτοὺς 
χελεύειν παραδοῦναι, ἐφ᾽ ᾧ φυλαχῇ τῇ μετρίᾳ 
τηρήσονται, ἕως ἄν τι περὶ τοῦ πλέονος ξυμβαϑῇ. 
91. οὐ προςδεξαμένων δὲ αὐτῶν, μίαν μὲν ἡμέ- 
ραν ἐπέσχον, τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ ἀνηγάγοντο μὲν νυ- 
χτὸς ἐπ᾽ ὀλίγας ναῦς τοὺξ ὁπλίτας πάντας ἐπι- 
βιβάσαντες, πρὸ δὲ τῆς ἕω ὀλίγον ἀπέβαινον τῆς 
νήσου ἑκατέρωθεν. ἔχ τε τοῦ πελάγους χαὶ πρὸ 
τοῦ λιμένος, ὀχταχόσιον μάλιστα ὄντες ὁπλῖται, 
καὶ ἐχώρουν δρόμῳ ἐπὶ τὸ πρῶτον φυλαχτήριον 
τῆς νήσου. ὧδε γὰρ δετετόχατο. ἐν ταύτῃ μὲν 

φυλαχῇ αἷς τριάκοντα ἦσαν ὅπλι- 
ταῦ μέσον δὲ καὶ ὁμαλώτατόν τε χαὶ περὶ τὸ 

χοεων οορσίία τί, ἀδ 10 ἀριά 
αὐϊδοιίνα Ομ οἷ, δάμη. Ὁ, δ0, 

ναῦς. ν» Ἐπὶ γὰρ τὰς πολλὰς 
ἐπεβίβασαν τὸν ψιλὸν ἄλλον 

2. -- μετἀαπέμπων. Οἷ. ἀάη, 
1 112..9, 

δ. ἅ. Κλέων δέ. Ἠΐπο, πονιπὶ 
οαριν ἱποίρογο ἄδθρθεραι. ὡς 
ἥξων. ἱ. 6. ὅτι ἥξει. ΟἿ. ΜΔ. }. 
αν. ὃ. 569. 7. ». δὲ Ἰηΐτα 08, 0. --- 
ἅμα γενόμενοι) ἤγουν συν- 
ελϑόντες ὁ Κλέων καὶ ὁ 4η- 
μοσϑένης. ϑι8ο!. Οἷν οδι,. ἅτ, 
ὃ. 100. 2. ἀάη. εἱ Τὰ οἷ γοΡὰ δὶ 
πὰ Τοτοηΐ ΠΙβι. 11. 28. --- ἐφ᾽ 
ᾧ. ΟἹ, αάπη. 1, 108, 1. Ταπι τη- 
ρήσονται ΞΕ τηρηϑήσονται. -- 
περὶ τοῦ πλέονος ξυμ- 
βαϑῃ} -- ὡς ἂν εἰ ἔλεγε, καὶ 
περὶ τῶν ἄλλων πραγμάτων" 
ἕως τέλειαι “σπονδαὶ γένωνται 
καὶ παντὸς τοῦ πολέμου ἀπαλ- 
λαγή.: 5.801. οΟΥ, ο. 117, ξυμ- 
βῆναι ΕἰΝι πλείω.“ ΑΒΝ. 
(ἀρ. 81. ξ.1. Ἐπ’ ὀλίγας 

δμίλον.“ς ΔΟΎΚΑΣ. ΟΝιά. 32, 2. 
)ὸ κακοφωνίᾳ, τᾶ ἴῃ ἰοο 
δἰπιποίαϊο ν θυ, ᾿η6 556... οἵ, ἢ ὁ Ὁ. 
Ῥαγὰ!. αν, 1. ραᾷσ. 10. --- πρὸς 
τοῦτ λεμξιο φ. οἴ»: ΠΙ|..21, 
πρὸς Πλαταιῶν. ΤΥ, 130. περε- 
πλεύσαντες ἐς τὸ πρὸς Σχιώ- 
νης.“ ὉΠ, Αἀά. 5ἀ..1, 62, 1. 
δ. 2. .Διετετάχατο. Οἱ ἐν 

τῇ νήσῳ 5ιρρίοι 8. 0}. 6 [6- 
χίοπο οἵ. δάπ. ΠΙ, 13, 2. --- μέ- 
σον δὲ οει. ᾿ϑΡΒαρίαθ ἰπ5α [6 
σΟὨΓΘΠΊΡ] ἰΐο πο 46 ϑου]ριῖο ΤΊ νιον ἀἰ-- 
ἀϊ5 ἐρστοσίο {Ππιδίγαϊαγ ; Ρ] ἀπ 65. οὺ 
[05 ἴῃ πιδάϊα ἰηβυϊα, αδὶ Προ άδο- 
πιοηΐὶ σοπϑοάογαηϊ, νογίθχ 56 {ϊι-- 
σύμῃ ἴῃ ράτίο δοριθηι το Πα], 40 56 
Τϑοθρϑιμηΐ, Ορ 6 ΓΘΟΟΡ ΠΟΘΙ ΕΓ, 
ΜυπΙοηΐ5. τα ϊβ Ῥάγιπὶ 5.4 Ὀ 1} ΠῈΣ 
ἕδοίαθ ἴῃ ἢοο ἴᾳρο ΓΘΙΦυΐα5. πὰπο 
ΒΌΡΟΓΘ55Θ ΠΕΙῸ βΒρθίαθὶξ ς δοὰ γυΐ- 

πρῶτον μὲν 
οἱ ὁπλῖται 

τῶν θηναί- 
ων ἀποβαί- 

νοῦυσι. τάξις 

τῶν Λακεδαιὶ 
μονίων. 



οἱ πρῶτοι 
φύλακες τῆς 
νήσου διο- 
φϑείρονται. 
ἔπειτα οἱ ἄλ- 
λοι ᾿4ϑηναῖοι 
ἀποβαίνουσι. 

δΆ΄ ΘΟΥΑΥΔΙΜΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ Ἅ. Δ. 

ὕδωρ οἱ πλεῖστοι αὐτῶν καὶ Ἐπιτάδας ὁ ἄρχων εἶχε᾽ 
μέρος δέ τι οὐ πολὺ αὐτοῦ τὸ ἔσχατον ἐφύλασσε 
«τῆς »ήσου τὸ πρὸς τὴν Πύλον, ὃ Ἷ ἔχ τε ϑα- 
λάσσης ἀπόκζρημνον καὶ, ἐκ τῆς γῆς ἥκιστα ἐπί-- 
μαχον᾿ καὶ γάρ τι. καὶ ἔρυμα αὐτόϑε ἣν παλαιόν, 
λίϑων λογάδην πεποιημένον, ὃ. ἐνόμιζον σφίσιν 
ὠφέλιμον ὧν εἰναι, εἰ καταλαμβάνοι ἀναχώρησις" 
βιαιοτέρα. οὕτω μὲν τεταγμένον ἦσῶν. ὅ.2. οἵ. δὲ 
᾿ϑηναῖον τοὺς μὲν πρώτους φύλαχας, οἷς ἐπέ- 
δροαμον, εὐθὲς διαφθείρουσιν. ἔν τὸ ταῖς εὐναῖς 
ἔει. ἀναλαμβάνοντας τὰ ὅπλα, χαὶ λαϑόντες τὴν 
ἀπόβασιν, οἰομένων αὐτῶν τὸς ναῦς κατὰὼ 

. Οαρ. 81. 8. 3. Αὐτοῦ. , Βοποάϊοίαθ. δοοῖρι! ρτὸ αὐτόϑι, φαοὰ 
Οἰϊσδιιμ βᾶπο Βοὺ Ισοο μυΐο. δίθι 5, ᾿θ ταν ὉπῺ) Ρ᾽ ὀγίβατι ᾿ιογρνοιίθιι5 
αα Εριταἀαπι του! οτῖβ ΠΛΑΛΟΚ. Ε. αὐτῶ, υὑμάθ αὐτό ὃχ Βαμοιῖ 
οοπηΐθοίαγα Βουῖρδῖν ΒΘ κΙς, 

Τὸ ἔσχατον. 
Αἱ τὸ ἔσχατον ΤΥ, 30. 92. 

πᾶ6 “ΔΘ ἄμ η1 5ρθοιΐαθ ΤΘΟΘΠΙΪΟΥ 8 
οοάδι ἸΙοσο γϑρου πές ΓΕΑΚ,, 
ἀρὰ χαθπὶ νἱάθ μἱτνα ἴῃ 1Γ. Ρ6- 
ἴορ. [- Ρ. 408. 544. δίνθ ἀρὰ πο8 
ἴῃ οὐ, τα]. Πήεσον 5.5 μιν 
Βἰπθ υέ οι] 0 ᾿Θρ μη15. ἰᾶπὶ ἢ, 81, 
3. ὍΓ υϑὲ απ. δἱ νδ΄ Αξη. 
τὸ ὕδωρ. Π|ι4 ἁλμυρὸν ὕδωρ 
ο. 20. πιο Π|Πσὶν Παδοῖς.., οὐ ΒΙοοιη. 
ἴπ δά. ποη [οπΐοιη, ἀπ ἱπβιιἃ ΠῚ 
ν᾽ ἀθαίεν. ΠΟΙ Πιιΐ586. 564 Ῥαΐθιιπη ἢ 
6656. ἴῃ θα] ἰἀθα!α εἶτοα Π16- 
ἀϊατη ᾿Ὡβυ] ἀπὶ σΟΙ] οσαίπη δαἀποίαϊ. 
μα] ι5. ταπηδὴ [Οη θπν γ 6] ΙΟΟΈ), 
ὙΠῸ Ῥγαθεοῖραθ ροίανν ἀαπὰ, ΧΕ ' 
δὶ! πιράϊα ἴογθ ἴῃ ἰπβιϊα ἴῃ ΤῈΡ6 
δα νἱσίηι! ρθάο5. οχοαναία, ἃ ρὰ- 
ἴθ0. 5110 ῬΓΌΡΘ. δυβίγα 6 ΠῚ Θχίγοη- 
ἤαϊοι ἰπβθϊαθ ραν 5. ἃ ΟΥΘη ΘΠ 
νΘΥΡΌΠΙ5.. ν Φϑὕι" ἀἰδιϊησιθγο. δὰιπ 
ῬΟΥι8 τέ Κτυορ. ἀΡοθσΘ. πραψηΐ. 
-- ἔκ τε ϑαλάσσης ... καὶ 
ἐκ τῆς γῆ ς. ἴῃ πιδὰ δι οι] 6ὰ-- 
ἄεπι ἱπα θαι] 5. Χ μη. Π6]]. Υ, 3, 
20. μήτε ἐκ τῆς γῆς μήτε κατὰ 
ϑάλατνταν. ΟἿν ᾿θ14.. ΥἹ, 2; 8. -ῷ 
λέϑων λογάδην πεποινλὴ" 
μένον. Ῥτορυ, ἔὰ οἵ πὶ 6 "ἃ": 
ΡῬΙάΙ 5 1λὰν αὐ ἸΘσογθη ὑπαν, 
ἣν. 6.6 ΙΔ ρὶ ἀἰ νὰ "ἢ σὰ Ο 5] 8, 
ΠΟ 86᾽8 ΠΟΥ 5. Οἱ, ἁάῃ, 4, 

΄ 

ΒοΚΙκου 46 οομϊθοίπγα τοὔσχατον ρτορίον ΠῚ, 40. 

2, -- καταλαμβάνοι. Ὁ, 
αὐη. Π, 18. 1. 
Ὅαρ. 82, ̓β. 1, Ἔν τε ταῖς 

εὐναῖς ἔτι. Παθο ᾿ππρθηάὰ βιιη} 
οὐπὶ δεαφϑείρουσιν γορο. ΟΥ̓, 
ΒΊΟΟ ἢ, ἢ. οἄ. πιαὶ. 
ΟΠΊ550 ὄντας ἀάπ. {Π,. 112. ὃ. 
Ἠδαβῖο ἰὼ [πραθν. Τθαο, Ρ. 110, 
δα καί γΟ] οιδπ) ἢ φοϑὺ ἔτι, 
δὰ τέ δηΐϊο τὰ ὅπλα », ἀπ ]θὴὶ 
Ῥαυ ΠΟ] απ Χο ἀἰδδθ ποι ποι δ6- 
᾿ς ὙἹἀ1556 ἀββϑύθγαϊ, οἰδὶ καί ροϑβὺ 
ἔτι ἴϑπὶ ΑΘΓ β τι, Βοίδικῖας, Βάιοῦ 
ἸηΓΟΥ 556 ΒΠΒΡΙΟΔΙΙ δῦ, αὐδοηάσπι, 
αὐ ἀἰθηϊαιιο καί, «ιοὰ οϑὺ ἀηΐθ 
λαϑόντες » Ἰραπβροποπήνπι. Δῃ}0 
ἄναλ ἀμβάνόντας ν᾽ ἀοἰαγ. γυϊρα- 
ἰδ" 510 Ἰπ  Υ ργθίαν : 5 ὅα {1 π οὐ [ἢ 
Οα 1 ΠΡ 5. οὐΐα πὴ ῦπ πὶ {5ὑΓὰ- 
[057 ᾿πτ  ΥΓΠ οὐπι ἢ τς, ἀπὸ πὰ ἃ ΚΠ ἃ 
οαρὶαπῦ, 4ιοά {ΠῚ ΘΠ ΟΙΠῺΙ 
ἔροϊβϑθ.. βοὰ ποῃ βίαϊπι οἰ Ἰροῖ5. 
Ἰουΐοὶδ. ΒΒ 416. ΔΡΠΝ5. ΑΥΙΠΆΡΙ 
ῬοΙΐ5δο οχίδυπηαηα! βιπι. χοῖ- 
αἰϊηο Ἰρίμαν ἅμα ἀηΐ ἀναλαμκβ. ὃ 
-- καὶ λαϑόντες τὴν, ἀτπού- 
βασιν. ᾿»  λλείπει τὸ ον ναῦ- 
τούς" ὃ δὲ καί ἀναφέρεται 
οὖν πρὸς τὸ ἔν τες ταὶς εὖ- 
ναῖς.“ ΦΟΎΚΑΣ, Τὰ ἰάθο τοῦδ 
ἢονὶ, αιυία λαϑόντες τὴν ἀπόβα- 

αἴψαο ἀδ 

πα 

, ὃ 
0.1 



ΕΤῸΣ Η. ΘΕΡΟΣ. (ἸΝ, 39. δ8 

ἔϑος ἐς ἔφορμον τῆς νυχτὸς πλεῖν. ἅμα δὲ ἕῳ καλὴ ἐπίνοια 
γιγνομένῃ καὶ ὃ ἄλλος στρατὸς ἐπέβαινον, ἐκ μὲν  λλῆο 

- γεῶν ἑβδομήκοντα καὶ ὀλίγῳ πλειόνων πόντες πλὴν 
ϑαλαμίων. εἷς ἕχαστοι ἐσχευασμένοι, τοξόται τε 
ὀκταχόσιον χαὶ πελτασταὶ οὐχ ἐλάσσους τούτων, 
Μεσσηνίων τὲ οἱ βεβοηϑηκότες καὶ ἄλλοι, ὅσον 
περὶ Πύλον κατεῖχον. πάντες πλὴν τῶν ἐπὶ τοῦ 
τείχους φυλόχων. Δημοσθένους δὲ τάξαντος διέ- 
στήσαν κατὰ διαχοσίους τὲ καὶ πλείους, ἔστι δ᾽ ἡ 
ἐλάσσους, τῶν χωρίων τὸ μετεωρότατα λαβόντες, 
ὅπως ὅὕ τι πλείστη ἀπορία ἢ τοῖς πολεμίοις παν- 
ταχόϑεν χεχυχλωμέγοις χαὶ μὴ ἔχωσι πρὸς ὅ τὸ 

σρ. 59. 8.1. Ες ἔφορμον. ΟἸἴμποβ Πρτὶ πι55.. αὐ υἱδοίαγ, εἷς 
ἔφορμον. Εἰς ἰδπηθπ ΡΓῸ τἰδϊίαίο ἐς, δὶ ἃ ὑυθυθὶβ ἃ} ἐπεὶς οἱ νοοαῦ]ὶ 
(οἴ. 54. 11. 38. 2.) ᾿ποὶρ θη 15. ἀπο ββδυὶθ. ἰᾷπι τάτο [6 σία ἀριά 
ΤΗΠΟΥ ἀἸΤοπὰ.,. αὐ ἃ} 60. ἀρ παϊσαπάππι ν]ἀθαϊυγ, Α ΒΟΚκοτο ἴῃ οοἰουῖβ 
ΠΠΡν5. πα Ζυδ πὶ ΒΟΓΥΆΠΙΠΙ οϑὲ, ἴῃ Ζιᾶγίο αδίο, πο οὐ ο. 70. 92, 118., 
ΠῚ εἰρελϑών, εἰφελϑόντες, εἰςξελθϑόντων, 504 ο. 70. οοΥῖα Ε, Εἰ. 
ἐρελϑῶων. 

8. 2. ᾿πέβαινον. ἴῃ ρ]οτίσχιθ ΠΡτὶς ἐπέβαινον. ΑΕ υἱὰ, 91, 
1. οἱ Βοὺ οᾶρ. εχίν, 

8. 8. Κεκυχκλωμένοις. (55. ἀπρ. ΟΥ. Ρα]. Ὁ. Κορ. τ. ἴμδυτ. 
κυχλ, 

Β. κεκωλυμένοις. ἴπ 1|. εἰ γαΐ. κεκολυμένοις. ὕοη, (ἢν, Πδπ. δὲ 
πιᾶγρ. (]. κυκλουμένοις. 

σιν, 51 56 6 Ὠ[ πὶ ΞΡ ΘΟ πλ5, [ἃ 6] 
αἰσυὸ τὴν ἀπόβασιν οὐ προϊδόν- 
τὰς ν]οδηΐ, αὐποίαι τη. ΟἿ γοῦρὰ 
Τη,112,-- ἔρφορμον τῆςνυ- 
τος. «Οἵ, 28,2. 

ὃ. 2. Καὶ ὁ ἄλλος στρα-. 
τύ ς. Ῥγαρίουν οομ πσθηΐοϑβ {105 στγὰ-- 
Υἱβ ἈΥΠΙα ΙΓ 1} }Π|{65 ΟἹ, 1. --- 
ἑβδομήκοντα. Οἵ. 22, 2. --- 
πάντες. Ρ[ιι5. φιᾶπι ἀδοθπὶ 
ΠΏ Π|ὰ αυΐησθηι!. "6 ὙἹΒΌΠΕΙ, λῖυ5. 
Ἠοϊνεῖ. 1. Ρ. 993, --- ϑαλαμί- 
ὧν. Θαλαμιῶν δρουπάμππι, ΑΥ- 
οσαά. τ. 40, 13. Ξουῖθὶ ναὶν ἢ 1 ἃ. 
ἴῃ. Βίορι: ΤΗ65. ., 7 Βα απ πῇ μη. 15 
το σι οΥΟ, πιοάϊιι5. Ζιυριαθ 
[5ϑῖνο Ζγαϊία 67. ΒΡ γιοῦ νοῦ ΤΉγα- 
πἰϊαθ. 6 ΗΌ5. Ριί{{τὰ υἱάθ ἰπ εα. 
παῖ. ἀἀά. ΒΟ ΘΟ ἢ. Τὰ. Ρ0}}], 
τοὶ παν. ἢ. 114. 544. ὙΠααμηΐο5 
ἈΓΤΉἾ5. ῬΓΟΥΒΙΙ5. ΘΆΓΠ1556 οὗ δά Ρτοθ- 
Ἰαπάσπι πόη ἰάοπθοβ {πιι5568 Ὑἱ θυ 
αἀηοίαῦ ἄγη. Θπηπίθο ἰαπιθῃ 811-- 

Κεκωλυμένοις οἰδὶ ἀοίοπαϊ ροϊοβι ἴ οἵ. 

41| τοπλῖσο5 'π Πάν Ρ115 ΓΟΠ ΠΟ Θη Αἰ 
δἰαηί. --- οἷς ἕκαστοι ἐσκευ- 
ασμένοι, 580 {4π|54πῸὸ π|ο0- 
ἀο ἀτπιαιῖ!. ᾿Εσχενασμένοι 5ἰ-- 
ταϊ πον 909, 2. Ἰοσίμιν; 46 Γουπλαϊα 
ὡς ἕκαστοι εἴ, αάη. 1, 3, 4. -- 
τοξόται τε. Τοξόται δέ οσου- 
ποῖ σπιοσ. ΟἿ ἴάπιοα 54.1, 144, 
2. Ὅς τὸ οἵ. 28. ἀ.,. ᾽ν] ἰαηοπ 
ῬδοΙοΓο 5. βαρὶ[γ}} ΘΟΠΙΠΘΠΊΟΓΔΠ-- 
ἴιγ, --- οἱ βεβοηϑηκότες. 
γιὰ, 9,1. --- ὅσοι περὶ Πύ- 
λον κατεῖχον. 6 ἱπίγαῃβινο 
κατέχειν νουθὶ δι οἵ. ἀάη. 1, 10, 
1. ΠΙ, 89, 2. γαϊθηῦ ᾿αθο, ἂν οὐὰπ 
Ταοῖο (Απη. 1, 17. οἱ αἱ. 10- 
«πδηλν, φα οὐ 4α οὐ οἰτ πὶ Ργ- 
Ι͂απ ἀσοθαπὲ, 8116. ἀϊὸ ἃ πὶ 
Ρυ]ο5 βίαπάοη. »Οἵ, ὙΠ, 28. 
ἐπὶ Ἴασον, ἐν ἡ ̓ Δμόργης κα- 
τεῖχε.““ ΑΒΝ. 

δ. 3, “ιέστησαν] ἐτάχϑη- 
σαν μεμερισμένως. ϑοβιοὶ. -- 



τοῖς μὲν ὁπλί- 
ταις οἱ “απε- 
δαιμόνιοι οὐ 

δύνανται 
προοςμῖξαι, οἱ 
δὲ ψιλοὶ κα- 
λῶς ἀμύνον- 

ται, 

90 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ͂ ΞΥΓΓΡΆΦΗΣ 4. “γ΄. 

ἐντιτάξωνται, ἀλλ ἀμφίβολοι γίγνωνται τῷ πλητ 
ϑεῖι, εἰ μὲν τοῖς. πρόσϑεν ἐπίοιερ, ὑπὸ τῶν κα- 
τόπιν βαλλόμενοι, εἰ δὲ τοῖς πλαγίοις ; ὑπὸ τῶν 
ἑχατέρωϑεν παρατεταγ μένων. κατὸὼ νώτου τὲ ἀεὶ 
ἔμελλον αὐτοῖς, ἡ χωρήσειων. οἱ πολέμιον ἔσε- 
σϑαι ψιλοὶ χαὶ οἱ ἀπορώτατοι, τοξεύμασι ᾿χαὶ 
ἀκοντίοις χαὶ λίϑοις καὶ σφενδόναις ἐκ ΠΌΣΩΝ 
ἔχοντες εἐλκήν" οἷς μηδὲ ἐπελϑεῖν οἷόν τε ἦν 
φεύγοντές τε γὰρ ἐχράτουν-. καὶ ἀναχωροῦσιν 
ἐπέχειντο. τοιαύτῃ μὲν γνώμῃ ὁ “ημοσϑένης τό 
τὲ πρῶτον τὴν ἐπόβασιν ἐπενόει, καὶ ἐν τῷ ἔργῳ 
ἔταξεν. 85. οἱ δὲ περὶ τὸν Ἐπιτώδαν καὶ ὅπερ 
ἦν πλεῖστον τῶν ἐν τῇ νήσῳ. αἷς εἶδον τό τε πρῶ- 
τον φυλαχτήριον διεφϑαρμένον χαὶ στρατὸν σφί- 
σιν ἐπιόντα, Ἔα, καὶ τοῖς ὁπλίταις τῶν 
κὰν ὑνένει, ἐπήεσαν. βουλόμενον ἐς χεῖρας ἐλϑεῖν" 
ἐξ ἐναντίας γὰρ οὗτοι χαϑεοτήχεσαν, ἐκ πλαγίου 

Βεποά.), νυϊσαϊα΄ απο ἃ Βοίς. οἱ ρ]ουίσφαθ οἀϊΐογαμμ. γϑοθμμογία 
δουναΐα ΔρΡΙΟΣ υἱδα δῇ. 

“-- ἐκ πολλοῦ ... ἀλκήν, ἀμφίβολοι, 1. 6. ἀμφοτέρω- , ; 
οι 5 να! θη 5, ΘΙ Πτικ εν γοὶ πανταχόϑεν βαλλόμε- 

νοι. Οἵ. Ὁ αἰκ. οὐ ΒΊο οαι ἢ... ἀάῃ. 
1, 76, 3. τἸηἴγὰ 30, ὃ. -- ξκατέ- 
ρωϑεν, ἃ αἰίοτγαῖτο [αἃ- 
6 ΓΕ. 

ἢ. 4. Οἱ ἀπορώτατοι. 
Βυϊάαδ : ἀπορώτατος, ἀντὶ τοῦ 
πρὸς ὃν οὐδένα πόρον ἔστιν 
εὑρεῖν" οὕτως ᾿Ισαῖος. 

ἀ55. ΧΗ͂Χ, 0. ἢ οἱ 51τ. 1014. δὰ 
ΧΧΧΥΙΪΙ, 85. Επ σοὶ. δα Ρ]αί. 
ἌροΙὶ. Βύζν ς, ὃ. 51.411}. δά ΡΙαΐ. 
1,γ5.. Ρ. 229. Β. εἴ δι ῬοΡΥ., πὶ 
ΘΟΠΙρ ταὶ οχοπιρία Ἠονοάοίθα, γϑὺ 
ΥἹ, ἀάς, αὐὶ γἱά. ̓ ἱπύοΎΡΥ. --- δ δ᾽ ἘΞ 
ἐν ἐε; ἈΦ καὶ σφενδόναις. 
ΠῚ ἀπίνι αὐῦιπὶ οὐπὶ 115 γΟΡΡ 5, 
παρ ΒΟΖιαπίαν, ἃπ' ὁππὶ διιροτίο- 
τραβ κατὰ νώτου... ἔσεσθαι 
σΟΠαούδαηΐ, αι αὐ ροίοδί. Οοἰο- 
ται πὶ αἰτοπάο παθὸ ἰο]α, 4αππὶ διι- 
ΡΓὰ ὃ. 2. ποὴ Δ|1 ᾿ϑνΐβ ἀυπιαία 8 
ΠΝ] 1165. 4πᾶπὶ τοξόται οἵ πελτα- 
στοΐ σΟΠΙΠΙΟΙΠΟΓΑΙ δἰηΐ, 56 ργαθ-- 

ΠῸΝ βᾶᾷπο δἴϊαπὶ 500} παν Γ 05. 

ΟἿ ῖο- 

[οὐ 5. ΟΥ̓ δάῃ. 1, 87, 4. 89, 
8. --- οἷς μηδὲ ... οἷόν τὲ 
ἦν. Νοσαιῖίο Ζαυπὶ δὲν μηδέ, αὦ 
ἐπί! ν πὶ γοίαια οδῦ, δἰδὶ Τ]ΔΡῚΒ 
ἈΠ οἷόν τὲ Ῥουήποῦθ νἱάθαμιρ: 
564 σιοῃϊαμ θὰ νἷβ. πᾶ 1π ἃ}- 
[τα Ρᾶνγί8 νοοὶβ μηδέ ἱποϑῖ, “οαπη 
ἐπελϑεῖν Τομαθνοι, ποραιο δά 
Ἰάοπι δοοοημηηοάαία ᾿δϑῖ. -- φεύ- 
γοντὲς ... ἐπέκειντο. (ΟἿ. 
ΒἰΠ 165 Ιοθο5 Π, 79, 0. ΠΙ, 97, 8. 
ΟΡ. 38, δ. 1. Καὶ ὅπερ. 

νήσῳ. Ἠϊ5 ΘΧρ! σαν! διρουίονα 
εχ 31. 2. Ἰίχιθι. θὲ πϑιῖτο υἱά, 
ΜΙ αὐνῆ. αν. ̓  ἀλ2. οἱ δὐποῖ. 
ϑδᾶθρο ποριιίτο τοί αυνὶ ἰΐα απταν Τὰ-- 
οἶπι5. δ ίαν ροτγίτγί π σὶν 4φποὸἃ 
ορνίιπι οὖ να] ἀππὶ οταΐ 
Απη. ΧΙ͂Ν, 937. Αἀά. αἀπ. ἰηΐτα 
ς. 133. ----ἐξ ἐναντίας, ἀ6- 
γοῦβὰ ἔγοηϊο, ἃ ἔτσπο, 
ἰοστιπῖυν οἰΐαιη ο. 35. Χ θη. ὕγν. 
Ὀῖδο. ὙΠ]. 1, 20... υνὲ 115. 5 ΠΠ6 Ὁ 
ἐκ πιλσγίου ΟρΡοπὶ ἄοσεὶ ΒΙοοπιξ, 



ΕΤῸΟΣ Η- ΘΈΡΟΣ. 21 ΑΥ; 33.34.0 

4 δὲ οἱ ψιλοὶ καὶ χατὰ νώτου. τοῖς μὲν οὖν ὅπλί- 
ταις οὐκ ἠδυνήϑησαν προς μῖξαι, οὐδὲ τῇ σφετέρᾳ 
ἐμπειρίᾳ χρήσασϑαι" οἱ γὰρ ψιλοὶ ἑχατέρωϑεν 
βάλλοντες εἶργον, καὶ ἅμα ἐκεῖνοι οὐχ, ἀντεπη-- 
σαν. ἀλλ ἡσύχαζον" τοὺς δὲ ψιλούς, ἧ μόώλιστα 
αὐτοῖς προςϑέοντες προφςχέοιντο. ἔτρεπον. καὶ οἱ 
ὑποστρέφοντες ἠμύνοντο, ἄὄνϑρωποι χούφως τὲ 
ἐσχευασμένοι καὶ προλαμβώνοντες ῥᾳδίως τῆς φυ- 
γῆς, χωρίων τϑ χαλεπότητι καὶ ὑπὸ τῆς πρὶν 
ἐρημίας τραχέων ὄντων, ἐν οἷς οἱ αχεδαιμόγιοι 

ι οὐχ ἠδύναντο διώχειν ὅπλα ἔχοντες. Ἅ. χϑύνον 
μὲν οὖν τινὰ λίγον οὕτω πρὸς ἀλλήλους ἦχρο- 
᾿βολίσαντο" τῶν δὲ Λακεδαιμονίων οὐχέτν ὁξἕ Ξέως 
ἐπεκϑεῖν, ἡ προςπίπτοιεν, δυναμένων, γνόντες. αὐ-- 
τοὺς οἱ ψιλοὶ βραδυτέρους ἤδὴ ὄντας τῷ ὠμύ- 
γασϑαι χαὶ αὐτοὶ τῇ τὲ ὄψει τοῦ ϑαροεῖν τὸ 

καὶ μετὰ χρό- 
νον τινὰ ὁρ- 
μῶσιν ἐπὶ 

τους πολεμί- 
ους. μεγίστη 
ἀπορία του- 

τῶν. 

ὕλρ. Ὁ». ὃ. 2. Καὶ οὗ Δῆρσ, (Ἱ; Τ. ἯΙ. ῬΔΪ: ΟἹ. Βιυΐξι. ἅν. 
τιϑα, ὃ. 126. ὅ. αι". ὃ. 280. γιυϊσο οὐ ΒεκΙκ. καὶ οἱ. 

ἀρ. 94. 8.1. “μύνασϑαι. ΟἹ. νη. [πιρὰ. ἀμύνεσθαι, χιοά 
Ρίδσοι, φασι 99, 2. ππρογίθοία Ἰοσαηίαν, οὐ ἀ6 ἀπβίἀιια Ρασηα ἀραίῃγ. 
ΟἿ. ἀάη, ' ᾿ 

ΔἸ1Ρ].. ΟἿν, 5 ἢ νν 6 Ρ. δ4 Θποβ5. Ρ. ἰΐοπθ ναϊθα πῇ συ άθπι ἃ [1 ἃ ἢ - 
82. εὐ 10}. Ραγα]. ιν. 11. ῥ.. 302. 

ὃ, 2. Τῇ ἐμπειρίᾳ. ΟΕΊΙ, 
80,2. -- ὑποστρέφοντες, 
τευδυθεπίθϑβ, Υοὶ ΟΠ ΘΒ]. 
ΟΥ. ΠΙ, 244. -- ἄνϑρωποι 
πούφωςτεἐσπευασμένοι. 
Οὐδονίθιγ, φύαθ. νου ὰ 15 Γοβροη- 
ἀθαηΐ, υὐγι καὶ προλαμβάνουν- 
τες.. «τῆς φυγῇ ς, 8η χωρίων τε. 
τραχέων ὄντων, ἃῃ χωρίων ἐξ 
χαλεπότητι. ΟἿ. 6(. πιαὶ. --- πρ0 - 
λαμβάνοντες. τς ἐῆθύίφιοις: 
Υ ἢ ς. ἘΡΊαν. ἌΙοχ. 90 0: Ζ1ἃ- 
ρεῖον μὲν οὐχ εἷλε, τέτταρας" 
σταδίους ἢ πέντε προλαβόντα 
τῇ φυγῇ... Οἷο. 4ϊ,.2: ἄμει- 
νον ἐζύσον τὸν μὲν Κικέρωνα 
προλαμβάνειν τῇ φυγῇ, αὐτὸν 
δὲ μεταϑεῖν.. Οὐδ Θχθιηρα 
Γαοϊαμῖ, τ ἀρπὰ Το, βου 6 ἀτπὶ 
Ρυΐεπι τῇ φυγῇ.“ ΠΕ. Αἀάεπά. 
αα ΡΙαι. 1. Αοπι. Ραὰ]. οἱ Τίπιο]. 
Ρᾶρ. ροβίγθῃῃ., πὸὶ νἱάθ ρ]ιγα. 
γοτρα νυΐσαια ραγι ἶνα σϑηίν! μ0-- 

τἀπὶ Γἀσὰθ οοὐπραπίθϑ, ἃ Π-π 
ἰο4άπα Ποβίθ5 ἰπ 56 4π6- 
γοπίατ. ΟἿἮὍἍ Α ἢ, οἵ σδῃ  ἰγ ΟΥΠΙΠῚ 
τὴς ὁδοῦ οἱ τῆς διώξεως οαπὶ 

προλαμβάνειν σοπἰπποίοτιηι οχ-- 
δαρία ἀρ ΒΙοομ. Ἐανοῦ ἰαιηθπ 
σοηΐΘοίαγαΘ ΠᾶΘῸ Ῥτοοορὶὶ ΒΟΓΙΠῚ 
ἰιηϊταιίο . κούφως ἐσχευασμέ ἕνοι 
καὶ. τῇ φυγῇ προλαμβάνοντες 
Ρ- 9204. (ΟΟΟΙΧΧΙΝ.), εἰ ὁδοῦ 
προλαμβάνειν, «Ἰὶ4} ἃ πὰ τὰ 
᾿{1πηθγὶ5 Γοϑιϊπαπάο ρΓ86- 
οἴρογο (Οπτι ΙΧ, 10, 14.).. βᾶπ6 
ἀρί{π|5. ἀἰοαιαν 4ιαι φυγῆς. Π|ρο- 
λαβεὶν 5ἰμ τον οἰἴαπι ΥἹ], 80. 16- 
δσὶιυγοῦ 

Οαρ. 34, ὃ. 1. Βραδυτέ- 
ρους... τῷ ἀμύνασϑαι, 
ἀοίοπβίοπθ, (1. 6. αβδϑίάπο 
Βοβὺϊβ ρΡγορα 58 4ὶ [ἃ ΒΟΥ 6) 
ἰᾶᾷπὶ ἰαγ ἀΐοτθβ (4 πᾶπὶ 8ἢ - 
[6ὰ οἱ πιασὶ5 ἀοίαιτ,ρα[0 5) 
6556. (. με τῇ δᾳῳεινις 
φαινόμενοι, αἀδροοῖα 
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σιλεῖστον εἰληφότες πολλαπλάσιοι φαινόμενοι, καὶ" 
ξυνειϑισμένον μῶλλον μηχέτε δεινοὺς αὐτοὺς 
ὁμοίως σφίσι φαίνεσϑαι, ὅτε οὐκ εὐϑὺς ἄξια τῆς 
προςδοχίας ἐπεπόνϑεσαν, ὥςπερ ὅτε πρῶτον ἀπέ-- 
βαινον τῇ γνώμῃ δεδουλωμένοι εἷς ἐπὶ Μαχεδαυ- 
μονίους. καταφρονήσαντες καὶ ἐμβοήσαντες ἀϑρόον 
ὥρμησαν ἐπ᾽ αὐτοὺς καὶ ἔβαλλον λίϑοις τε καὶ 
τοξεύμασι καὶ ἀκοντίοις, εἷς ἑχαστός τ' πρόχειρον 
εἶχε. γενομένης δὲ τῆς βοῆς ἅμα τῇ ἐπιδρομῇ, ἔπε: 
πληξίς τὸ ἕγέπεσεν ἀνθρώποις ἀἐήϑεσι τοιαύτης 
μάχης, χαὶ ὁ κονιορτὸς τῆς ὕλης νεωστὶ χεχαῦ- 
μένης ἐχώρει πολὺς. ἄνω, ἄπορόν τε ἣν ἰδεῖν τὸ 
πρὸ αὐτοῦ ὑπὸ τῶν τοξ ξευμώτων καὶ λίϑων ἀπὸ 
πολλῶν ἀνθρώπων μετὰ τοῦ κονιορτοῦ ἅμα φε- 
οομένων. τό τ ἔργον ἐνταῦϑα χαλεπὸν τοῖς 4α- 
χεδαιμονίοις καϑίστατο. οὔτε γεὶρ “οἱ πῖλον ἔστε- 
γον» τὰ τοξεύματα, δοράτιά τε ἐναποχέχλαστο 

8.2, Αὐτοῦ (π55. ΟἹ. γοπ, Τὶ Ραὶϊ. ὧν. αἱ. Βορ. 
Βοῖι. αὐτοῦ. Οἵ αἄπ. 1, 17. 

ε Υυρο οἱ 

δοὰ ΠΣ] 
ΟἿ, οἀ. 

Ποῖοῖ ογαῖϊο. ( ὉΠ, 
ΤΙον ἀἀθὰ γΘργ πα ἐν. 
ἢ]. 

ὃ, 2. Τῆς ὕλης... κεκαυ- 
(βέφη σι ΘΙ 90» 2. 

Ρ᾽αγί πεῖ πὶ ἃ πἰ μὴ σΘΡΟΓΘ 
(ἀηϊηιο5 πιαχίθ ὁοηΓ[ἰτ- 
Ὡ αΥαπ Ὁ). 4πᾶπὶ νἱἀοτοηῖ 
κν 586 Π {0 μ| 168. “αὖ 

. 91. τῇ ὄψει ἀνεϑάρσουν. 
ον γε 9, οι ΚΕΆΌΕΟ. -- ὥς- 
πὲρ τοίου αὐ διροῦια. ὁμοίως 
(οἴ, δάποι. 1, ὅ5., 2.}. οἱ ΒΡ}. 
ἐφαίνοντο δεινοί. --- τῇ γνώ: 
μῃ δεδουλωμένοι, ἀΠῖπηΪ 8 
ΒΟΥ 6 πὶ πὶ ΠΌΤ 6 ἢ ἀοἰθοι, 
Ρογί. ᾿ ΟΥ αἀι. Η, 61, 3. εὐ ΜΠ] 
71. 8. Αἰΐα φχθηῖρία [υΐπ5 ΤΓογηΝα-- 
Ἰαθ υἱά. ἀρυά ται οσ. δα Πίοπ, 
Ρ- 190. οὐ τὰ ΕΤΊ δα ἀντ. Οαδοβ. 
Αὐτί, ρ. 10. --- ὡς ἐσὶ Τἀαπε- 
δαϊιμονίους, {|6} ἄνδρας 
»δφόδρα πεζομάχους καὶ πὸ; 
λεμικούςφ' (9.}0}.).. -- κατα- 
φρονήσαντες. Ἡΐϊηο ἱποὶρὶξ 
ἀροάοκῖσ. ΘΙ ΒΙσηγϑῖις Πα], 
[Ρ. 872. 54.1 σο!!οσαιοηθπι πι6 ΠῚ: 
Ὀγουη Πυΐι5. Ρουοϊ σοη!οΥ ΠῚ 
ἴδσογο οὐαιοποιι, οἱ οϑβίθηάϊ!, 400 
ογαϊπο οχ βϑπιοπιία δαα ΘΟΙοὐανί 
Δουϊδδοηξς αὐ ΟἸΆΓΙΟΥ οὐ βυδυῖοῦ 

ὃ. ὃ. Οἱ πῖλοι. ΠΙσ θΠ 6558 
ῬῚΠ6 05. σα θα 5, 566 4υϊπὴ ρτὸ- 
Ῥυΐα οὐ ῥυϊηλα νὶβ [ππ5. ψΟο8. δἱν 
Ιαπαο οοὐδοΐαο, δίο Ἰοτὶ ἃ 
χ οὁοδοὶῖ5 Τα οἵα 5. Θὰ 5ἰσημῇἔ- 
οανὶ ἀοιηοηβίγαῃ. Πού όβαα, 
Ἄτῃ, πῖλον: “ακωνικόν ἃ Ρθ]]. 
1, 140. ποῦ ἀνα οχρ]οα!οπο 
ΠΟΠΙΪΠαΪ. οὐ ἀρὰ Χοπορὶι. Ογτ, 
Ὀῖβο. Υ, ὅ,.7. πῖλον ἀδ 5 γὰ- 
δα}]ὰ ὁ ἰΙᾶπἃ οοδοῖα ἔαοία 
Ἰορὶ δὐποίαι. )ὲ πηΐνουβα ἀὐ Πα - 
ἴὰγτα ϑραναἴασαηι υἱά. Μ αὶ 6 1]. 
ον. 11. Ρ. 244, εὐ Ποὺ πι. Λπιῖχα, 
αν. ὃ. 90... φυληαιαπι ποιῦοῦ σπί- 
λους Ἰηθιηογαῖ, οι ἀθηρθὰβ ἰογίοηϑ, 
--- ἔστεγον, ΡΘΥΓΟΤΟΡ απ, 
ΟΥ̓ ἀᾶπ. 11, 94, 3. -- δορά- 
ται ὁ βαλλομένων, οἰ πὰ- 
δα, 4ΌΪΡ 5. Ρ ΘΙ ΟΡ παν, 
γα εἴδεα ἀρυμανογένον ἷ. ὁ. 

φ 2 

3 

Αἰχαθ. 



γε 

[5 

ἜΤΟΣ ΗἩ: ΘΕΡΟΣ.(Υ. 85.) Ὁ9 

βαλλομένων, εἶχόν τε οὐδὲν σφίσιν αὐτοῖς χρή- 
σασϑαι ἀποχεκλῃμιένοι μὲν τῇ ὄψει τοῦ προορᾶν, 
ὑπὸ δὲ τῆς μείζονος βοῆς τῶν πολεμίων τὸ ἐν 
αὐτοῖς παραγγελλόμενα οὐχ ἐραχούοντες, κινδύνου 
τε πανταχόϑεν »ιεριεστῶτος, καὶ οὐχ ἔχοντες ἐλ- 
πίδω, καϑ' ὅ τι χρὴ ἀμυνομένους σωϑῆγαι. 535. τέ- 
λος δὲ τραυματιξομένων ἤδη πολλῶν διὰ τὸ ἀεὶ 
ἐν τῷ αὐτῷ ὠναστρέφεσθϑαοι ᾿ ξυγκλήσαντες ἐχώ- 
ρησαν ἐς τὸ ἔσχατον ἔρυμα τῆς νήσου, ὃ οὐ 
πολὺ ἐπεῖχε, χαὶ τοὺς ἑαυτῶν φύλαχας. ὡς δὲ 
ἐνέδοσαν, ἐνταῦϑα ἤδη πολλῷ ἔτει πλέονε βοῇ 
τεϑαρσηκότες οἵ ψιλοὶ ἐπέκειντο" χαὶ τῶν Δαχ8- 
δαιμονίων ὅσοι μὲν ὑποχωροῦντες ἐγκατελαμβάς- 
γψΌ»το ἐπέϑνησχον . οἱ δὲ πολλοὶ διαφυγόντες ἐς 
τὸ ἔρυμα μετὰ τῶν ταύτῃ φυλώχων ἐτάξαντο 
παρὰ πᾶν, ὡς ὠμυνούμενοι, ἧπερ. ἣν ἐπίμαχον. 
καὶ οἱ ᾿Αϑηναῖοι ἐπισπόμενον περίοδον μὲν αὐτῶν 

δ. 3. Ἔν αὐτοῖς. Βεῖικ. ἐν αὐτοῖς, ἴῃν 15 πηθπιθγαπῖβ. ΟἿ, ὃ, 2. 

εἰ ἴασα]ϊα (ἢ ο5ἐϊπιη}} ἴῃ 10- ὅ. --ο χρή. ΟΥ̓ αδη. 1, 91, 1. 
ΤΟΙ 5 ΘΔ Οὐ ΠΡ 5 μα 6 486- Νράιθ γΘΙῸ ἰάθο, φιοά ΡΙοπιπιηπὸ 
ΟΠ ΟΥᾺ πὶ. 4 πη] ΓΟΥ ΓΘ ἢ - 50 [ἃ οὐκ ἔχειν, οὐκ ἐπίστασϑαι, 
τὰν (Π αοοἀδειοπὶ), ἴγαπ͵ ἀπορεῖν ἀπιίοοράμππ!, ἐλπίδα τοοῖο 
οἷα πα οΥ  θαηΐ (ἴα αὖ ππθι- ὁ ἃ Κνποσ. ΒΟ ΠἸοἰ αϊαι μη 6556. Οχί δι -- 
ὈΓὶβ ἘΠῚ ποη ρο586η}). «ἢαπο ἰπτ-' ΠΠΔΠ.18. 
ἐδγργθία οπθ πὶ παι ἀκ ίαπι ὑ 6] η-- ἂρ. 3. δ. 1. Ἐν τῷ αὖ- 
αασηι ἈΪ ἄτι ἰοοΐ, αογιηι ἀποίοσοα. τῷ ἀναστρέφεσϑαι. Ἑταηϊ 
ἀἀ απο ΓΟΘΡΟΧΙΣΒΘ. ΡΓΟΡΆΒΙ 6. οϑί, ἰσίταν ὁοαροίαι! οὐ αιιαδὶ ἰοοὸ αἵ- 
Ἐδιδο 8: ἐναποχλῶνται ἢχὶ.. Ἐν τῷ αὐτῷ 5ἰμον Υ, 7. 
γὰρ σφίσι ἘΣΒΕΣ ϑώραξι τοῖς ΥΠΙΠ, 78. οἱ αἱ. ΟΥ̓ απ. 1Π, ὉΙ, 
λινοῖς) καὶ λεύντων ὀδόντες, ο᾽ 4. αἴσιθ 'π ἀπὸ Παρ τὶ Τδο, 
ΡΙμῖ, Οτα55. 25 : -- ἐναποϑραύ- τ Ἄπη. ΧΥ͂, 10. ---ξυγκλήσαν- 
είν τοῖς τραύμασι (5ε}}. “τοὺς τες) συνασπίσαντες, πυλνω- 
ὀϊστούς).““ ΒΙΘΟΝΕ. --- εἶχόν ϑέντες. δ.ιο!. Ξυστραφῆναι 1, 
τε... γρήσασθϑαι, 6416, ἄ. οἱ ἃ]. ᾿Ξυγάλῇσαι ἰπὲγαιιοίιῖνο 
4] ἃ (48) 56 'ρ515 ἴασε- οἰϊαπι 22, Ἰορὶ νἱάοιαγ, --- τὸ 
γοπῦ, ΒΡ Ραηΐϊ, ,. 6. ἰποου τ ἔσχατον ἔρυμα τῆς νή- 
ογαηῖ, φυϊὰ ἀσοῦθηϊ. -- ἀπὸ- σοῦυ. θΘιοά οἴαῖ ἴῃ οχίγο πιὰ Ρᾶγι6 
κεχλημένοι...τοῦπροο- ἰπδιϊίαο, ΟἿ, 21,2. -- χαὶ τούς, 
ρῶν, «οὐ δογῖπι ὁ611}}15 Εχ ϑιροτίοτ ἐς τοροί πρός γε] ὡς. 
Θτερία οβϑϑοῖ οἵμῃΐβ δου] -π ὃ. ὁ. Πολλῷ ἔπι πλέονι 
48 ΡΓΟΒρΡΙοἴθη ἀϊ Ροῦ. . 77 βο ῇ- Θιιληι ἀπίο. ΥἹὰ, 34, 1. 6 
ὄφει ορρσβιείοπὶ οαιδα 6 41- οοΙ]οοαιίοηθ γοερογαπι οἴ, 54. 1, 
ἐμπὶ, ΐὰ Βοααϊξιῦ ἐρακούοντες.Κ. 80, 4. --- ἯἭιπερ .«««ἐπέμα- 
ΒΠΑΛΑΟΚ. ἢ δάη. 1, 112, 4.---- χον. Οἱ, 91], 2. 
περιεστῶτος. Οἱ, αάπ; ΠῚ, δά, δ. 3. Περφίοδον ἀν ὦ, β6.2.- 

οἱ Δακεδαι- 
μόνιοι ἄνα- 
χωροῦσιν ἐς 
τὸ ἔσχατον 
ἔρυμα, ὅπου 
τὸ πλεῖστον 

τῆς ἡμέρας 
ἀντέχουσι. 



“ἩΠεσσηνίων 
στρατηγοῦ 

αὐτῶν φα- 
νέντος οἱ 
᾿ἀϑηναῖοι 

πρατοῦσι τῶν 
ἐφόδων. 

οὐ ΘΟΥΚΥΔΙΔΦΟΥ͂ ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ 4. λδ΄. 

καὶ κύχλωσιν χωρίου ἰσχύϊ οὐχ εἶχον, προςιόντες 
δὲ ἐξ ἐναντίας ὠσασϑαι᾿ ἐπειρῶντο. καὶ χοόνον 4 
μὲν πολὺν καὶ τῆς ἡμέρας τὸ πλεῖστον ταλαιπω- 
θούμενοι ἀμφότεροι ὑπό τε τῆς μάχης χαὶ δίψους 
καὶ ἡλίου. ἀντεῖχον, πειρώμενοι οἱ μὲν ἐξελάσα- 
σϑαιν ἐκ τοῦ μετεώρου, οἱ δὲ μὴ ἐνδοῦναν" ὁᾷον. 
ὁ᾽ οἱ «“Ἱαχεδαιμόνιοι ἠμύναντο ἢ ἐν τῷ πρίν, 
οὐχ οὔσης σφῶν τῆς κυχλώσεως ἐς τὰ πλάγια. 

τοῦ δὲ τῶν 86. ἐπειδὴ δὲ ἀπέραντον ἦν, προςελϑωὼν ὁ τῶν 
“Μεσσηνίων στρατηγὸς λέων. χαὶ “ημοσϑένει 

κατὰ νώτου ὥὄλλως ἔφη πονεῖν σφᾶς" εἰ δὲ βούλονται ἑαυτῷ 
δοῦναι τῶν τοξοτῶν μέρος. τὸ χαὺ τῶν ψιλῶν 
περιέναν χατὼ νώτου αὐτοῖς ὁδῷ, ἧ ἂν αὐτὸς 
εὕρῃ, δοχεῖν βιάσασθαι τὴν ἔφοδον. λαβὼν δὲ 
ὥ ἡτήσατο,. 
ἰδεῖν ἐχείγους, χατὰὼ τὸ 

Ἀλωσιν, ἰ. 6. [ἀου]αίθη τοῦ 
περιιέναι καὶ κυκλοῦσϑαι. ΟἿ, 
αὐπ ΜΗ δ ΟΣ Σ 
ἐναντίας. Οἵ, δάη. 90, 1. --- 
ὥὦὥσασϑαι. ΘΈΡΡΙ. αὐτούς. 

δ. 4. ᾿Ἐξελάσασϑαι. 5ι- 
ΠΝ 6 Ρ ἴῃ πηράϊο ἐξελάσδοϑαι ἐκ 
τῆς χώρας ΥΠ|1.ὃ. οχίν, ΟΥ 51πῈ 2. 
[μοχ. Χϑπορι. -- ἐν τῷ πρίν. 
ΟἿ αἄἀποῖ. 1, 32, 4. - ἐς τὰ 
πλάγια] ἀντὶ τοῦ ἐκ τῶν 
πλαγίων. 5680]. Ρτορτγία ἴῃ 1α- 
16 ΥΘΥΒ5, ἴα αὖ 1ἢ ]1ὰ- 
ἰθτὰ προ ὕι 5 Γἰοτοϑί. 

ἀρ. 36. 8.1. Ἐπειδὴ δὲ 
ἀπέραντον ἦν; 4πππὶ δπ- 
{6 πὶ Β181}] οὐιοογδίαγ, ΓΘ 8 

ΠΌ]]1]ππὶ οχὶ τα πὶ ἢ ἀ Ὁ ΡΘΕ 
[προ γβ ΟΠ} 15. δϑὺ Γογπηιϊα ἀϊοθπάϊ. 
ΟἿ δάπ, 1, 7..1.}1, 8,. ἅ.. --ὁ ὁ 

«στρατηγός. Ὅδ εἷϊι5 πο- 
πΐπα οἵ, αἄη. 9, 1. --- ἄλλως: 
ΟἿ, δάη. 1,109, 8.-- σφᾶς, ..58, 
'. 6, δχϑγοίμιπι ἰοἰαπηγ. 6 ΠΟΒΗ. --- 
τῶν τοξοτῶν... καὶ τῶν 
ψιλῶν. Μίγαπι οϑὺ βαρ αγῖο5 ἃ 
Ἰόνὶ5 ἀγπιαϊιγαθ τα ΠΕ ι15. αἰδιϊησαί. 
Ἐλπ [ογβίίδπ μᾶθοὸ ΡΓῸ Ρ] ΘΒ οτῖριι8 
τῶν τοξοτῶν καὶ τῶν ἄλλων 
ψιλῶν νἱάδαπίαν ἀϊοία 6556, [8 οοάεν δηΐ ((. 6. ἀδθο! να 56ὰ 

ἐκ τοῦ ἀφανοῦς ὁρμήσας, ὥςτε μὴ 
ἀεὶ παρεῖχον τοῦ χρη- 

γΘΙ1165 οὐ Ἰονῖ5 ἀΥΠΙ αἴ Γ ἃ 
λυ. ΧΧΨΠΙ, 15. ΟΥ, Χ 6 η. ΑμὰΡ. 
Υ, 2, 12. οἱ ἀθ πος ἀϊέομπάϊ σο- 
ΠΕΙῸ δάη. 1, 110. 8. δε πο 
δδηάθιι. ΘΧρ! αι οπθην σοποράιπηξ 
γέρα ὙΠ. 71: μέρος τι τῶν 
ὁπλιτῶν καὶ ψιλῶν καὶ τοξο- 
τῶν. Ὁβὶ ραῦ5 ἰδνὶβ. ἀὐπιαίαγᾶδ 
ΠΉΠ Πα πνὶ Θχϊηο 4υοάδηι τη060 νἱ-- 
ἀοίαν ψελοί ἀρρο!]}αα 6556. Θυοά 
σομβεπιαθαηῦ οἰΐααν φφελοί ο. 98. 
ΘΟΙΠΠΙΘΙΠΟΓΑΙ, δἱ ο. 100. σοπιρᾶ- 
γανοῦῖβ. Αἀ4ά. δάποί. ο. θά. εἰ ΟΥὺα, 
ἀτ. 1, 78, Ηἰς πελταστάς ρο- 
{1551 Π}}}Π| 5΄ σὩ Πανὶ οχ ο. 92. ἃρ- 
Ρᾶγοι. -- περιιέναι. 06 ἱπῇ- 
εἰνο οἷ. Δί αὐ. τ. ὃ. 92. ἃ. 

δ... -.Ἔ αἰ }ὺ ἀφανοῦς. 
Οὐ φἀης 1.: 51..2..Ξ- οὖς τιξ..Σ 
δῆτε δ ῥώλδι Ἐσι γουθοβίίαβ οχ 
δαἷο ΘΧρ! Ἰοα ΠΟ π5. οὐία, ΟἿ, πὰ. 
σταμηπι. ν. ἡ ΘΥ0 511. --ς κατὰ 
τὸ ἀεὶ παρεῖκον (οι ἱπ- 
ΠΝ τ παρῆχον) 
τοῦ κρημνώδους τῆς νή- 
σου. ΟΡ ἀμπρ!ίοοπὶ νἱπι ἀεί αα- 
γὙΘΓΡΙ οὐ κατά ργδθροβιοπὶβ ἀΐ8-- 
Ρυϊαΐαγ, αἰταμὰ Παθο να θδηΐ τές 
σιτχιια ρταθγαρία ἰπϑι}ἃ 8 

᾿ 



ΕΤΟΣ Η. ΘΕΡΟΣ. (ΑΥ̓͂, 86.) Γ 
-" , ΄ Ψ' μνώδους τῆς νήσου προςθαίνων, καὶ ἡ οἱ “αχεδαι- 

μόνιοιν χωρίου ἰσχύϊ πιστεύσαντες οὐκ ἐφύλασσον, 
χαλεπῶς τε καὶ μόλις περιελϑὼῶν ἔλαϑε, καὶ ἐπὶ 
τοῦ μετεώρου ἐξαπίνης ἀναφανεὶς χατὰ νώτου 
αὐτῶν τοὺς μὲν τῷ ἀδοχήτω ἐξέπληξε. τοὺς δὲ 
[ ΄ 3 Ν ᾿ - “52 Α] “ἡ : 

ἃ προςεδέχοντο ἰδόντας πολλῷ μᾶλλον ἐπέῤῥωσξε. 
χαὶ οἱ “αχεδαιμόνιον βαλλόμενοί τε ἀμφοτέρω- 
ϑὲν ἤδη χαὶ γιγνόμενοι ἐν τῷ αὐτῷ ξυμτιτώμαᾶτι, 

ε ΠΥ , , - ΑἹ ΄ 

εἷς μιχρὸν μεγάλῳ εἰχώσαι, τῷ ἐν Θερμοπύλαις, 
(ἐχεῖνοί τὲ γὰρ τῇ ἀτραπῷ περιελϑόντων τῶν 

ταρ. 88. δ. 2. Προςβαίνων. αὶ. Ἀεσ. Ὁ. ΒοΙικ. προβαί- 
νων. Προςῤβαίνειν πυπαιδῃ αυϊάδπὶ ΓΟ 6 ἀ 6 Γ6 ϑομπαΐ, 564 οἱ πῖσ 
οὐ ΑἸῚΡῚ ράγιπι γοίοσί, αἰσιπὶ ἃ οΘ 616 ἃη ΡγΓοοΘἄθ Γ6 ἀἶςα5. Εἰο- 
πἰπὶ ..-προςβαίνων οϑὶ ἀοσοο 6 π5. δὰ 14, 4φυοά ροία5, ἱ: 6. μἷσ 
αϑοθπάεδηβ. Προβαίνόνν ἰρσίϊαγ πιιαυο δϑὺ ἱπα}}}15. ΟἿ, ΠῚ, 22, 4. 
Ιν. 129. (κατὰ ἀτθαπόν τινα τοῦ λύφου πειρώμενος προςβῆναι,) 
ΥἹΙ, 43... ΑΝΝ. Προβαίνων ἰαπποη ῥτορίον περεελϑών, φιοά 5ϑααῖ- 
ἴυγ, γογιπὶ υἱάθῖπγ Ἠο[ιαπο. 

[αϑιϊσαῖα οταπῖ, οἱ αἀϊ{π πὶ 
ἀκα απ ι), δὴ ᾿τπχία οογἔϊη μη} 
ΓΟΟΘΒΒαΠ ΡΥ ΔΘΓῈΡ (Τα ΠῚ 
τα ρ1 ππὶ (56 Ὁ π 1 π 6 ἴ 6 ΤῈ 
ἰτασίιπι τα ρίπ πὶ οοἀθηϊ- 
Ἐπὶ οὐ ἸπΊΓοΟΥ5 5 ἱπο! ᾿παῖα- 
ΓᾺΠ|}. ἃπ «ἀθηίψιο ρ»ομέ 5ὶη- 
σα}]15 ἴῃ ἰοοἱ5 ργαθῦιρίδαθ 
Τρ 5 δἀϊίπ πὶ ἀαθαπί, 56ι 
ΡΓουΐ 51] Πσ}}}15 1 ἰοοἷβ ρΓ8 6- 
ΓῸΙΡίαΓα ἢ ΓῸΡῚα ἢ ΓΙ Οτὶ Ρο- 
τοταῖ(.. 6. θη θη, Γορ θη 60 8[1|5-- 
416 51π|}ΠΠ|015 τη 0415). ΟΓ, δα. πιαὶ, 
ΠῚ 4 παρεῖκον τοῦ κρημνώδους 
ααΐθηι ἃ ΠΙᾶΓῸ ΟΟΡΊ ΠΑ ΙΠῚ 6556 
εὐ ἱπάθ, φιοά Ἰοοιπὶ ἰπϑιαθ ἴα πὸ 
αὶ [ΟΘἀΔΟΠΊΟΠΙ5 Οσοιραίπι ἐκ 
ϑαλάσσης ἀπόκρημνον [υϊ556 6. 
91. Ἰεσίπιιβ. εἵ σιοά δ᾽ 5 θη ΐ5 
Ρον {Ππώ4 ἃ ἰδΓΡῸ ΟἸΓΟΙ ΠΙν ΘΗ} 605, 
41 ΑἸΒοπίθησοβ 6 τηθϊα πιὰ 
Δοσράθηϊοβ ἀγύθθαη!,, ΟΟσΠΟΒ ΙΕ}, 
Επ [θα κῖι5. ἴῃ 1. δά ο. 31. 4. ρῥγορο 
Ροτγίμι ϑρΠασίαθ ἀ θοῦ θ 51} ΧἹΡ᾽]}ΠῈ 
Ἰαοιπαπι 56ὰι μαίιηι Οἱ ἤδιι 65 εἶν 
ΘΠ στϑ ΠῚ Υ]Δ ΠῚ ἰΓὰ Π51}}Π}Ὶ ΥἿΓΙ5. ΡῸΓ 
βᾶχα οὐ ἰοσὰ αἸΠΠΟ]]Π1ὰ βίγθηι θηϊ- 
ἐδηιθιι5 σοποθθη[6Π], 4110 ἐγ 168 

ΡΕΓ ΓυρΕ5. 6 πηϑᾶϊα ἰηβιία ἴογτγοῖ. 

εἰ 5. Ξυμπτώματι. Ἐος 

γ σα] απ. αἰβρ! τοι ΡΠ γγηΐοΠο, 
41 ἰαιηθ 5610} ἃ Προιηοβίῃ. ροῸ- 

᾿ΒΙΠΠη 6556. ΠῸῚ ποραΐ, Ὑἱ4. ἴν 0}. 
δα Ρῃγγη. ρ. 248. --- ὡς... εἰ- 
κάσαι. ΟἿ, Ν αὐ}. αἵ. ὃ. 8515. 
1. Ἀοϑι. 8..129. 9, δάη. ρῥ. 6460. 
9). -- ἐκεῖνοί τε..-«οὗὑτοίέ 
τε. ἢδης 6556 ἱπίογροϑι Ποπ θη 46-- 
πιοηβίγαν!! ἄνποσ, αὐ Πιοη. ρΡ. 209, 
οὐ δἀνοῦβιιβ Πουϊγὰβ οὐ (οο  [οτὶ 
ἀπ! τατϊοιο 5. ἴῃ (πη θη . ἀη. 1}, 
βἰπα. 1842. ν. 99... ΡΠ νογθὶ 1ἡ-- 
[6 ἄϊιο πιθι γα ἱπιθγροϑῖ! Ποὺ 
5᾿ ΠΗ πππι ΘΧΘΙρ! απὶ ργοῦ 1, Εαγ, 
Ιρη. 1. 1999: κεῖνοί τὲ γὰρ σί-" 
δηρον οὐκ εἶχον χεροῖν, ἡμεῖς 
τε. ΟἿ, οἱ. πιαΐ. 1. Ρ. 290. --- τῇ 
ἀτραπῷπεριελθόντων...- 
διεφϑάρησαν. Οἵ Πεοτοά. 
ΥΙ,, 213. 541. ,.,»ϑ Ξ3“τραπός δα εβῖ, 
41 ΒΟΥ πιοηΐθ5. Γογθηΐθηι ἤθγο- 
ἀοίιι5 'Ῥογβῖὶβ ἃ Ογάθοο ργοαϊμογο 
πα Ἰοα! πὶ ΘΕ5 6. ΠΆΓΓΆΠ5. ΔΟΟΘΠΓΑΙ5- 
βίπιθ ἀδρίηρὶν ο. 210.“ ΒΙΘΟΝΕ. 
ΟΥ ἀδ δὰ 1,6 αἱκ. ἄταθο. βορί. Π. 
Ρ. 9. Ηοο δὐΐθπι ΠΟπΊΘ ἢ θ᾽ ἃρ-- 
ΡΘΙΙαϊνο [ἀοίττη ῬγΟΡΥ ΠῚ ᾿δι1 56- 
μα 6 δηρπβίαθ υἱἀουὶ αὐποίαι (ἃ -- 
58 Ὁ". .δάὐ ϑδίταρ. 1. γρᾶσ, 10. 
Οἵ. 16 αἷς 1. ἃ. ρᾶρ. 59... 5ρδὰπ- 
ἀππι φιοπ Ποάΐς μονοπάτι, --- 
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»- τ 

Περσῶν διεφϑέάρησαν οὗτοί τε,}) ἀμφίβολοι ἤδη 
»}} 2 ,» ΄“- ᾿ “Ὁ .Αα»ὔ 

ὄντες οὐχέτι ἀντεῖχον, ἀλλὰ πολλοῖς τε ὀλίγοι 
μαχόμενοι καὶ ἀσϑενείᾳ σωμάτων διὲ τὴν σιτο-- 

7 ς ᾿ Ν ᾿ τς 3 -» 3) “ Ἵ δείαν ὑπεχώρουν" καὶ οἱ ᾿Αϑηναῖοι ἐχράτουν ἤδη 
ἴπειτα κήρυ- τῶν ἐφόδων. 911. γνοὺς δὲ ὁ Κλέων χαὶ ὁ 4η- ἴ 
μα ποιοῦν- 9έ « 2 τος - 511 7 ὃ , 
ταιπρὸςτοὺς ἀθσύξεγης, ὁτὲ, ἕί μν ἀποβαΡΦαν ων ον δγθῶ- 

“Λακεδαιμο- σουσι. ὁὀιαφϑαρησομέγους αὐτοὺς ὑπὸ τῆς σφε- 
γονθ χέρας στρατιᾶς, ἔπαυσαν τὴν μάχην χκαὶ τοὺς 

« - 3 ΦΦΣ Φ ἤ [ἢ ἵ ἌΣ; ΕΎΝΟς 3 δι ιν ϑ 9 

ἑαυτῶν ἀπεῖοξαν βουλόμενοι ἀγαγεῖν αὐτοὺς ᾿4ϑη- 
γαίοις ζῶντας, εἴ πως τοῦ κηρύγματος ἀκχούσανγ- 
τες ἐπιχλασϑεῖεν τῇ γνώμῃ τὰ ὅπλα παραδοῦναι, 
χαὶ ἡσσηϑεῖεν τοῦ πιαρόντος δεινοῦ. ἐκήρυξάν τε, τ 
εἶ βούλοιντο τὰ ὅπλα παραδοῦναι καὶ φῶς αὐ-ο 
τοὺς ᾿Αϑηναίοις, ὦ ὥςτε βουλεῦσαι͵ ὃ τι ἂν ἐχείνοις 
δοχῇ. 88. οἱ δὲ ἐχούσαντες παρῆκαν τὸς ἐσπί-- 1 
δας οἱ πλεῖστοι καὶ τὲς χεῖρας ἀνέσεισαν, δη- 
λοῦντες προςίεσϑαν τὰ κεκηρυγμένα. μετιὶ δὲ ταῦτα 
γενομένης τῆς ἀναχωχῆς ξυνῆλθον ἐς λόγους ὅ τε 
Κλέων καὶ ὃ Δημοσϑένης καὶ ἐχείνων Στύφων 
ὁ Φάρακος, τῶν πρότερον ἀρχόντων τοῦ μὲν͵ 

γενομένων 
δὲ ἐπερωτή- 
σεων τῶν ἐν 
τῇ ἠπείρῳ 
«Τακεδαιμο- 
νίων οἱ ἐν τῇ 
νήσῳ παρα- 

διδόασι 

οὑτοί τε. ϑυρ)ὶ. περιελϑόντων 
τῶν πολεμίων διεφϑάρησαν. 
“Ζιαφϑαρῆναι ααΐθπὶ ρου ϑϑιηῦ ἀἰοϊ, 
4υ1ἃ Ρᾶυ]0 Ροϑβὺ οδριὶ διιη}. Ουάγο 
προςαπόλλυσϑαι 46 ᾿ἰδάθπι ἰΘροὶ 
ΥἹἋἜ', 71. δαποίαι Κτυθρ. --- ἀμ- 
φίβολοι ἤδη. ὄντες. 
ἰδηϊία βυθοῦ ϊοσ πὶ ροϑὺ ἱπίθγροϑὶ- 
ἐἰοποπὶ ἰτογαῦαν, 418 }18 Θραπα Θρ515 
Θχθηηρία τϑρουϊιῆθι οἰϊαπι 1, 18, 
1. Υ1[, 42. ὸ 'ρ80 ᾿ἀμφίβολοι 
εἴ, δάπ. 82, ὃ. --- ἀσϑενείᾳ 
οὐ διειὰ οὖν σιτοδείαν. Οἤ 
Μίαν. αν. ὃ. 397. αάη. 1. 

σαρ. 3:7. ὃ. 1. Γνούς. 51π- 
δυ]ανῖβ αὐ ργορίιΒ ΠΟΘ πη ΔΟΟΟηΙ- 
τηοάδμιι8 ΓΝ “5οὰ τιβιατ15. Θβϑοὺ 
γνόντες. --- ὅτι. «διαφϑα- 
ρησομένους αὐτούς, ΟΝ. 
Μαιιῆ. ἄν. ὃ, 849. ἀάη. 1. ἢ 51. 
δ. 122. αἄη. 3.. 8ιπη1ὰ ΘΧΘΠΙΡ]Ὰ 
τϑρορϊαημαν Ἠίοη. κα]. Απὶ, Ρ. 809. 
ἴοβ. Β. 1. 1ν.2,2. Καὶ ὁποσον- 
οὖν ναϊρῃὶ πη γα] πὶ Ὁ ἢ - 
4 65, γε] Ὁ πύ 1}}ὰ ΠΊ. 

56η-΄ 

ὃ. 2. Εἰ βούλοιντο. σῇ, 
δάη. Π, 82, 2. --- ἐκείνοις. 
ΟΥ αἥπ. ἔν Δ ΌΙ 8. 

Οὰρ. 38. δ.1. Παῤῆκαν 
τὰς ἀσπίδοες. Βίρσηϊπι οΡ6- 
ἀϊοπιίαθ, αὐ ἀριὰ Ποτγοῦοι, ΠΠ, 128: 
μεϑῆκαν τὰς ἀσπίδας. ᾿οιμᾶπο5 
ἐπιϑεῖναι 
ἀσπίδας τοδίατιν ΑΡρὶ. Οἷν. 1, 42. 

ἐᾷ ΝΙασΘἀομθ5. Ναδαβ ουθοϊαβ 6556 
1ἡν. ΧΧΧΙΙ, 10. -- τὰς χεῖ- 
ρὰς ἀνέσεισαν,. Ἦος πιοηαθ 
ἀρα!Ποηΐ8. δ σπαη, τ. ἰθοΓΡΓ, 
Ταο, Ηἰΐδι. 1, 04... ΘΟΕΠ}.. -- 
δηλοῦντες προςίεσϑαι. 
Αἰ θη δ ἱπβηϊνιαπι δῈΡ ΟΥΙΟΓΙ5 ρᾶτ- 
ΟΡ οαμδα ΡΓῸ ταδί αυϊοῦθ ΡΥ ]-- 
εἰρίο οο!]οοαιην, ὧν Ἰηἴνα ο, 47. 
δ ΠΥ ἀροὰ κατάδηλος δἀϊοοιί-- 

νη, Αάὰ νοῦρυπὶ δηλοῦν ἰπῇηϊ- 
{ἰναπι αἀάϊάονιην οἰΐαπι Ραμβ, ΠῚ, 
Φϑρ Δ. ΥἹ,. 16.3.10} Βρ,. ὅθ) 
Ριοο. Ρ. 254. ΟἿ᾽ ρΡΓαθίουθα 5 Ὁ Ρ ἢ. 
ΤΏ68. --- ἐκείνων; ὁχ 11}18. 

ταὶς κεφαλαῖς τὰς΄ αϑόφι 



ΕΤΟΣ Η. ΘΕΡΟΣ. ΟΥ̓, 837. 38,) θ3 

προώτου τεϑνηχότος Ἐπιτάδου, τοῦ δὲ μιετ᾽ αὐ- 
τὸν Ἱππαγρέτου ἐφῃρημιένου ἐν τοῖς “γεχροῖς ἔτι 
ξῶντος χειμένου αἷς τεϑγεῶτος, αὐτὸς τρίτος 
ἐφηρημένος ἄρχειν κατὰ νόμον, εἴ τε ἐκεῖνοι. πά- 
σχοιεν. ἔλεγε δὲ ὃ Στύφων χαὶ οἵ μετ᾽ αὐτοῦ, ὅτι 
βούλονται διαχηρυχεύσασϑαι πρὸς τοὺς ἐν τῇ 
ἠπείρῳ “αχεδαιμονίους, ὃ τὸ χρὴ σφᾶς ποιεῖν. 
καὶ ἐχείνων μὲν οὐδένα ἀφέντων. αὐτῶν δὲ τῶν 
᾿ϑηναίων χαλούντων ἐκ τῆς ἠπείρου κήρυκας, 

- καὶ γενομένων ἐπερωτήσεων δὶς ἢ τρίς,. ὃ τελευ-- 
ταῖος διαπλεύσας αὐτοῖς ἀπὸ τῶν ἐκ τῆς ἠπεί--: 
ρου αχεδαιμονίων ἀνὴρ ἀπήγγειλεν, ὅτε οἱ 4α- 
χεδαιμόνιον χελεύουσιν ὑμᾶς αὐτοὺς περὶ ὑμῶν 

"αὐτῶν βουλεύεσϑαι, μηδὲν αἰσγρὸν ποιοῦντας. 
οἱ δὲ καϑ' ξαυτοὺς βουλευσάμενοι τὼ ὅπλα πα- 
θέδοσαν καὶ σφᾶς αὐτούς. “καὶ ταύτην μὲν τὴν 
ἡμέραν. καὶ τὴν ἐπιοῦσαν νύχτα ἐν φυλαχῇ εἶ- 
χον αὐτοὺς οἱ ᾿᾿ϑηναῖοι" τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ οἱ μὲν 
᾿ϑηναῖοι τροπαῖον στήσαντες ἐν τῇ κήσῳ τὰ ἄλλα 

(αρ. 385. 8. 4. Τὰ ἄλλα. αι: τῶ ἴλλα, ΒεκΙ.. τάλλα. 
1Π. 90. 4. 

-- τοῦ δὲ μετ᾽... ἐφηρὴ- 
μένου. “Ιππαγρέτας [ἴἶς ποη 
ΠΠΌΠΟΥΪ5 ΠΟΠΊΘη, ἄδ 410 εἴ. ΠΥ τὰ. 
Λπιίχι. ἄγ, ὃ. 29, 15..ὄ οὐ Ηὰ ἃ 8. 
εἀ Χορη. 46 Βρορ. Ἰμαοοά. Ρ. 1090., 
564. ργοργίιπὶ υἱάθιιν. 6556. ΟΝ 
Ατσπ. [)6. ςοἸ]]οοδιο πα γΘΡΡΟΥΠΙ 
οἵ. ἀάπ. 1, 90,1. (ΟὙῈ] γαοαὶ μετ᾽ 
αὐτόν, γ0} ΡΓΔΘΡΟΒΙΠο ἴῃ ἐφῃρη- 
μένον. “ΘΤΕΡΗ. ἴῃ ΤΠ65. ν. ἐφαι- 
ρεῖν. 8΄π||ὰ γοαυηάαηπδαθ ὄχθης 
Ρία 4πᾶογα ἴῃ δάη. 1, 23, 3, 122, 
ἅ. 193. ἃ]. --- ἐφηρημένος 
8. νόμον. ἡ Οοπίθησο ἐφηρη- 
μένος κατὰ νόμον. Ναπι ἱπάϊοαξ 
Τπας., φιιοά οἰἴαπι {Πα εἴ τε ἐκεῖνοι 
πάσχοιεν οβἰοηάιιηῖ, Ποτιιηῖ ἀτιοιιΠη 
ΑἸ105. 41115. ποὴ δι Πγὰσ! δ ΠΜ Π τπη, 
4υϊ ἴῃ Ργαθβι αϊο δγδηΐν βϑὰ δηῖδ- 
408π| Βὶ ἴῃ ᾿πβο δηλ ἰγα!οογθηίιν, 
Ρ᾿Ρ]οΘ. ἐχ ἰοσὸ βυσγοσαίοβ [υἶδδ6, 
αὖ ἴῃ ἸΟΟΙΠῚ Ῥείογιπι, δὶ 4υϊὰ 
15 δοοϊά 556} [εἴ τε... πά- 
σχοιεν]}. βιιοοθαθγοηί." ὈῦΚ, ΟἹ. 

οι. 50. 

ἀθ ας τὸ οἱ 46 ἰθυπατίο ἀποιπι 
παπιθΓῸ δάη. ΠΙ, 100, 2., ἀδ ἴοτ- 
πα] εἴ τι... πάσχοιεν ᾿πίογρΓ. 
δα Ρ]αι. Νεποχ. ο, 8. 

δ. 2... ἼἜΛλεγ 8ς. Οἵ. Μα}}}. 
αἰ. ὃ. 901. οἱ διργα δάῃ. 87, 1. 
Ξε διακηρυκεύσασϑαι] ἐν 
ἴσῳ μέν πώς ἐστι τῷ ἐπικηρυ- 
κεύσασϑαι" εἰ μή τίς εἴποι τὸ 
μὲν διακηρυκπεύεσϑαι πρὸς φί- 
λους, τὸ δ΄ ἐπικγρυκεύεσθαι πρὸς 
πολεμίους. 5080]. Πυκα5 ρτοργῖθ 
διὰ τῶν πολεμίων πρὸς φίλους 
μετὰ κηρυχείου διέρχεσθαι 5ι- 
5Ρ᾿ δ ΠΣ γΆΪοΓΘ. 

ὃ. 8. ᾿Εκείνων κ5ἰσηϊβοδη8 
ἐχ {ΠΠ15 (πῸ} 515} Ῥαπάθγα 
νἱἀθίαγ οχ οὐδένα νοορο. ΟΥ 6. 
πιαΐ. --- ὅτι. ΟἿ. ἀάπ. 1, 197, 4. 
--ὑμᾶς αὐτοὺς περὶ ὑμῶν 
αὖτ ὦ ν. ἴῃ ᾿νὰς ργοποπιίμιπι ο0]-- 
Ἰοσαιίοπθ ῬΓΟρΡΙο θὰ, 4πδ ἰδσμη-- 
ἴὰγ ἴῃ Βα πι. αν. ὃ. 127, θῶ 

σφᾶς αὐτούς. 
ἀρεϑμὸς τῶν 

τε ἀποϑανόν- 

τῶν καὶ τῶν 
ληφϑέντων. 

ἔπ ἢ πη, τ, ὃ, 907, ὃ... Π6}} οἵ- 



χρόνος τῆς 
πολ᾽ϊορχίας 
καὶ ϑρέψις 

δά ΘΟΥΚΥΔΙΜΟΥ͂ ΞΥΓΓΡΑΦΗ͂Σ 4. λ9΄. 

διεσχευώζοντο αἷς ἐς πλοῦν, καὶ τοὺς ἄνδρας τοῖς 
τριηρόρχοις διεδίδοσαν ἐς φυλακήν, οἱ δὲ «Αακε- 
δαιμόνιον χήρυκα πέμψαντες τοὺς νεκροὺς διὲε-- 
χομίσαντο. ἀπέϑανον ὁ ἐν τῇ νήσῳ χαὶ ζῶντες 
ἐλήφϑησαν. τοσοίδε" εἴχοσι μὲν ὁπλῖται διέβησαν 
καὶ τετραχόσιοι οἱ πώντες" τούτων ζῶντες ἐκομί-- 
σϑησαν ὀχτῶ ἀποδέοντες τριαχόσιοι, οἱ δὲ ἄλ- 
λον ἀπέϑανον" καὶ Σπαρτιᾶται τούτων ἦσαν τῶν 
ζώντων περὶ εἴκοσι καὶ ἑκατόν. ᾿Αϑηναίων δὲ οὐ 
πολλοὶ διεφϑέρησαν: ἢ γὼ μάχη οὐ σταδία ἦν. 
39. χρόνος δὲ ὃ ξύμπας ἐγένετο, ὅσον οἱ ἄνδρες 
οἱ ἐν τῇ νήσῳ ἑπολιορχήϑησαν, ἀπὸ τῆς ναυμα- 

τῶν πολιορ- χίας μέχρι τῆς ἐν τῇ γήσῳ μάχης ἑρδομήκοντα 
κουμένων. 

ἑκάτεροι ἀνα- 
χωροῦσιν ἐπ᾽ 

; οἴκου. 

ἡμέραν καὶ δύο. τούτων περὶ εἴκοσιν ἡμέρας, ἐν 

αἷς οἱ πρέσβεις περὶ τῶν σπονδῶν ἐπήεσαν, ἐστι- 

τοδοτοῦντο, τὸς δὲ ἄλλας τοῖς ἐςπλέουσι λάϑρα 
ϑιοεβὀφόμο. καὶ ἦν οἴτος ἐν τῇ γήσῳ, καὶ ἄλλα 
βροώματα ἐγκατελήφϑη" ὃ γὰρ ἄρχων Ἐπιτάδας 

Ορ. 39. ὃ. 2. Μάϑρα. Ῥαὶ]. εἰ ΒεΙῆς. λάϑρᾳ. ΟΥ 5ἀ. 16,1. 

οπάογο, Οἵ, 5 ἢ ἃ οἵ. αἡ Ὠοπὶ. 1. 
Ρ. 947. Ατὴ ἀν. ἀδ Ρτγόποιῃι. τὸ- 
Π|6χ. ἀδὰ Ῥ. ὃ. ἰηἴγα ὙΙ, 77, 1. 

δ.3. Φιεσκευάζοντο. οο 
πὸ Ἰἰοοο Τ)ιίον 465. ποὺ γΓΡῸ 
5115. ΔἸ] παρασκευάζεσθαι τὸν 
πλοῦν ἀϊεῖ!. ΟΝ]. 84. ΥἹΙΙ, 91. 
-- -διεκομίσαντο. Νοη 5ἰπι- 
ΡΙΪοΙΙ τοοορογαπῦ (ἐκομί- 
σᾶντο,, εἴ. 11... 79. 82. 4].)}. 568 
(τοοθρίοβ) δά 56 (ἴπ οοηιϊ- 
ΠΘηΐ6Π1)} γα 5ρονίαγαπί, (Οἵ, 
Τ,. 89. 

δ,4. ἜΠ͵ ὁ δι. ἀῶ 5 Ὲ5 
τρακόσιοι. ΟἿ. 8,9. --- οἱ 
πάντες. ΟἿ Μαῖι ἢ. (ἀν. ὃ. 266. 
--ὀκτὼῶ ἀποδέοντες τρεα- 
κόσιοι. διπηογ. τριακοσίων 
ἀποδέοντα μύρια 11, 13.: πια]το 
τιβ [α 5. πὰ νἱ δϑὶ διηρίοχ δέον- 
τα. (ἰεἴοτγιπὶ “υδάγίησ θη! 05. σαρι-- 
γ05 σοιηπιθιογαῖ ΡΪαν. 46. ΟἸον. 
Αἰδοη. ρ. 900), οοηἤιπάδηβ παι π|6- 
ΤᾺΠῚ ΠΝ Πα ἴῃ ἰπβι}α ΓΟ ΟΙΟΤΓΕΠΊ. 
Οὐπὶ Το. οοπβοημ ) 10 ἃ. ΧΙ], 
63.., ργαδίθγψαυδπι φυοα γοῦρα ὀχτὼ 

“Χχίας. ΟἿ. ὁ. 14. 

ἀποδέοντες ποσοχί!. ΟἿ, δἄ. τηαΐ. 
--οΣ, παρ τι τόχ ἸΟΙΣΝ δ; 
1. -- μάχη... σταδία. Ξυ- 
σταδὸν μάχη ἀρρε]!αιιν ὙΠ, 81. 
ὅθ... Ρπρη ἃ 5ἴ8 ἴα Τὶ ἃ [αἰηἷ5. ΟΥ̓, 
᾿ς ΒΊ οο πὶ, οἱ ἢ οἴη. δὰ Βίοῃ. 
(858. ρ. 99. 
Ὅρ. 839. 8ι1. Τῆς ναυμα- 

δι ϑοκο ἢ πρέσβεις. Οὴ «6: 
10. 544. -- τοῖς ἐςπλέουσι, 
115. 4ὰὰ6 ἱππρΟΥΓᾺ ἀπ αγ. 
ΟἿ. άπ. 11, 90.. 4. ΑἸ αυίάθπι 
ὑπὸ τῶν δε δόματα Ἰηϊοῦρι8- 

τὰηΐαν 6]. ο. 20.. 564 οἱ καταπλέ- 
οὔυσι ῬΟΙ 5 ἀἰσδηάιιηι οἴαὺ ΟἸά. 
20, 0.)., ποὸ προ] σοπαάϊ οἱ ἐφνέ- 
οντες κατιὰὶ τὸν ἡλμμθνα (ἰΡΙά. 
ὃ, 8.). --- ἦν σἴτος Ἐαϊκα ἰσὶ- 
ἰὰν πᾶγγαν Ὠοά, ΧΗ, θυ. Ἦν, 
'. 6. περιῆν, ὑπὴ ρχεν ἔτει.“ 
ΘΟἿΤΙ, Απν Ποο ἦν. ἀοἰογὶ δϑξ 
Ῥάμ]ο ροϑὺ βρώματα ἃ ἅ Ιερὶ ουρὶϊ 

»Ἀγαορ. Αὐ φαοπίαμ) ἦν ἴθυβ ἰάθπι 
δϑὺ αἴψιιο γορ ου ΘΡαῦατγ, ἴῃ ἃ}- 
ἴθ γῸ ΠΊΘΙΏΡΓΟ ΠΟ τηδ]6 οἱ Γοβροπσ 

ο ἢ 



ΕΤΟΣ Η. ΘΕΡΟΣ. (Υ, 39. 40. δῦ 

τ ἐνδεεστέρως ἑχάστῳ παρεῖχεν ἢ πρὸς τὴν ἐξουσίαν. 
3 οἵ μὲν δὴ ᾿᾿Ιϑηναῖοι καὶ οἱ Πελοποννήσιον ὠνεχώ- 
θησαν τῷ στρατῷ ἐκ τῆς Πύλου ἑκώτεροι ἐπ᾽ οἷ- 
ποὺς χαὶ τοῦ Κλέωνος χαίπερ μανιώδης οὖσα ἣ 
ὑπόσχεσις ὠπέβη: ἐντὸς γὰρ εἴχοσιν ἡμερῶν ἤγαγε 

, ͵ ΄ ΄ -" Ι τοὺς ἄνδρας, ὥςπερ ὑπέστη. 40. παρὰ γνώμην τε γνώμη τῶν 
ς ΄ 

δὴ μάλιστα τῶν χατὰ τὸν πόλεμον τοῦτο τοῖς ππύρίως ὁ 
Οει ΄ Υ ΄, πλλησιν" ἐγένετο" τοὺς γὼρ «Μαχεδαιμονίους οὔτε πραγμένων. 
ψιμῷ οὔτ᾽ ἐνάγκῃ οὐδεμιᾷ ἠξίουν. τὰ ὅπλα. πα- 
ραϑοῦναν, εἐλλὲὰ ἔχοντας χαὶ μαχομένους, εἷς ἐδύ- 

2 γαντο, ἐποϑνησχειν. ᾿ἀπιστοῦντές τε μὴ εἶναι τοὺς 
παραδόντας τοῖς τεϑνεῶσιν ὁμοίους, καί τινὸς ἐρο- 
μένου ποτὲ ὕστερον τῶν ᾿Αϑηναίων ξυμμώχων 
δὲ ἀχϑηδόνα ἕνα τῶν ἐκ τῆς νήσου αἰχμαλώτων, 
εἰ οἱ τεϑνεῶτες αὐτῶν καλοὶ κἀγαθοί, ἀπεχρίνατο 
αὐτῷ πολλοῦ ἂν ἄξιον εἶναι τὸν ἄτραχτον, λέγων 

ἀραὶ ἐγκατελήφϑη. --- ἢ πρός. 
ἬἪ δυάδοιον ἀδπηπαν Β τ π ἢν. δγηῦ. 
Ῥᾶρ. 498, Τιι νἱά: Μ αι. αν. 
ἃ. 449. οχίγ, οἱ Κα οὔ ζ. αὐ Ποναγ. 
Ρ. ὅδώ. 

ὃ. 8. Τοῦ Κλέωνος. 5 
ΑἸΒΘΠ ΘΠ βΙθι5. ΓῸΠῚ θῸΠ6 σοβίαπι 
ΠΌΠΟΙ 5. ΓΙ ΠΊ15. ἴπΠ Θρ βίο αθ ρτίη-- 
οἷρίο χαίρειν [ογταν βογρ51556. ὙἹὰ. 
Τῆ οπι. Μασ. ἴῃ ν. χαίρειν οἱ 10] 
ἰηϊοιρι. -- ἤγαγε τοὺς ἄν- 
δρας. Ζεϑέντας ἀἀάϊιν ὨΙοά. 1. ἃ. 
-- ὥςπερ ὑπέστη, 4π6πὶ- 

“δ ἀιηοάτπι ΡΓΟΠπΙΪ 56 ταϊ, (6 
48 νἱ νϑυθὶ ὑφίστασϑαι εἴ. ἢ πἰκ. 
οὐ ἀο6}}1. Αἀά. ΥΠΠ, 29. ϑιπῖ- 
Ἰῖον ἀναδέχεσϑαι αἰοίϊατ. Π6 τὸ 
νἱά. 28, ἀ. 

(ἀρ. 40. δὃ.1. Ἠξίουν .... 
παραδοῦναι, εοχίδυϊπἃ- 
Ραπί.. γα ἀηίαγο 5, γε] ρῸ- 
ὑπ|5 ἔσὰ 6. 6 5016 Γ6. [ἰὰ Πᾶθο 
Ἰη 6 ]Προπάα, αυΐα οὔτε 5θαυΐμιν, 
ΠΟ μήτε. -- αἷς ἐδύναντο, 
αὖ Ροββϑηῦ, ΡΓῸ υἱγῖθι 5. 

ἀπιστοῦντες. Νο- 
ΠΗΪΠ ΔΕ 115. ἈΠ 5ΟΙαΐτ5. δὰ οα. 46 
Βθααθηίαν., Βρθοίαηβ. ρὸν ἄνακο- 
λουϑίαν Ῥγο σοηϊιῖνο ροβίϊιι5. οϑὺ 
(εἴ. ἢ οκβ.. δε. ὃ. 131.. 6.), φίυπι 
ΒΟΙΙΡΙΟΓ ΡΓΟΡΥΙΘ ἀϊοία ΓΒ δβϑοὺ: οὖ 

ΤΗθογ 415. Υο]. 11. 56οῖ. Π. 

ἀ1 551] Δ θη 65. 11105. 4πὶ ΓΙ ἃ 
ὑγδαιὶ 1556 πη, σα 6515 51π|1- 
165. 6556...« Ποῦ ἐυ]οταπῆ 
(ἀσΟΘΡ γι π ἢ) ΓΘΒΡΟΠΒΈΠΙ; 
ΡῬΓῸ 4ιῖθι5. ῬοΟδίγθ8 ῬΓΟΡΙΟΣ ἰπ- 
ἰογροβίία καί τεὸς ἐρομένου ... 
ἕνα... βουρίπιπ) οϑὺ ἀπεκρίνατο. 
θη κοῖς, ἌΘΔποΙ. Τὰ 10)... -Ξ- 
δι᾿ ἀχϑηδόνα. ,ΝΆ11α. νουθα 
ἀταθοα νουίούαῦ 6 σ᾽ οοπ ἴα πι6- 
[18 ἢ, 404 ϑίορῇ. οιποπήδληδυπι 
Ραΐαν ργα 6 γαῖ 5 01018. δορά ΥΆΠ8 
πιθηίθη) Τ πον 4115. σθοῖθ ἀ55θοι- 
ἴ5. δδῦν δ᾽ ροβὺ διπὶ Αθ. Ῥογίῃϑβ, 
Οαΐ5. ΠοῸ ΒΟΒΟ] θη. ὐαθοῦμη δὶ: 
διὰ λύπην, ἵνα τὸν αἰχμάλω- 
τον τοιούτῳ σαρπασμῷ καὶ 
ἐπηρεασμῷ μᾶλλον λυπήσῃ.“ 
ὈῦΚ. Διά εἰβὶ ρ!θυυπιααο 46 οαυβα 
το" σοβίαθ ἀϊοῖμαγ, ἰηλογάμπι οἰϊαπι 
ἀθ ὁοηβΙ ΠΟ ἰοσὶ δχθπιρ 5 ̓Υ̓͂, 102. 
ΕΓ Υ, 58. ἀοοοῦ Ατῃ., οὖ νἱ αἰ πλ5 
ἴὰπὶ Π, 89, 4. Π6 ἀχϑηδόνος γο- 
σάραϊο οἵ, δάμοῖ. Π. 37, 2. -- 
ἄτρακτον. Ρτορτῖίδ, 1ᾳὰ ᾳιοᾶ 
5680}. ΤΠθοον. 1ἀ. 1Υ. ὅ2, ἃ αἱ]. 
δχοίναμιβ τοδία!αν, εἶδος ἀκάνθης 
υἱάθιιγ ο556: ἀεῖπάθ τὸ οχ {Π|0 
Ἰίσπο [δοιὰ ἀθδίσπαῦ, Ρ]ογυμη 0 
[δὰ δύῃ αἀδράκτι. ΡεΡῖ 
{γα Πρ] αἰ οπθηι, τ ἠλακάτη, 58- 

Ὁ 
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τὸν οἰστόν, εἰ τοὺς ἀγαθοὺς διεγίγνωσχε, δήλω- 
σιν ποιούμενος, ὅτι ὦ ἐντυγχάνων τοῖς τε. λίϑοις 
καὶ τοξεύμασε διεφϑείρετο. 41. χομισϑέντων δὲ 1 
τῶν ἀνδρῶν, οἱ ᾿Αϑηναῖον ἐβούλευσαν δεσμοῖς 
μὲν αὐτοὺς φυλάσσειν, μέχρι οὗ τι ξυμβῶσιν" 
ἢν δ᾽ οἱ Πελοποννήσιον πρὸ τούτου ἐς τὴν γῆν 
ἐςβάώλλωσιν, ἐξαγαγόντες ἀποχτεῖναι. τῆς δὲ Πύ- 
λου φυλαχὴν χατεστήσαντο᾽ καὶ οὗ ἐκ τῆς Ναυ- 3 
πάχτου Μεσσήνιοι αἷς ἐς πατρίδα ταύτην (ἔστι 
γὰρ ἡ Πύλος τῆς Μεσσηνίδος ποτὲ οὔσης γῆς) 
πέμψαντες σφῶν αὐτῶν τοὺς ἐπιτηδειοτάτους 
ἐλήϊζόν τε τὴν Μαχωνιχὴν καὶ πλεῖστα ἔβλαπτον 
ὁμόφωνον ὄντες. οἵ δὲ Μακχεδαιμόνιον ἐμαϑεῖς 3. 
ὄντες ἐν τῷ πρὶν χρόνῳ λῃστείας καὶ τοιούτου 
πολέμου, τῶν τε Εἱλώτων αὐτομολούντων, χαὶ 
φοβούμενοι, μὴ καὶ ἐπὶ μακρότερον σφίοι τι νεω- ς 
τερισϑῇ τῶν κατὰ τὴν χώραν, οὐ ῥᾳδίως ἔφερον, 
ἀλλά. καίπερ οὐ βουλόμενον ἔνδηλοι εἰναὰν τοῖς 
᾿Αϑηναίοις, ἐπρεσβεύοντο παρ᾽ αὐτούς, καὶ ἔπει- 
θῶντο τήν τὲ Πύλον χαὶ τοὺς ἄνδρας χομίζε- 

“βούλευμα 
᾿᾿Αϑηναίων 

περὶ τῶν αἷ- 
χμαλώτων. 

Πύλον αὐτοί 
τε καὶ οἱ Μεο- Ἶ 
σήνιοι φυλάσ- 
σουσιν. οἱ δὲ 
“Δακεδαιμό- 
νιοι μάτην 
πρεσβεύονται 
παρ᾽ αὐτούς. 

σϑαι. οὗ δὲ μειζόνων τὲ ὠρέγοντο, καὶ πολλά- 4 

Οαρ. 40. ὃ. 2. Οἰστόν. Οἵ. 54. Π, 75, ὅ. 
Οὰρ. 41. ὃ. 2. ᾿λήϊξόν τε. Οοὰ, Βα5. Ὁ. Παῃ. ἐληΐξοντό τε. 

Μοβαι. Αγ. ΟἸ"ν. ἐλήζξον τότε. Αὐσ. «υΐϊάοπι ἐλήϊξόν τε, 56ὰ τὸ 
ααά, πιαη. 2. ΟΥ̓, κα. 1Π|Ὶ. 85... 

σιτία εϑὺ δριιὰ ροείαβ. ἀριά 
πο. δα θη “ΟΠ θιρΕπὶ ργοία 
[μαοο, υἱ 4]16 7 οἰπβάθπι σθηι5 [ἀριὰ 

-- τοὺς ἐπιτηδειοτάτους. 
ΟΟμπρ] Θπμθπίππὶ 5 ΟΡι18. οϑῖ,) δῦ 
ΒΌΡΘΙΪ5 ληΐζειν. τὴν ψ' α- 

ΡΙας. π΄ ΑΡορδιῃ. [μαο. Τοῖς μοΡ. 
84 ϑόρῇ. Αἱ. ν. 1120.], Οὐ μέ- 
λει μοι τούτου, ὅτι ἀποϑανοῦ- 
μαι, ἀλλ᾽ ὅτι ὑπὸ γύνιδος 
τοξότου.“ ὙΥΑΒ5. 

(καρ. 41. ὃ. 1. Ἐβούλευ- 
σαν; ἷ. 8. ἐβουλεύσαντο, ἐψη- 
φίσαντο, 410 ν6ΓΡῸ 1515 δϑὺ ΠΙοά. 
ΧΙ, 03. ἀὸ τ πορ] σθηϊ5. 10-- 
4π6η5.. 6 δοῖϊνο βουλεύειν οἵ. 
Υ, 63. 111. 0], 18. --- μέχρι 
««ξυμβῶσι. ᾽σΝ δάη. Ι,187,2, 
ΤῊ ΡΥ Καὶ οὗ οεἰ. ΟἿ Ὀίοὰ. 

11. ἃ. οὐ ἀθ ἐκ ῥργᾶθροβ. δάη. 1, 8, 
ὦ. -- ἔστι... γῆς. Οἷ. 8, 2, 

κωνιπκήν. ἵ. 6. Μοββθηΐδπι. σῇ. 
άπ, 11, 20, 1. -- ὁμόφωνοι 
ὄντες. Οἱ. 9... 

δ. ὃ. ᾿μαϑεῖς ...1ῃ- 
στείας, π680] 1,1. 6. Ἰπβαοῖ, 
Ἰαϊτοοϊπὶϊὶ. --αὐτομολούν- 
των, καὶ φοβούμενοι. σῇ 
δάη, Ϊ, θ5, 1. --- ἐπὶ μακροό- 
τερον, ἷ. 6. πλεῖον, ἀο ΠΙο ᾿ 
(55. ΧΗΥΤΙ. 48, ἴῃ αἰ πΉ Πρ 15 γοῖ-- 
ὈΪ5. αἰϊίαν, 6 Το οὗ, 5, ἣν οὐ 101 
αάη. -- οὐ βουλόμενοι ς ἔν - 
δηλοι εἷναι. Βιρρ). φοβού- 
μενοι οχ βιιβουϊουιθα5. ον, ΙΙ, 04, 
0. εὐ δά. πιᾶὶ. 

οτος. 
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χις φοιτώντων αὐτοὺς ἐπρώχτους ἀπέπεμπον. 
ταῦτα μὲν τὰ περὶ Πύλον γενόμενα. ὲ 

42. Τοῦ δ᾽ αὐτοῦ ϑέρους μετὰ ταῦτα εὐθὺς ᾿Αϑηναῖοι 
᾿᾿ϑηναῖον ἐς τὴν Κορινϑίαν ἐστράτευσαν ναυσὶν 
ὀγδοήκοντα χαὶ διοχιλίοις ὁπλίταις ἑαυτῶν χαὶ 
ἐν ἱππαγωγοῖς ναυσὶ διαχοσίοις ἱππεῦσιν" ἠκο- 
λούϑουν δὲ χαὶ τῶν ξυμμάχων Μιλήσιοι χαὶ 
᾿Ανδριοι χαὶ Καρύστιον" ἐστρατήγει δὲ Νικίας ὁ αἰγιαλὸν κα- 
ΜΔιχηράτου τρίτος αὐτός. πλέοντες δὲ ἅμα ἕῳ 
ἔσχον μεταξὺ Χερσονήσου τε καὶ Ῥείτου ἐς τὸν 
αἰγιαλὸν τοῦ χωρίου, ὑπὲρ οὗ ὃ Σολύγειος λόφος 

Οαρ. 42. δ. 2. Σολύγειος. ΟἹ ρτοχίπιιιπι Σολύγεια εχ Βίθρῃ. 
ΒΥΖ. τϑοδρίπιιδ. [Ιἢ ΠΠΡγ18 "π|58. οἵ ἂριὰ Βεκις, Σολύγιος. 

δ.4, Φοιτώντων αὐτοὺς 
ον. ἀπέπεμπον. Οἵ. Βοϑι. 
αν. ὃ. 191. ἀἀη. 2. «απο ταβρίοῖι 
Αὐίβίορη. Ραᾷὸ. νυ. 090. 54ᾳ. Αἀά. 
10᾽ 5.801. ὈὔΚ. - ταῦτα... 
γενόμενα. Οἷ, αἄη. Π, δ4, θ. 

Οαρ. 42. ὃ.1. Ὀγδοήκον- 
τα. ..Ὀιοάοτὶ ἐχδιηρίατία ἑξήκον- 
τα, ὁπλίτας τριςχιλίους. [ΧΙ], 
θ0.1“ ὙΥΑΒ55. Πίοάοιιβ νατίαβ ΝῚ- 
οἶδ - ΕΧρϑα!Ποπὸ8. οοη πα. ΥἹά. 
Υ 4585. οὐ θα]κ. Δά Υ, 116. -- 
Ἱππαγωγοῖς. Οἵ, δάποι. ἢ, 
90, 2. 

δ.2. Πλέοντες δέ οεἰ. Οὗ 
Ῥοϊγαρη. 1, 39, 1... ουἱπ8 ἰα- 
ΠΙΘἢ ΠΆΓΓΑΙΟ ἃὉ δὰ, {πηι δρυά 
πιο. Ἰεσὶπηῦδ, να]46 ἀἰβογεραῖ, ἴῃ 
αυϊθι5. Πάδπι οἱ Βα  Υ νίαν [μθα]ς, 
Νον. ΠῚ. τ. 810. --- ἅμα ἕῳ. 
Ηδδο υἱγπη οὑπὶ πλέοντες, 8 
οὑπὶ ἔσχον ἱππρσοπάᾶ 5ἰηΐ, ΠῸΠ δϑύ 
ΟἸαγαπη. Ῥαπάοι ψυδδβίίο ῬγΟΡ Ια 
γοῖρα ὃ. ἀ: νυχτὸς καταπλεύ- 
σαντες. Ἰίχιια εχ ρᾶγίθ ἱπ46, ροβ5- 
βἰίπθ ἕως, υὐ ὀρϑρός (οἷ. δάῃ. 
ΠῚ, 112, 3.), δἀπυπιογασὶ ποοί!, 
Οὗ. αἄη. ΥἹ, 97. ἴπἰϊ. -- μὲ- 
ταξὺ Χερσονήσου τε καὶ 
Ῥείτου.... λόφος ἐστίν. 
ΒΙΟΟΠΙ ΘΙ αἰει5. ἴῃ ἰπίεγρυ.., ΟΠ πὶ 
Ῥεῖτος ἀερθαΐ δββθ τίνα. ( οἵ. 
Π, 10.}), εἰσπιβοατὶ Ἑλένης λου- 
τρόν, ᾳυοά ἃ Ραυ5. Π, 2, 8. [ίὰ 

ἀοβογθαίαγ., αὖ ἀϊοαΐ 6556 ἀΖυα πη 
58 |[58Π| 1π ΠΙΆΓῸ ἰΠΠ 6 6πι, οχἰβὶϊ-- 
ταΐ. (οηδθη!} ΡῺ}}]..- ΒΟΡ]. ρᾶσ. 
99, Ιάδι δπίθπι ΒΙοοιμΠ 6] ἀϊι5 ἴῃ 
Θα. ..15 “Ὁ παν, ,.. πιὰ 6 οΟρΙο56 
ἴπ ἰπίογργ. 46 αἰ Που] αι ι5 σϑο-- 
στα  οἿ5. μαΐιι5 οοἱ ἀϊδραίαν!, πη 
αὐάο ἈΠδίαπι σοῖο ΘΟ] ]οσαγὶ ρο556 
δὰ σἰνι!απι, ὩΡῚ Δίογίθδὶ πὰπο 51}; 
οὐ ΟΒΘυβοῃθβιπὶ 6588. Ῥγοπ)οπίο- 
τἰαπι ἀΠῸ οἱ αἰμπη!ἀϊο πα] ΠΠἸὰγ]ο ᾿πἀ6 
αἀἰβίαπβ ἢ Ῥοβίγεπιο οο πὶ 80]γ-- 
ΘΘιιΠὶ 6556. ἘΠῚ ροβίἑι5 δἰ ἃ [,68- 
Ἰκῖο, δ νἱοσπὶ ϑοϊγσθᾶιη Ορογίθγα 
ἔα]556... 01 (α]αἰαϊκὶ βἰν ἴῃ θα] τὶ 
θὰ. Ἠδοίαπι ἃ [ἀναοῖο ἢδ- 
Ιεηᾶθ ἀϊβίϊη σι! Οἀ. ΜΆΘΠΙ6Ὶ ἴῃ ἰδ-- 
Ρυϊα Ῥϑὶορομππεδὶ, 4ιαπι ᾿πβρίςθ, 
βίου! Ἀδίπσαπὶ ἰαθυϊαμι Δα σαγι 418 
εὐ Καδρεγιίαπαπὶ Ασρο 415, Οονίη-- 
{811 ἀστὶ, ΜΘσαγ 158. Τοίιμ πὰπο 
Ἰοσιπὶ ργαθίθ Αγπο τι, αὶ ἰἃ-- 
Ὀυϊαη σϑοσταρῃϊοαπι οὐ Ὀγδυ θη 
οὔἴὰθ (τιμία ἃ (ὑπο γοὶβ ἰῃ 
πηϑυἀΐθπι γΘΡρ ἢϊ 5. αἰ Θ βου ρ! ΟΠ 6ΠῈ 
δά ἀξ, ΠΠαδίγαῦ Πμθαὶς, Ρεϊορ. ΠΙ. 
Ρ- 309. 5ᾳΦ: Οὐ ΟΠιογβομθβὶιβ δϑῦ 
Ρδδηίπϑιία ρᾶγναπι ὅρμον ἰηΐγα 
Αα]αιάϊκει βἰθαπη ᾿π 6 ΒΘ ρ ΘΠ ΓΟ Π 65 
οὐ οοοἰάθηίΐθηι 50 δπὶ ργορθ ἰερὶ- 
ἄσπι σἰναιπι, 4αϊ οΟἰΐπὶ Πανδογαπι 
Ἠδε!θπαθ ἀρρο]!αίι5 5ι;, Βπίθπβ. ἈΠ 6- 
ἴχπι Ραυΐαὶ ἔμ556 ρογίαπι ρᾶγνὰ ἰπ- 
5018 πηπηϊμιπι, 4. 6 Τοοία νἱὰα ἐτὶ- 
5 ΠΏ 118 γ}18 σϑοσταρἢϊοῖὶβ οἱ ἀἷ- 

5 Ὲ 

Νικίου ἡγου- 
μένου ἐς τὴν 
Κορινθίαν 
στρατεύσαν.--: 
τες ἐς τὸν 

ἐπὶ Σολυγείᾳ 

τίσχουσι. Κο- 
ρίνϑιοι δὲ 
βοηϑοῦσι, 



᾿ 

ὃ ΘΟΥΚΥΔΙΜΟΥ͂ ΞΗΓΓΡΑΦΗ͂Σ 4: μβ. 

ἐστίν, ἐφ᾽ ὃν «“Ἰὡριῆς τὸ πάλαι ἱδρυϑέντες τοῖς 
ἐν τῇ πόλει Κορινϑίοις ἐπολέμουν οὖσιν Αἰολεῦσι" 
χαὶ κώμη, γῦν» ἐπ᾽. αὐτοῦ “Σολύγεια καλουμένη 
ἐστίν. ἀπιὸ δὲ τοῦ αἰγιαλοῦ τούτου, ἔνϑα αἱ νῆες 

κατέσχον, ἡ μὲν Σώμη. αὕτη δώδεκα. σταδίους 
ἐπέχει, ἣ δὲ Κορινϑίων πόλις ἑξήκοντα, ὁ δὲ 
᾿Ισϑμὸς εἴχοσι. Κορίνϑιοι δὲ προπυϑόμενοι ἐξ 3 
᾿Ἄργους; ὅτι ἡ: ὀτρατιὸ ἥξει τῶν ᾿Ιϑηναίων,, "ἐκ 
πλείονος ἐβοήϑησαν ἐς Ἰσοϑμὸν πώντες πλὴν τῶν 
ἔξω Ἰοϑμοῦ" καὶ ἐν ᾿Δμσρακίᾳ χαὶ ἐν “ευκαδίᾳ 
ὠπήεσαν αὐτῶν. πενταχόσιϑι φρουροί" οἱ δ' ἄλλοι 
πανδημεὶ ἐπδτήρουν τοὺς ᾿Αϑηναίους, οἷ χατα- 
σχήσουσιν. ὡς δὲ, αὐτοὺς ἔλαϑον νυχτὸς χατα- 4 
πε συ εεθΣ χαὶ τὰ σημεῖα αὐτοῖς ἤρϑη, κατα- 

δ. ὃ. ᾿πήξέσαν. Βοἰμκορῖιβ. ἱπν 15. ΟΠΊΠΙ 15. ΤΠ ΘΠΊΡΓΆΠ 5 ἀπῆσαν; 
κε ἀπήεσαν ἔν νἱάθπίιγ. νά]ογὸ ρόββα ἀπῆλθον. καὶ ἀπῆσαν ἐν: 
ΟἿ. δὰ Χδη. ἌμαΡ. ἸΥ, 7. 17. Βοτπι. Βγηῖ. Ρ. 209. βιιρτὰ άπ. 14. 1. 

ἀοία! 6. βρϑοίανθιβ, δοοαγαίθ οοπι- 
ῬδτΙαη ΠΟΘ. ΠῸη Δάθογα δαηοίαΐ, 

ὃ. 8, Ἔχ πλείονος,  Ῥίοργ, 
ἰᾶ τὰ ἴμἀὸ ἃ Ἰοπσίοτο ἐο- 
δι ΘΠ 1: ἐδ: τὰ Ἱ [ὸ ἀπ, αἱ 

το ἱπίον τουϊατι ῬγαπηΆ 6 οἱ 
πιο! ἀἸδπν ἃ (δ πον οἷβ ἀἰδῖει, Ἠδρα 
ἵπβα!α Ποάϊὸ ΡΙαι[ἅ νι άοιαῦ ἀρρ6}- 
ἰατὶ, οὐ Ὁ πᾶ 8556. οχ᾿ ᾿ἴ55). δα “αἴτια 8 
ο. ΔΔ, τϑϑριοῖμαν. 584 ΒΠοιίαμη 550 
ροτίαπι ΤΟΥ αἰ ἀθ5. ποῖ’ ἀοοοῦ, νο- 
ταπη ΑΥπθηΐθηδοβ. ἴῃ! ΟΠουβομο- 
δ οὐ ποίαν. δα ᾿ουγάπι ἀρρι}- 
505 6556 παῖγαῖ. (ὐοθθγιπη  νἱοΐιπὶ 
ΒοΙγσθαπι ᾿μΘ αἰ Π5 γα} 8556 νοι 
πολυώνδριον, «ιοά 510 ἱπίον 16 ν- 
τόδ᾽ οἱ ΟΘα[αιάϊι!. --ῷ ἐφ᾽ ὅν. ΟἿΣ 
αὐη. 1, 191, 1. (1 (855, Δίοβαι. 
οὐ ΟἹ. « πιδη. 1. ἰάπιθη. ἐφ᾽ οὗ.) 
-- Πωριῆς Αἰολεῦσι. 
Ὅς το νἱά. ἐπ ΟΝᾺ Οτόμομι. ρᾶρ. 
140. οὐ ον. 1. ρΡ: 85. 54. τσ 5.. 
ἨΣΙ]. 1. 1. ρμὰσ. 492. ΡῚ 5 5. ΗΪδι. 
ἀν. 1.. ν». 249. 1]. "0..189;}6} 80 
Ῥθουγίοπβίαπι τγαϊΐοπο Ῥθοροπηθβὶ 
ἐγ ὑκήφέμε αὐα. Η τ αι. μια. 
ὃ. 18. -- εἴκοσι. ἴα Βος πιι- 
ΠΠΘΙῸ ΘΡΓΆΠΙΠ 6556 σοπδϑηῦ ΑΙ ΠΊΘΓ, 
οἱ ΒΙοοπ. Αὖὐ Ἰμραἰεῖο νοσάρεϊο 
᾿σϑμός Τιογάϊάθηι. ΡῥγΟΧΙ ΠΙ πὶ 
Ῥαυίθηι Ρ] ΔΒ οἱ ᾿5: πιὰ ΘποΒοἱ 5 
Υἱοίπαπὶ ἀθδίρπαγο ψ  ἶ556. ΡιῸ- 
θΆΡ1]6 νά, Ἐῤ’᾿ Αὐη. 4ισαιθ 
ἴβιθμη! ποηῖθπ. αἱ 4τπι6 Ἀπ σι μα} 
δβδ6, οἵ, 4υᾶπιὶ ἰΙοπσὸ Ὑπαογ αἰ ἢ 

ς. 103. εὐ. ὙΠΙ. 88. Οοἰαονῦδηΐ 
Παθο. ὁπ βαρ ηοτα προπυϑό- 
μενὸι. Οὐ ργοχίμηο ροβίθυογα 
ἐβοήϑησαν ΄υίάοπι νϑυϊβοίμμθ ἴπη- 
Βοτο ᾿Ιἀουίαπι, «υΐα νἱβ πουιπι 
ψΟΓΡΟΓα,. ἰᾶπὶ 5 Π ρα πρὸ {ΠΠἰπι5 
προπυϑόμενοι ΘΟὨΙΠΘαίαν αἴξ 
πιὰ (106}}. ϑ'οά 5αθρίββδίπιο αγαθοῖ, 
αὐ Δ 1, 23. 133. 1... 29. ἃ]. νἱ- 
ἀἴπηδ. δάπαοπι αἰν, 5 μη  οπα ποίίο-- 
πϑὴν οἱ ΡΓΔΘΡΟΚ ΠΟΘ γ θ] ἱπποιὰ 
οὐ δά 5. ἀὐἀνουθηβ ἀπ ἀϊοοπαὶ 
δΘη θυ θι5.. ὐἀνθυθίργιπη. δἰ ρσηϊοα- 
Π]0Π65 Βα η αι ΘΧΡΥΙμμιιμ!.,. οὐ 
Ρτ5. οϑὲ ἐκ πλείονος ᾿«ιιὰπὶ σρό- 
τερον. (εδίθυιιι οἵ. οἰΐαπι Υ, 82. 
-- ἀπήεσαν. ΟἿ, 54. -- πὲεν- 
τακύσιοι φφουρφοί. Ἐχ Ηϊβ 

ο ἰγϑορθηΐοβ ΑΙ ΒΥ ΟΙΪΆΠΙῚ 5505 6356 
Ἰεσία ΠῚ. 114. -- πανδὴμεί. 
Ἐχοοριίς απο τοῖς πρεσβυτέ- 
ροις. Υ]ά. ἀά. 4. 

. 4. 0 ὰ σημεῖα αὐτοῖς 
ἤ "9.9η] αὐτοῖς, φησΐ; τοῖς Κο- 
(εὐ ζω ὃ ἤρϑη τὰ σημεῖα παρὰ 



τῷ 

ἘΤΟΣ Ὴ-ΘΕΡΌΣΑ αν, δὴ 69 

λιπόντες τοὺς ἡμίσεις αὐτῶν ἐν Κεγχρειᾷ, ἢν ἄρα 
οἱ ᾿᾿ϑηναῖοι ἐπὶ τὸν Κρομμυῶνα ἴωσιν, ἐβοή- 
ϑουν χατὰ τάχος. 48. χαὶ Μόττος μὰν. ὃ ἕτερος 
τῶν στρατηγῶν (δύο γὰρ ἦσαν. ἐν δῆ" μάχῃ οἵ 
παρόντες) 2αβοὴὶν λόχον ἦλθεν ἐ ἐπὶ τὴν Σολύγειαν 
κώμην φυλάξων ἀτείχιστον οὖσαν, “υκόφρων δὲ 
τοῖς ἄλλοις ξυνέβαλλε. καὶ τιρῶτον μὲν τῷ δεξιῷ 
κέρᾳ τῶν ᾿᾿Ιϑηγαίων εὐϑὺς͵ αἀποβεβηκότι, πρὸ τῆς 
Χερσονήσου οἱ 'Κορίνϑιοι" ἘΠΕΕΝ ΤΟΣ ἔπειτα δὲ 
᾽ 

δ. 4, Αὐτῶν. ἴῃ μ᾽ουίβ|ιθ πἰρινδνζα αὐτῶν. ΟἿΑ ἀπ. 1,.17. 
Κρομμυῶνα Ατρσ. (5εἀ δὶς ἃ πιδη. ὦ.) Βορ. Νοκαι.. 401 ἄτο 

τὰ οἴϊαπι ε. 41. εἱ 45... ὉΡ᾽ δρυθαϊι αἰ. αἴφιιο ο,, 40. οἰϊᾶπι (Ἰ..  4υΐ 
ΟΙ. εοἰΐαπι Βἴῖο Αρομμνῶνα ἃ Ῥ1. πιὰπις Βοά ἃ 860. υὖ ὕι. Κοὺμ- 
μυῶνα. υῖΐϊσο εἰ Βεῖεῖς, ᾿Κρομμύωνα. ϑεάᾷ οχγίοποῃ 6556. ποιηϊπαιῖ-- 
γυπ ἀοοοπὶ ἀοει!!, Ποοίγ. ἀοοοπί. μ. 200. οἱ δἰϊογιιη ἘΠ ΟΩΥς 00Π- 
ΒΘη505.. ΟἿ. πα. ἵπ Βἴοριι. ὙΠ68. 

τῶν φίλων αὐτῶν τῶν ἐν τῇ δἰπία βίαθῖα ἱπ᾿ Βορ θη ΓΟ Π 6 πὶ γ6Ὶ- 
χώρᾳ, σημαινόντων αὐτοῖς, ὅτε 518 δὴ Πϊπ8 ἰγαηϑίθγθη ἀπ 6556 
πολέμιοι ἐπῆλθον. 500]. ».40- ν» ἀοπιοπβῖγαι, --- τὸν Κρομμὺυ- 
σις {ΠΠὰ σημείων Ποναΐ φρυκτοῖς, ὧν α. αβουπηιϊ σπου οϑ οἰϊὰπὶ 
ἔβοῖθιιβ ἀοοθηβὶβ δὲ δἰδι5., αΡ οοπι Ο 6. 14., πὶ Οἰνεών Π|, 98. Νοπιῖ- 
ῬΙυν 5 Ἰοοἷβ ὁβίθπαϊῃ Τμπο. ; 4ια- πᾶ Καλυδών εἱ Πλευρών 56- 
Ταπι ΠΕ]}115.. Ὑ6] ΟΟΥΓΘ ΘΧΙΘἼΠΙΒ Π5Ὶ8 ΠΕ5 σοσποβοῖ οχ ΠῚ, 102. Ῥάγιπι 
ὁδῖ, ον ν 4αππὶ Τάτ ἀἴ65. ΠΠχῖς. ΠᾺΞ ροίθϑι. Οθίθγιπι οἵ. ὁ 51. τ, 
46 οἴϊαπι πο. οὐ! θι8. Ἰοοῖ5. ὃ: 29. 2. 170}. οὖ ἀθ' αθοθηπι 54. 
υΐθιβ ἀθ πὶ δρῖ!. πιθη οΠ6πὶ Οτγοπηηγοηθπ ἃ ΟοΥπίῃο ΟΧΧ 5᾽ὰ- 
πΟΟΙΪ5 [κοῖ!. ΥἹᾺ, Ὧε ̓φ4. ἴυθὶ. εἴ. ἀϊὰ αἰνίιη556 δια δηλι5. ὁ. ἀ0.. κῶΞ: 
δἀπ. 1Π, 22. εἱ 80:, Ἰνὸ “δὲ ἰπἴτα μὴν τῆς Κορινϑίας, πρότερον 
ο: 110. 111... τὲ Τπιογα. ἄϊει!, δὲ τῆς Μεγαρίδος ἌρρΘΙΪαὺ ϑίταθο 
[ὁπότε τὸ σημεῖον ἀρϑείη, ὃ νι 980. εἶναι ἐπὶ τοῦ ᾿Ισϑιοῦ 
ξυνέπειτο, ὁχ 4]Ρι5 Θἰΐα πὶ ΓΙ - τῆς ἀργῆς 5ογῖθι Ῥαπβ. 1, 1, 4, 
ΟῚ Υἱδ ΘΟΘΠΟΒΟΙ α, 61} ἔπειτα ΝΠ ΟΠ 46. δ: ΠΟῸΠ ΡΓΟΓΘῚΒ 
τὸ σημεῖον τοῦ πυδός, ὡς εἴ- δοηβοηθίιιπι ΓΘΟΘΏΠΟΥΘ5, ΘΧ 4Ίθι85. 
ρητο, ἄνέσχον.““ ὍΠΚ. ΑΙ 1 ἴδῖ- ἂν ΔΙΙῸ5. τἀσθαπλ5. Βαπα ργοσαῇ 
[αν βιιπξ σημεῖῳ σοἠμηριπογαίὰ 'π ἃ (ποι βῖνο Κἰπέϊα οο!] σαὶ [μθαἰς. 
Ἰοοῖθ ἃ 1,.49. 1. ἀἀπουριί5."-- Ι. ἀ. ρν. 807... ργορθ Πασίοῃμ Τῆθο- 
Κεγχρειᾷ. Τὰ Ἰξογιμι ὁ. 44., ἀοτῦνῃ ΒΟΡΙ: 
εθηίνα Κεγχρειάς ΥΠΠ, 20... Κὲγς (ἀρ. 4.3. ὃ. 1. Τοῖς ἄλλους. 
χρεϊῶν ΥΠ|. 10. 292. ΟΥ̓́ δῆς Π|| Ποτέ ροις; “τοῖς ἐναντίοις; ἵν᾽ 
105. 1. οἱ ΥΥ α 5.5... 4ἰ ἀρὰ Π0 5 ῆ κατὰ τῶν" ἄλλων: ἢ τοῖς περὶ 
γνήο ἀἰρηιῃοησο εὐ ἰΘΟῚ βο]τ Ἰαύτόν], ἵν᾽ ἢ» σὺν τοῖς ἄλλοις 
ἀοῦει. “1)6 ἀοοοηιὰ νἱά. ἀ0 6 11]. σπροθὲ ἐπε σε τοῖς ἐναντίοις ; “Ρῇ 
Ῥοεῖγ. δοοοηί. βᾶσ. 130. Ηοάϊα φαμὲν τὸ δεύτερον.“ ΦΟΥΚΑ͂ 
Κεχριαίς νοσατὶ ἰοϑιαισγ ἢ, 6 αἷκ. Οαθπι τοῖα ἱπά!οαγθ σοΟΠ ΓΤ πῇ 
ῬοΙορ. Π| ρ. 234, ; νἱάθιιιγ ἴα  βῶὼν λόχον ἀοσοοπί, 
παποὶ φυσὴι μαι] πὶ ἃ Ἰΐογ αἸ-- ὃ. 2. Εὐθὺς ἀποβεβὴη- 
δἰαῦ, Ἰοησῖα5. δα πιο ἀ1 8 ΠῚ δρΘοΙᾶγο. κότι, ἴσθι} δἴασ ὁ ὁ παγυ!- 
ΟἹ, ΒΊ σον ἢ, τὴ ἰηίογρτγ.: 4] εἰς θὰ; οχί γαῖ. 

καὶ γίγνεται 

μάχη καρ- 
τερά; 



10 ΘΟΥΚΥΔΙΖΔΟΥ͂ ΞΥΓΓΡΑΦΗ͂Σ 4. μγ΄. 

καὶ τῷ ἄλλῳ στρατεύματι. καὶ ἦν ἡ μάχη χαρ- 

τερὺ χαὶ ἐν ᾿χερσὶ πᾶσα. καὶ τὸ μὲν δεξιὸν χέρας 3 

τῶν ᾿Αϑηναίων καὶ Καρυστίων (οὗτον γεὶρ πα- 
θατεταγ μένου ἦσαν ἔσχατοι) ἐδέξαντό τε τοὺς 
Κορινϑίους χαὶ ἐώσαντο μόλις" οἵ δὲ ὑποχωρή- 
σαντες πρὸς αἱμασιὲν (ἦν γὰρ τὸ χωρίον πρός- 
αντες πᾶν) βάλλοντες τοῖς λίϑοις καϑύπερϑεν ὄν-- 
τες καὶ παιωνίσαντες ἐπήεσαν αὖϑις" δεξαμένων 
δὲ τῶν ᾿Αϑηναίων; . ἐν χερσὶν ἦν πάλιν ἡ μάχη. 
λόχος δὲ τις τῶν Κορινθίων ἐπιβοηϑήσας τῷ 
εὐωνύμῳ κέρᾳ ξαυτῶν ἔτρεψε τῶν ᾿᾿Ιϑηναίων τὸ 
δεξιὸν χέρας καὶ ἐπεδίωξεν ἐς τὴν θάλασσαν: 
πάλιν δὲ ἀπὸ τῶν νεῶν ἀνέστρεψαν οἵ τὲ 49η- 
ναῖον χαὶ οἱ Καρύστιοι. τὸ δὲ ἄλλο στρατόπε- 
δον ἀμφοτέρωϑεν ἐμάχετο ξυνεχῶς, μάλιστα 
δὲ τὸ δεξιὸν χέρας τῶν Κορινθίων, ἐφ᾽ ᾧ ὃ 
“υχόφρων ὧν, χατὰ τὸ εὐώνυμον τῶν ᾿ἄϑη- 
γαίων ἠμύνετο" ἤλπιζον γὰρ αὐτοὺς ἐπὶ τὴν Σο- 

Οαρ. 49. ὃ. 8. Ἐυνεχῶς. ΙΔΌΥῚ πι55. ΥΡΑΊΠΝῚ συνεχῶς. 868 
νἱὰ. 1,11. Π, 1. 75. Ν,, 24. α«]. οὐ δάη. οὐἹῦ. βαρτα “0 ὦν 

ὃ. 3, Αἱμασιάν. »Περίβο- ρατοῖ. Αἀά. σφῶν αὐτῶν Ν,, θά. 
λός τις σμικρὸς ὑπὸ τῶν τυ- 114, δ ατίίοι!! ΘΟ ΠοοαΙίοπθ οἵ, 
χόντων λίϑων ἐστὶν ἡ αἷμα- 5ἀ. Π, 13, 1. 
σιά, ἣν περὶ τὰ χωρία φυλα- 
κῆς ἕνεκα τῶν καρπῶν ἀπὸ ὃ. ὅ. Κατά, 6 τεορίομθ, 
τῶν βλαπτόντων κτίζουσιν οἱ δάνογΒδαβ. (Οἵ, 54. 1, 30, 3. -- 
γεωργοί.“ ΦΟΥΚΑ͂Σ. [κἱ. πὶ ἃ - ἤλπιξον γάρ] οἱ Κορίνϑιοι. 
οογῖα. --τ ἦν γὰρ ... πᾶν. " 5801. ᾿Ελπίξειν ΤΆΓβιια οδὺ Ψο- 
Ἠΐ5 γϑγθῖβ. οὐὐγ Οοτ πη μι Ρᾶμ]0 μίξειν. --- ἐπὶ τὴν ...«πώ- 
Ῥοβὺ ἀϊοδηΐιῦ καϑύπερϑεν ὄν-- μην πειράσε ἐν. 5 Ἐχρὶ. αἱ 
τες, Θχρ]!οαίατ. --- τοῖς λίϑοις, φυλάσσειν περὶ χώραν, ἷἱ. 6. φυ- 
Ἰδριἀϊθιιβ 1ΠΠπ5. τπδοθυῖαθ, λακὴν ποιεῆσϑαι: ἰΐα πο πεῖραν 

ποιήσεσϑαι.. ΒΑ. ϑοβμοι!αβία 
δ.4. Ἑαυτῶν. ϑοηρίαταο αὖ- ἐλϑεῖν βιιθαυάϊεὶ να], φορά Ατὐπ, 

τῶν Ρ6Γ 56 ποπ ἀθίθυϊουῖβ πυ]]π προ ἰ5 'π 'ρδὰ Του ]α πεερᾶν ἐπί 
δχβίαν νϑϑιϊρίαπι. [π ναἱσ.. ΘΟΥπι 5ἷ-ς.͵. ἰπθ556. αἷῦ, αὐ 4αππὶ Βυϊἀπηΐοθ 
τἰβίγαπι ραγαπὶ ργορτῖθ Ἰοομίϊαγαπι ἀϊοαίαγ 0 ὑγὺ ἴοτ. Οομπιρᾶγα- 
ΠΠοτιιπὶ ἀϊοὶ νἱἀθαίαυσ, 8564 σοπ-͵ ψουὶβ [μαϊπα πὶ 11 5οὰ. σοη 68 - 
Ῥαγαπάα δχοπρία πέμπουσι... ἄθτο ἴπ Ἰοσα ἢ. ΡΓῸ Βαϊθγο 
διςχιλίους ἑαυτῶν ὁπλίτας 1,01., ἰαιπθη ΑἸ φυδηίαπι Γἀοίπιη!, δὶ ΠΟῺ 
ἐβοήϑησαν. ενν ξαυτῶν πεντα- νεῦρα 20, 10. προςβάλλοντες, οἱ 
κοσίοις καὶ χιλίοις ὁπλίταις Ἰ, μὲν ᾿Αϑηναῖοι κατὰ τὸν λιμένα 
107... 5ἰπη}}1ὰ., ὁχ φυΐθυιβ ἑαυτῶν ταῖς ναυσὶν ἐπείρων, ὁ δὲ πε- 
ἴογθ ἰάδπι αἴζαθ τῶν σφετέρων, ἔὸς πρὸς τὴν πόλιν, υϑὶ οἵ. δάπ., 
οἰν ἢ πὶ ΒΌΟΓΕΠΙ, ψαίοτΘ ἃρ- οδγίθ μαθὺ Νῖο, ατγερ. ρΡ. 849. πει- 

ὕ 



ΕΤΟΣ Η. ΘΕΡΟΣ. ΑΥ, 44. 

Ι λύγειαν χώμην πειράσειν. 
πολὺν ἀντεῖχον οὐκ ἐνδιδόντες ὠλλήλοις" 

7ι 

44. γρόνον μὲν οὖν. 
ἔπειτα 

ἐν ἡ οὗ ᾿4ϑη- 
ναῖοι νικῶσι 
μέν, αἰσϑόμε- 

(ἤσαν γὰρ τοῖς ᾿᾿ϑηναίοις οἵἱ ἱππῆς ὠφέλιμον νοι δὲ πλείους 
ξυμιμαχόμενοι, τῶν ἑτέρων οὐχ ἐχόντων ἵππους,) 
ἐτράποντο οἱ Κορίνθιοι. καὶ ὑπεχώρησαν πρὸς τὸν νήσους 
λόφον χαὶ ἔϑεντο τὰ ὅπλα καὶ οὐξέτι κατέβαι- 

2 γον, εἐλλ᾽ σύ χαζον. ἐν δὲ τῇ τροπῇ ταύτῃ κατὰ τὸ 
δεξιὸν χέρας οἱ πλεῖστοί τε αὐτῶν ἀπέϑαγνον καὶ 
Αὐυχόφρων ὃ στρατηγός. ἡ δὲ ἄλλη στρατιὲ τούτῳ 
τῷ τρόπῳ, οὐ κατὰ δίωξιν πολλήν, οὐδὲ τα- 
χείας φυγῆς γενομένης, ἐπεὶ ἐβιώσϑη. ἐπαναχω- 

ϑ ϑήσασα «πρὸς τὰ μετέωρα ἱδρύϑη. οἱ δὲ 49η- 
γαῖοι, ὡἮ οὐχέτι αὐτοῖς ἐπήεσαν ἐς μάχην, τούς τε 
γνεχροὺς ἐσκύλευον καὶ τοὺς ἑαυτῶν ἀνῃροῦντο, τρο- 

4 παῖόν τε εὐϑέως ἔστησαν. τοῖς δ᾽ ἡμίσεσι τῶν Κο-- 
ουνϑίων, οἱ ἐν τῇ Κεγχρειᾷ ἐχάϑηντο φύλακες. μὴ 
ἐπὶ τὸν Κρομμι μυῶνα πλεύσωσι, τούτοις οὐ κατάδη- 
λος ἡ μάχη ἦν ὑπὸ τοῦ ὄρους τοῦ Ὀνείου" κονιορτὸν 

(αν. 44. 8. Δ. Κρομμνυῶνα. ΟἿὮ "ἃ. ἀΔ2, ἅ. 

ρᾶσϑαι κατὰ τῆς τῶν πολεμίων 
πόλεως. 

σαρ. 44. ὃ. 1. Οἱ ἱππῆς. 
Οὐ 42,1. --- οὐκ ἐχόντων 
ἵππους. θυάᾶῖθ πο ποιηϊπαιὶ 
βπν ἰπ 500 115 Θαυϊίαιαπὶ ΡΓΔΟΡ η- 
αρι5 Π, 9, 3. -- τὸν λόφον. 
Ἀφβρίοὶ ᾿νἱάοιιν δὰ τὸ χωρίον τὸ 
πρόςαντες. 43, 9... ηἰβδὶ τὸν .Σο-3 
λύγειον λόφον 42. 2. 6556 πιὰ- 
Υἱβ. ἔϑεντο τὰ ὅπλα, 
οομ δυο γα ἢ ἢ, ῬΓΟΡΓ. ΔΓΠῚΪ5. ἴῃ 
ἀπὸ ἰθο0 φοποιί αν οὐ οοιπροκῖὶ- 
ι,5. ΟΥ, άη. ἢ]. ὦ 4. -- οὐκέτι. 
ὕιν ἀπίϑρα 49, 
δ. ὡ. κιαπᾷι τὸ δεξιὸν ἘΞ 

ἀπέθανον. »»Πότερον οἱ 
πλεῖστοι τῶν τεϑνεώτων ἐ ἐν τού- 
τῷ τῷ πέρᾳ ἤσαν, ἢ, οἱ πλεῖσπσι 
τῶν ἐν τῷ κέρᾳ ἀπέϑανον ;" 
ΦΟΎΚΑΣ, {|ὰ Ῥτοβαπάιιπι 6556 
6. ΠΙΜΏΘΓΟ ΘΘΒΟΓΙΠΊ, ἀ6 410 νἱά. 
ὃ. 6... οΟἸΠσὶς ΒΙοοπ. Οὐἱ αἀϑι1-- 
Ῥυϊαῖι5 Ατπ. Β6Π0 ΥἹὯ, 80. οοπι- 
φαγαΐῖ. -- Λυκόφρων. Οὗ ΡΙαΐ, 
Νῖο. ο. 6. --- τούτῳ τῷ τρό- 

πῳ. ἢαθο Ῥγοχί πιῖβ οὐ κατὰ. 
φυγῆς γενομένης ΜΠ 5ἰχατὶ ἄσοοι 
Ηδδοῖς, 

δι θα ΟΡ ΠΘΗΣ ΞῚ τῶν τ ΟΨῚ 
ροῦντο. Βἰπι ον Υ͂, ΤΑ ΣΣ 

δι ο ποῦ, δ᾽ ἡμίσεσι ΒΗΡΕΝ 
πλεύσωσι. Οἵ, 42, ᾿. --- ὑπὲρ 
τοῦ ὄρους πα ΥΝΝ Τα τι 
Ησπς πιοπίθι Οποιπι (ἀθη Βεῖσ 
Ομ 605) ἃ0 Ομηρὶβ τποηιθι5 (ἄθπι 
Οποίβομθη ἀθθῖγρο) ἀϊβοογηῖ ἢ οἷπ- 
σαῃ. Νίοσαγ. ρΡ. 14. 54ᾳ. ΑἹ νἱά. 
ὙΥα Ομ 51η. Απίῖχα. τ, 1. 1. ρᾶσ. 
299. 5ᾳ. (Ρ- 767. οἀ. 2.) Ιαρσυχὰ 
γο} γαάῖσο5 οχ Οποίβ τη ποθ5 ρτῸ- 
οὐγγοηίοβ εὐ ἱπίο Οδποῆγθαβ οὗ 
ΟΠογβοποβαπι δὰ τηᾶγο ἀδβοθπάθη- 
[65 5᾽ σῃίοατὶ ραίαν ΒΙοομ,., φαθπὶ 
ἴῃ ἰπίογρτ. δὰ ο. 42. νἱά6 Ρυτὰ 
46 μᾶς τὸ ἀϊδραίαηίοια. ΟἿ. 1,6 ἃ [κ. 
Ρεῖορ. ΠῚ. ρ. 911. νυ] ἴῃ δά. τηαῖ. 
οὐ Ρὰ11]1. ΒΟΡ]. 1. ἃ. γΡ. 94. οἱ 
38... φιὶ Βιγαθοποπὶ μᾶς. 60. ετπ 
τάσδ ἀτσιῖ, Ἠοτιπὶ τηοπίϊαπι τὸν 
ὑπὲρ Κεγχρεῶν λόφον οοπιπιθ- 
πιογαῦ οἰϊαὶ Χ θη. ἢῸ]]. ΥἹΙ, 1. 

βοηϑοῦντας 
ἐς τὰς. ἐγγὺς 

δια- 
βαίνουσιν. 
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δὲ αἷς εἶδον καὶ αἷς ἔγνωσαν, ἐβοήϑουν εὐϑύς. ἐβοή- 
ϑησαν δὲ χαὶ οἱ ἐκ τῆς πόλεως πρεσβύτεροι τῶν Κο- 

᾽ ΑΙ ΓᾺ . ,΄ 2 γ Ν ω» ᾿ ρι»ϑίων αἰσθόμενοι τὸ γεγενημένον. ἰδόντες (δὲ οἵ ὅ.. 
᾿ϑηναῖον ξύμπαντας αὐτοὺς ἐπιόντας χαὶ νομίσων- 
τὲς τῶν ἐγγὺς ἀστυγειτόνωον Πελοποννησίων βοή- 
ϑειῶν ἐπιέναν ἀνεχώρουν κατὼ τάχος ἐπὶ τὲς ναῦς, 
ἔγοντες τὰ σκυλεύματα καὶ τοὺς δαυτῶν νεχροὺς 
πλὴν δυοῖν, οὃς ἐγκατέλιπον οὐ δυνάμενοι εὑρεῖν. 

Ἀ 3 Υ͂ Ἄ ὧν ᾿ “ γ » Α καὶ ἀναβάντες ἐπὶ τὸς ναῦς ἐπεραιώϑησαν ἐς τὰς ὃ 
ἐπικειμένας νήσους, ἐκ δ᾽ αὐτῶν ἐπικηρυχευσά-: 
Ἅενον τοὺς νεχρούς, οἷς ἐγκατέλιπον, ὑποσπόν- 
δοὺς ἀνείλοντο. ἀπέϑανον δὲ Κορινϑίων μὲν ἐν 
τῇ μάχῃ δώδεχα καὶ. διαχόσιον, ᾿ϑηναίων δὲ 

ἔπειτα ἐς ὀλίγῳ ἐλάσσους πεντήκοντα. 45. ἄραντες δὲ ἐκ 
εἰἀερο τ, τῶν νήσων οἱ ᾿4ϑηναῖον ἔπλευσαν αὐθημερὸν ἐς 
ἐς Μεθώνην Κρομμυῶνα τῆς Κορινθίας." (ἀπέχειν δὲ τῆς πό- 

πλέδυσιν, ὅπου λείοὸς εἴχοσι καὶ ἑκατὸν σταδίους ) χαὶ χαϑορμι-: 
τον ἐσϑμον ᾿ Γ τὸν γὼ ἢ κ , ὭΣ δ Ὁ ΄ 

σώμενον τήν τε γὴν ἐδήωσαν καὶ τὴν νύχτα ηὐλί- τειχίσαντες ῃ ἃ Ἷ ᾿ ἱ : 

φρουρὰν ἐγ- σαντο. τῇ δῈ ὑστεραίᾳ παραπλεύσαντες. ἕς. τὴν ἃ 
καταλείπου- » ᾿ ΣῸΣ - Φ ἜΟΣ ΨΜῊ Ρ ᾿ 

βμῇ Ἐπιδαυρίαν πρῶτον καὶ ἀπόβασίν τινὰ ποιησά- 

λ1. -- καὶ ος ἔγνωσαν, οἷ 
ΡῚ ΓΘ] ΟΟΡΠΟΥΘΤΙΆΠ." --- 
οἱ ἐκ... πρεσβύτεροι, 56- 
πίογθϑ. 41 ἱπ᾿ πΠΡῸ τοπιαηβθρδηΐ 
(οππη68 ἔπη}, {πηι πανδημεί ρτο- 
ἴδοι βαπὶ Οουίηίμι!, ἀ2, 3.). [νὰ 
Εἰς πιο! ] οὐδ ΠῸΠ ΟΡτ8 νἱά θῖν 
Ετσαοσοῦὶ οοπίθοντα οὗ πρεσβύτ. 
Ὧδ ἐκ ριδεροβιοηθ οἵ, δαποῖ. 1, 

τ Ὁ» 

ὃ. Ὁ. Τῶν ἐγγὺς ἀστυ- 
γειτόνων. Ἔγγύς ἀοϊοπάπιπι 
Ρυΐϊαηῦ Πορτ. οὐ σιιοσ. [μαθπο οἰβὶ 
ν] ΟῚ Π5 ΡΤΟ ΧΙ ΠῚ 1 5 ἀἰοί(τγ, ΠῸΠ 
ΠΘΠΆ Ϊ πλ5. ααϊάθπι οἴμαπὶ ἴῃ ΡῸ- 
Βἰἴγο ἰθοὶ ν᾽ οϊμ απ ΡΓΟΡίπ- 
4πιι| πὴ; Ποῦ ῖ5. ἴδιοι. ΠΟῊ ἰπιιδι αΐα 
Βα ψοῦρὰ οἵη πᾶν ΝΟΣΝ- 
θαι. --- πλὴν δυοῖν. ὕοη- 
5θηπ ΡῚα τ, ΝΊο, ο. 0... φαθιὴ οοη- 
516 ἀδ ῥγοχίμηϊβ. 

ἢ, 6. Ἐπὶ τὰς ἐπεκπειμέ- 
νας Ῥήσου ς. ὕπαπι Βαθεὺ Μμ6]- 
Τργὶ τα υΐα οἱ γο που ογΘ πὶ Αἰ ΓΘ γΓαπ. 

ὙΙἀοηΐα 6556 Ζπὰ6 Ποαΐα ΡΙαιία 
(οἵ, δα ο. 42.) οἱ Ἠδργαθαπὶ οᾶ- 
βίγαπι γ6] Ἠθθγαθούιηι ἱπδι]α (οἵ, 
ααη. ὙΠΠ. 11.) ποιηϊπαηΐιγ, ἴον- 
ἴα556. οἴϊαπι Ραεπίθηϊβία. --- τὸ ὺς 
νεκροὺς... ὑποσπόνδους 
ἀνείλοντο. ..Εῤδὶ ΓΟΟΌρδΓαΓΘ 
ΠΟΡΙΟ5. ῬῸΓ οδἀποθαίουθπὶ ογαῦ 
ΘΟὨΠ ΟΡ 6586. νἱούππι, Νίοϊας ἰἃ- 
πιθη οἱονία υἱοϊουϊαθ ὀθάθγθ απ 
ΤῸ ΠῚ Ρίαπι ΟἸΔ 6 ΓΘ πια] δ. ῬΓαθ- 
τοῦθ ροριιβ πορ᾽θοία οαάαγογα 
ἐπ αι 55 πιο ἀηΐπιο [θυ ραι, Ἰὰ φαοά 
6. βθηίθηϊα 46 ἱπῃρογδίουθι5 ροϑὺ 
Ρτοο αν. δα ΑΥ̓ΡΊΠυΙ5585. ΘΟΙΏΠ}Ϊ8-- 
δι [αἴὰ ὁοσποβοίμανΚ ΠΟΒΒ. Οἱ, 
ΡΙαι, 1. ἀἅ. ΒΤ οο παῖ, οὐ Τ τ νν. 
ΗἰΪδυ. ο. 22. ρ. 253. -- ἀπέϑα- 
νον δὲ... πεντήκοντα. 
Μϊπιιβ΄ ργο θα 65. παμηουὶ Ἰοριηθαν 
δριά 910 ἃ. ΧΗ, 68. 

ὕαρ. 45. ὃ. 1. Κρομμυ να. 
ΟἿ δἄη. 42, Δ. οἱ ἀθ τὸ Ὀ᾽οά. 
Ἰ, ἃ. - 
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μενον ἀφίχοντο ἐς εϑώνην τὴν μεταξὺ Ἐπιδαύ- 
ρου χαὶ Τοοιζῆνος, καὶ ἀπολαβόντες τὸν τῆς 
χερσονήσου ἰσϑμὸν ἐτείχισαν, ἂν ᾧ ἡ Μεϑώνη 
ἐστί, καὶ φρούριον. καταστησάμενοι ἐλήστευον τὸν 
ἔπειτα χοόνον τήν τὲ Τοοιξηνίαν γῆν καὶ λιόδα 
καὶ Ἐπιδαυρίαν. ταῖς δὲ ναυσίν, ἐπειδὴ) ἐξετείχι- 
σῶν τὸ γωρίον, ἐπέπλευσαν ἐπ᾽ οἴχου. 

6. Κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν χρόνον [, ὃν] ταῦτα 
2 ’ ὡΥ 7 Υ. ᾿ .νΝ Ἵ. ὦ - 

ὀχίγνετο, καὶ Εὐρυμέδων χαὶ Σοφοκλῆς, ἐπειδὴ 
υ “᾿ ΓΟ] »- 2 4, ." ΄ Χ 

ἐν "τῆς Πύλου ἀπῆραν ἐς τὴν “Σικελίαν ναυσὶν 
Ἄϑηνς αίων, ἀφικόμενοι ὃς Κέρχυραν ἐστράτευσαν 
μετὸ τῶν ἐκ τῆς πόλεως ἐπὶ τοὺς ἐν τῷ ὄρει τῆς 

(αρ. 4. ὅδ. 2. «Τροιζῆνος. Π6 ἀαρῖο δοσρηΐα οἴ, ἘΠ  , 
(αρ. 4. δ. 1. Ὅν. Ννιϊρο καϑ' ὅν, ΄ιᾶθ οἴη. (55. Αὑσ. ΟἹ: 

δοη. Ῥα]. {ι. Και. Η. ΒοΚΙς. Οἴος φυδηιιαμ βθαι! [ἰδοὺ (ἢ ἀἰοίπειιβ 
ἤδη ταῦτα ἐγένετο καί ἃ1.).. πΠο5. ἴαπιθη ἈΡίθοίο κατά ΠΙΆ Ϊτ1Π1|115 Γ6-- 
{ἰπουὶ ὅν, φυοά Ρτορίου αεππὰ πὶ ΒΥ} ᾶπν, νοῦ. χρόνον [Δ 0116 Ροϊαν 
ΘΧοίάογ : πᾶπὶ ἴα ΤΕΥ 1465 Ἰοααίτιν κατὰ τὸν χρόνον τοῦτον, ὃν 
αἱ νῆες ἔπλξ ον 1Π, 17... κατὰ τὸν αὐτὸν γρύόνον, ὃν οἱ Ζακχε- 
δαιμόνιοι περὶ τὸν ᾿Ισϑμὸν ἤσαν 1Π, 18. εἴ, ΠΙ, 94. εὐ Μαμ}:, αν. 
ὃ. ὅ90. 4. ο. Ρταρίογθα βίο αἰγιβαθ Βοιίρίαταθ ΟΥΘῸ Ορίπιθ᾽ ἜΧρ]!- 
ΟὟ Ροίαϑ. ξ 

7 

ΘΟΡΠΟΙΪ ΘΠ 6586. ἰδβίαϊαν ϑίγαρ, 
1. ἃ... ΠΡ 6πῚ ἰπ 'ρ50. ᾿ἰβίπηιο 5118} 

ὃ. 2. Μεϑών ῆ Ψ. κω, δίγαθο 
ὙΠΙ. 974. Ιοουαι ͵έϑανα νοσαῖ, 
504 ἴῃ ΠΟΠΠΕΠ}15. σοά οἰ 5 ΤΠπογ- 
αἰαῖ Μεϑώνη 5ουῖθὶ ἀἴοῖ. Εἰ 
510 ἴρ58 ϑίγαθο δαμὶ νοραΐ ἷ. ρ. ὅ9, 
Αὐ Ραι5. 11, 34. Μμέϑανα. ϑεγ- 
Ιδοὶ χυοχιθ ρᾶρ. 97. 54. [ν. 17: 
δ. 47.) ἀπαθ ππθ65 βιπὶ ἡ͵εϑώνη 

ο[βῖνα Μοϑώνη, ἀδ. «πὰ οἴ. βιιργα 
1, 25.1 εἰ Πέϑανα. Αοιγαν 116 
αιϊάθηι ἴπ ἴα. αὐ 1 οὐδονῦναῦ 
ῬΔΙΠΙοτῖι5.. 564 ἰαπηθη {πᾶ ΤῊι- 
ογάϊαϊ [Π]0] Μεϑώνη, 1 11έ- 
ἅὅϑγανα 65:. Αἀά. (ἀβαιθ. δα διίτγαθ. 
1]. 44.“ Ὀ0Π. Ιππμμο ἀρια δ0γ]. 
Μέϑανα οοΥαρίαπι 6ϑι. ΥἹά. 1θὶ 
41}. ἴπ ΤΙογ α1 415. δυο οἠπηΐ-- 
θὰ5 πιθ γα ηἷβ Πού 77 εϑώνη,. 
4πᾶ5 ἀθργάναιαβ 6556 ργοΡΆ ΡΠ] αιι]-- 
ἀδπὶ ἀτιοῖς ΑὙη., αὐχιιθ πιο ρᾶθη- 
᾿πβϊα θ᾽ ΠΟΠΊΘΗ ᾿δϑῖ Μοιμαπαο. δεά 
Μεϑώνη ἀκ Βαὸ ὑτθὸ ᾿θΟΓΈΙΠῚ Ν, 
18, 7: εἰ ἢ Ὶ1ο ἃ. ΧΙ], 68. ---- ἀπο - 
λαβόντες: ΟΝ ἀάῃ. 1,17... - 
τῆς χερσονήσου. ἤσης ὉΓῸῚ 

6586. ΘΟὨΠ παν Ῥαιι5. 1. 4... εχ 480 
δοάθπι οἱ Το. ΤΥ, 118, 4. Ττοο- 
ΖΘΠΪΟΥ [556 ΘΟ ΠΟΒΟΙΠι15. --τ- 
φρούριον καταστησάμε- 
νοι. ΟἿ ΤΥ, 118, 4. Ν, 18,7. 
--ὩὩ“λιάδα. ΟΝ 1,86, 5.: ἀ4η. 
1, 100. 1. 1.6 α1κ. ΡεΙορ. ΠΡ. 403. 
-- ἐξεκείχισαν. ΟΥ̓, «ἀπ, 4.1. 

Οαρ. 46. Οἱ. ΡοΙγ θη. ΥἹ, 
20. -Ξ δι1. Ἐς τὴν ΣΙ ΣΡ» 
λίαν...ἐς Κέρκυραν. 86- 
οαπάαπι ἀιαπαδία. γἱά."ο. 2..-- ἰῷ 
ὄρει τῆς Ἰστώνης. Ηαεο 
οἰβὶ σοπῆνπαηίι ῬΟΪγαρηΐ. νου 5 
τὸ τῆς. ᾿Ιστώνης ὕρος,: ἴάπιοα 
ἰάθο βιιβρθοία νἱἀθηθαν,. φαοα Π10ὶ 
σΟΠδίδη!ο ἀρρΟβ ΟΠ ἴῃ [5 τ{1-- 
ταν ΤΠιογάϊάο5. ΟἿ οἀ. μιαὶ. οἱ 
Ἀοϑύ. ἀν. ὃ. 98. αἄη. 2. οχίγ, Οὐα} 6 
Ὑἰδιπι ΠΌΡΟΡ 5. αἰτπ οϑὶ Πιβί. 
ΧΧΧΥ͂Ι, 2, 14, διμη Ποῦ ἀρὰ δ6- 
ΒΆΓΘΠῚ ΠΟΠΏΙ]Π]05 ΠΙΔ]6. ΠῚ Ὸ ἢ ἔ 6 ΠῚ 
ἴυταο οἱ ὑδθν θη ἃ 6 50 ρ5ῖ556 

Εὐρυμέδων 
καὶ Σοφοκλῆς 
τὶ 9 Κερκύρας 
τὴν ᾿Ιστώνην 
αἱροῦσι. ξυν- 

δῆκαι πρὸς 
τοὺς φυγά- 
δας. τέχνα- 
σμα τῶν προ- 
στατῶν τῶν 
Κερκυραίων. 
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Ἰστώνης Κερκυραίων καϑιδρυμένους, οἱ τότε μετὰ 
τὴν στάσιν διαβάντες ἐχράτουν τε τῆς γῆς καὶ 
πολλὲ ἔβλαπτον. προςβαλόντες δὲ τὸ μὲν τείχυ-- 2 
σμα εἷλον οἱ δὲ ἄνδρες καταπεφευγότες ἐϑρόου 
πρὸς μετέωρόν τι ξυνέβησαν, ὥςτε τοὺς μὲν ἐπι- 
χούρους παραδοῦναι; περὶ δὲ σφῶν τὰ ὅπλα πα- 
ραδόντων τὸν ᾿Αϑηναίων δῆμον διαγνῶναι. καὶ 8 
αὐτοὺς ἐς τὴν νῆσον οἱ στρατηγοὶ τὴν Πτυχίαν 
ἐς φυλακὴν. διεκόμισαν “ὑποσπόνδους ᾿ μέχν οὗ 
᾿᾿ϑήναξε πεμφϑῶσιν , ὥςτε, ἄν τις ὁλῷ ἀποδιε- 
δράσχων, ἅπασι λελύσθαι τὰς σπονδάς. οἱ δὲ 4 
τοῦ δήμου προστάταν τῶν Κερχυραίων δεδιότες, 
μὴ οἵ ᾿4ϑηναῖοι τοὺς ἐλϑόντας οὐχ απιοχτείνωσι, 

᾿ μηχανῶνταν τοιόνδε τι. τῶν ἐν τῇ γήσῳ πείϑουσί ὕ 
τινας ὀλίγους ὑποπέμψαντες φίλους καὶ διδάξαν- 

δ. 38. ἄν. Ἐάν Ὁ., ἀιυοᾷ γοτιπα Ὑἱάοῖαγ, εὖ Ἰου τοῦ οοπῆγπια- 
ἴα ἃ Ροΐγαρη. ΥἹ, 20. "Ἂν φηϊπι ΡΓῸ ἐάν νϑὶ ἦν 4πα[6Γ ΒΟ ππὶ ἴῃ 
ΤΙ ΑἸ 415. ΠΡ ΥῚ5 τδρουϊίατ, μίο, ΥἹ, 18. 18. οἷ, θὶ ἴῃ γι. ἐάν, ὙΠ], 
75. Ἰάδιπ ἃ ροοίβ Αἰμοῖδ ᾿ποππηα!! ἈΡΙ πα οαγιην, 564, αἱ νἱἀ οί, ΠΔΌΪΘ, 
ΔΡ ᾿βοογαίθ παπὶ ἀϑιγραίιπι 51}. 46. 60 υἱά. Βέπδ6]. δὰ ἰδοῦν. ΑΥθοΡ. - 
Ρ- 140. 544. 

ΨΨΞΟΣΥ τα αν, 

ἀϊδοαβ οχ γθρβ. Ἀπεραν. ῥ. 94. 
δάη. 80. [π᾿ ργοπιοηου ον ΠΟ-- 
πὴ πἰθ5 ἰαηθη. 5.1} ἰδίου οἶ5 
Τιαἰἰπ|β ΠΟΠ ῬΓΌΓΒΙΒ ἱπιιδι[α α ΒΠΐ. 
γιά. Μαᾶν. ἀτ. [μαὉ. ὃ. 288. άπ. 
1. Αἀά. Τὰ ο. πη. ΥἹ, 50. ἀρὰ ἀ 
ΡΙΓΟπι οπὕοΟΥῖ ἃ πὶ ΜΙβθηῖΐ, ηΪϑὶ 
10᾽ ΜΙ απ αὐρὶ5 ποιηθὴ ΒαΡοΥΪ 
Ῥοββοί. 06 Οἰοθιοηίαπο. α«ιοά 
ΠΟΠΉΜΠ1 οοπίογιμ!. δχθηρῖο οἵ. 
Ζαιρῖ. ατ. ὃ. 999. οχισ. ἀρυά 
(Ὅ1105 ας ἴπ τ τἰδιιπὶ νοοάθι]0-- 
γὰπὶ πη ἢ ἶ οἱ πιοηΐασηθ ἀἰβοθγηὶ 
οσοπβίαι. 6 ἴρ890 Βοὺ πιοηίθ οἴ, 
αἄη. ΠΙ. 858. 4. --- τότε. Υἱά. 
11. 1. ἀ. οἱ ἀδ τότε ἁἥη. Ι, 101, Ζ, 

ὃ.2. Πρὸς μετέωρῴν φ- 
ἘτρῸ σαβιθ! Παπὶ ΠΟῊ ἴῃ νΘΓΓΟΘ Π]0-- 
εἰ “βίθαπη ογαΐ, ΟἿ. ΡΑΙ ΠΟΘ Υ. -- 
τοὺς ἐπικούρους. Οἷ 1Π, 

Θ5..».3.: 
. 8. Τὴν Πτυχίαν. οἹΠπο 

ΘΟ ρσίταν. (Ἰπχυῖν Ραϊπιογ. πὶ ἄταθο, 
δηΐϊ, ρ. 362.) δαπὶ ἱπβυ αι ἔ1556 
Οτγουγαθοσγαπι οἰν [αἱὶ νἱοῖπαπ: 60 
811. ἂὐ ρΡαυΐο, ροίοβὺ 6550 4δΠ) 

6ἃ, 486 ὦ ο5 ροτίπιι5 Οοτία οἱ-- 
νἱϊαι5. ργαθίασον, οἵ πὰᾶπο ἰπϑιία 
Βάποι ὙΠ [5ἷν 1401 νοσαίαν. 
ἩΠΌ5. ..ΡΙΠη. ΤΥ, 12. [δ.. 99.] απτϑ 
Οοτογταπι Ετιου 58, δίατα- 
π6..... Ῥέμολέα, Τὰν ΟἿ 6. 
515. ἴοεγθ οὔαηι ϑίθρι.". ΚΑ 55. 
Οἵ. θοάνν. [0 1. Ρ. 28, (380 εὖ 
αάη. Π|. 7, 5. ---- μέχρ 
πεμφϑῶσιν. ΟἿ δάη. 1, ΩΤ, 
2. --- ἄν. ΟἿ. κἀ. 

8.4. Οἱ δὲ. «προστάται. 
ΟἿ ἀάη. {Π. 70, 3: --τοὺς ἐλ- 
ϑόντας. Ῥοβγᾶθιιβ τούς ταᾶνὰ" 
ἀοἰουῖ, σαοά ἴῃ δά; 2. ποὴ ἱπιριῸ- 
Ῥαν 6ο6}!}. Αἱ δῖ φαϊᾷ πρπιαπάτιη 
5ἰϊ,. Ῥοιυ5 αὐτούς Ῥτὸ ΔΡΠΟ]Ὸ 16- 
Ροπϑηάιπι 6586, 86 τοὺς ἐλϑόν- 
τας αὐ τοὺς πεμῳφϑέντας ἀϊοίαμα᾽ 
νἱάουὶ δἀποίαῦ ἀὐπ. Οοηΐ, οἰΐατα 
Καπορ. δᾶ θίοη. ρ.150. οἱ δάη. 
ΠῚ, 81, Δ. Οδίογαπι οχ βιρθυῖουῖ- 
Βὰ5 τοροιοπάϊιπι ᾿ϑήναζξε. 

ὃ. ὅ, Πείϑουσί τινὰς 
ὀλίγους. «(Νοη ἀϊδοιίθ θχρυθβ-- 
5}, αυϊὰ ρογβιιαάουο 115 ΘΟ πὶ! βἰηΐ, 
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τες αἷς κατ᾽ εὔνοιαν δὴ 2έγειν, ὅτε χράτιστον αὖ- 
τοῖς εἴη αἷς τάχιστα ὠποδρᾶναι, πλοῖον δὲ τι 
αὐτοὶ ἑτοιμάσειν" μέλλειν γεὶρ δὴ τοὺς στρατη- 
γοὺς τῶν ᾿Αϑηναίων παραδώσειν αὐτοὺς τῷ δήμῳ 

Ι τῶν Κερχυραίων. 4. ὡς δὲ ἔπεισων, καὶ μηχα- 
νησαμένων τὸ πλοῖον ἐχπλέοντες ἐλήφϑησαν, ἐλέ- 
λυντό τε αἷ σπονδαί, καὶ τοῖς Κερκυραίοις παρε- 

ῳ δέδοντο οἵ πώντες. ξυνελάβοντο δὲ τοῦ τοιούτου 
οὐχ ἥκιστα, ὥςτε ἀχριβῆ τὴν πρόφασιν γεγέσϑαι, 
καὶ τοὺς τεχνησαμένους ἀδεέοτερον ἐγχειρῆσαι, 
οἵ στρατηγοὶ τῶν ᾿Αϑηναίων. κατάδηλοι ὄντες 
τοὺς ἄνδρας μὴ ἂν βούλεσθαι ὑπ’ ἄλλων χο- 
μισϑέντας, διότι αὐτοὶ ἐς Σικελίαν ἔπλεον, τὴν 
τιμὴν τοῖς ὥγουσι προςποιῆσαι. παραλαβόντες δὲ 
αὐτοὺς οἱ Κερχυραῖοι ἐς οἰχημα μέγα χκαϑεῖρξαν, 
καὶ ὕστερον ἐξάγοντες κατὰ εἴχοσιν ἄνδρας διῆ- 

Βεα 14 Ἰαίοι ἱπ ΒΘαΠΘΠΙΡΙΒ. ὙΘΥΠ15 
ὅτι κράτιστον αὐτοῖς εἴη ὡς 
τάχιστα ἀποδρᾶναι. Ουδδ γογρὰ 
4αππι ροπάθαπὶ οχ λέγειν, ποΙαῖ 
οἃ ἈῚ5 ἀἴςοΓΘ, οἰβὶ δ15 Πμ ΟΠ ρεπᾶα 
δαηΐ, οοείθ ἀποδρᾶναι. « ΒΑΆΟΚ. 
ΚΉΡΉ ἐς τινὲς ὀλίγοι (οἰπῖρσο 
νηΐ Θ.}) ΠΟ Γ165 Ομ ΠῚ 6χ-- 
ΕἸΏΡ ἢ 15. ΤΙογ αἰ ἀοἷ8 δὰ ἢ. 1. 46- 
πηοηβίγαυἹ Πεἰς. --- δή, 50ΠΠ1ο οὕ, 
ΟἿ δἀη. 1, 10, 6. -- ὅτε ς 
ΠΕ .ἑτοιμάσεειν. Οἵ, αἄη. 
Ι 

ὅλα. Ἂν ὃ. 1. "Ἔπεισαν, 
καὶ ... ἐλήφϑησαν. {Π|ὼὰ5 
γΈΓΡῚ 5. θ᾽ Θοίπιπι, φιοα ἀ]οῖμαν, βαπὶ 
οἱ ὑποπεμφϑέντες φίλοι, δυΐτι5 
τῶν ἐν τῇ νήσῳ οἱ πεισϑέντες. --- 
ἐλδνον τ ,παρεδέδοντο. 
᾿ς Ρἰαϑαιδπιροιίδοιῖς οἵ, αὐἀποίαϊ, 

"4. 
ὃ, 2. Ξυνέλάβοντο τοῦ 

τοιούτου. Οἵ. Ματι!. ἄγ. 
δ. 920. 1. Βοδβύ. ὃ. 108. 2. σ. 
-- ὥςτε ἀκριβῆ... γενέ- 
σϑαι. Ῥοτίιβ: αὖ ἀοτία "1- 
πἰπθ 46 ἀαθα οαπ5ἃ νἱ ἀ6- 
γοῖατσ (1115. αὶ ἱπ 1588 
διαπί). Ἡ πρόφασις, 408 Π| 
560]. πο σ! σοπίϊα5 ἀπάτην, Ἠδ πὶ. 
τη 6] 15 ἀ 6 ἢ σου γαποβίοη (ρο- 

15 νου σεβρίο σοι θη) Β6- 
νν Θσσταπῃ ἃ οχρίϊοαί, οϑύ ἱπαϊοαία 
ΥΘΥΡῚ5. ΡΟΒΙΓΘΠΊΪΒ δι! ρΟΓΙΟ 5. ΘΔ Ρ 15, 
μέλλειν γὰρ... τῶν Κερκυραί- 
ων. ᾿ἀκριβῆ 5680]. Ἰηἰογργοιαίπι 
πιϑανὴν καὶ πιστήν. 1)6 αἰ1|5 
ΘΧΡΙ πα ΠΟ Πθιι5 νά, εἁ. πιαϊ. --- 
κατάδηλοι ὄντες... βού- 
λεσϑιαι. Ἠδ ἱπβηίείνο οἵ. Νίατιν. 
αν. ὃ. 849. «ἄποί, 2. εἵ βιργα δά 
98, 1. ΑἸΙφαοιΐθ5. βίο Αρρίδηῃ. 9 τι 
ΜΙμν. ο. 13, 29, ΟΥἉ, 7 ἃ οἵ τυ. Ὁ1Α]. 
ἀθ οταῖ. ο. 16. πα ΓΘ 5.15 68 
“8.0 ΟἸΠΡῚΊ. Αἰοπάθ ΘΕ[ᾺΠ| μὴ 

ἂν βούλεσϑαι, ἴῃ υΐριι5 ἄν ΟΠ 
θ6η6 Ροίΐθγαῦ : πᾶπι ΡΟΒΙῸ ὅτι ΓΘοίΘ 
ἀϊοογοίαν ὅτε ἐβούλοντο, γε] ὃ ὅτι 
βούλοιντο, ποη άϊίο ἄν, 400 
ἰδ ΠΊ6η ΠΟΙΪΟ 51 ἢ οσὶ Ρ0 556} ἴη- 
ἔδυγὶ νου 5. υἱἀθίασ, (ὐδίθγαπι ἰη-- 
Πηΐνὶ προςποιῆσαι οΧ βούλε- 
σϑαι ρεῃάθηιβ βυιθίθοίαπι οϑὺ τοὺς 
ἄνδρας. 

ὃ. 3. Ἐς οἴκημα... κα- 
Φεῖρξαν. Ἦοο νεϑγρὰπὶ {πὶ 
ῬΓΟρτὶαπὶ οΟΠΟΙαἀ 6 πα] υἷι μΐο Πα-- 
θθαΐ, ΡῸΓ 9" μἰοίιιπι δὲ; σοηῖγα αθὶ 
ἐγαηϑίαία σοογοοπαϊ ποίϊο ἰποβί, τ 
Ἰερίναγ. Ὑιά, 1, 76. ΙΝ, 98, 0ΥἹ, 6. 
ΥΙ, 57. Εἰς ῬΓΔΘΡΟΒ ΠΟ π5. ΟΕ ΠῚ 
καϑείργειν 861 χαϑειργνύναι 

ἀπόδρασις 
ἐνίων τῶν 

φυγάδων καὶ 
τῶν πάντων 
ὠμοτάτη κό- 

λασις. 



᾿ ᾿ 

φῦνος δεινο- 
τατος τῶν 

φυγάδων. τε- 
λὲ ευτὴ τῆς 
στάσεως. οἱ 
᾿Αϑηναῖοι 

ἐς Σικελίαν 
ἀποπλέουσι. 

710 ΘΟΥ̓ΚΥΔΙΔΟΥ͂ ΞΥΓΓΡΑΦΗ͂Σ 4. μη. 

γον διὰ δυοῖν στοίχοιν ὁπλιτῶν ἑχατέρωθεν πα-. 
θατεταγ μένων, δεδεμένους τε πρὸς ἀλλήλους, καὶ 
παιομένους χαὶ κεντουμένους ὑπὸ τῶν ΤΡΟΟΝΑΙΘᾺ 
ταγμένων. εἴ πού τίς τινὰ ἴδον ἐχϑρὸν δαυτοῦ᾽" 
μαστιγοφόροι τ8 παριόντες ἐπετάχυνον" τῆς ὁδοῦ 
τοὺς σχολαίτερον προςιόντας. Δδ. χαὶ ἐς μὲν ἄνξ 
δρὰς ἐνορύτον ἔλαϑον τοὺς ἐν τῷ οἰχήμεστι τοὐτῷ 
τῷ τρόπῳ ὲ ξαγαγόντες "αὶ διαφϑείραντες" (ᾧοντὸ 
γὰρ αὐτοὺς μεταστήσοντές ποι ἄλλοσε ἄγει»" ) εἷς 
δὲ ἤσϑοντο, καί τις αὐτοῖς ἐδήλωσε, τούς τε ᾿4ϑη- 
γναίους ἐπέχαλοῦντο χαὶ ἐκέλευον σφᾶς, εἰ βούλον- 

ὕαρ. 48. 5. 1. Μεταστήσοντας 46. σοῃίθοθγα θαϊουῖβ Θχθπι- 
Ῥ᾽Όγαπι, ΤΠΟΠὨἰ ΙΖ’ απΌσιπ ΡΥΪππ5. ΓΘΟΘρΙ Πδδοῖς. Ὑυ]σὸ οὐ Βοίες. με- 
ταστήσαντας. Οὐαι νυ] σαίαπι ᾿πΓΘΥρΓ δηλ 6 χ 5 Ὁ1 πὰ θα ἢ ὕ ὁ Ϊ πὶ 
Ὁ 115 ((ὐοτονγδοὶβ) δάχοῖοϑ (ΟΧ ΘΑΓΟΘΘΙΓΘ) 4110 ὑγὰάσποὶ. τὰ 
ἴδοτο ΠΙΡΟΡ ο[ἀπὶ ΚτΟΒ]. Ουαρϑί. Τππο. 1. Ὁ. 98. 564. οὐ δος ἱπιογ- 
Ῥγοίαιο ἱπῃργο απ ἃ ὁ558᾽.. ΘΧρΟΒαΪ 5 ΘΟη ἃ ἢσπο ἴῃ Ομ θηΐ. ἀπ ἃ. 
δἰπά. ἃ. 1842. με. 190. 

ἱπποίαθ ἴα χορ α οχϑίδηξ ἴῃ 
ϑ θρη. Τηδ5.: 564 ἱπυθηϊ" οἰϊα πὶ 
ἐν, ποη 501π|ΠῚ ἴῃ ψ οὶ δι βίῃ, 
ἀδ Οον. δ. 07: κἂν ἐν οἰκίσκῳ 
τις ἑαυτὸν καϑείρξας τηρῇ ; δὶ 
Ὁ ἀάϊιιπι τηρῇ 6ϑὶ ἀρ ΒΒΙΠηῖ1Π], 
αν ἀραὰ ῬοΡἤθοιιιπι, ἐν τῷδε κα- 
ϑείργβεϑε τῷ ϑηρίῳ {μιοὶ. ΠΝ 
Πῖοι. ᾿ς ὁ0,, 5οἀὰ δἴϊαπι ΠΡ 1. ἃ 
ἐν σκύτῳ ἑαυτὸν καϑεῖρξαι ἐμαὶ 
Ὠοπιοη. ὁ. 29. Ἰάθπι ἢν ἀρ κα- 
ταλλείειν οἱ ἀρὰ 10, ἴῃ 18 - 
ἄθτο. [τὰ ἐς Προσωπίτιδα τὴν 

νῆσον κατέκλῃσε Ἰορίπηι 1. 109.. 
ΟΝ, 587. οὐ ΡΤ αι. ἽΝΙΟ, ο. ὖ. ὙΗ 
βοά κατακλεισάώμενος ἐν τοῖς βα- 
σιλείοις Χοποριοη αἰχί! γν. ὙΠ, 
2, ὃ. εἰς ἀδυγρᾶηβ Ρ14. ΙΝ, 1. 18. 
οὐ Απὰ}. 11, 2. 15, -- μα στι- 
γοφόροι, ἰἸοτατῖὶ, Τἰοῖο- 
γΓ65. ΟἿ, ΡΙοοι ἢ. Νοη Τᾶϊο 
σΟμμποιπονγα  Κερκυραία μᾶ- 
στιξ. Υἱά. Μ ι 61]. 46 Οοτγογγ. γθρ. 
Ῥ. 24. 84. -- ἐπετάχυνον 
τῆς δὸ οὔ. 6 ΒΘμνο οἷ. 
Ηδεοῖοά. ἼἜργ. καὶ Ἧμ. δ71. (ἴῃ 
ΜαΊΗ. αν. ὃ. 388.): Ἠώς τοι 
προφέρει μὲν ὁδοῦ, προφέρει δὲ 
καὶ ἔργου. ΟΥ̓ οἰἶδπι ὁ. 00. τῆς 
ἀρχῆς προκοπτόντων ἐκείνοις." 

ΑἙΝ, Πηρτουαπάα ΒΟιΒαγάγ! 6χ- 
ῬΙ σαι σα θην! 5σύην. Ρ. 141.,ὄ πὸ 
Βα 15. 5. Π}}}15. νἹἀδιτνρ ἸΟΟὶϑ ὁ. θ0. 
ΟΥ̓ ἸΡῚ άπ. --- τοὺς... πρὸς: 
εὖ ντας. Ὁ ΕΟ Υ 5515 ΑἸ ας ΠΙΠ ΠῚ 

προϊόντας.“ ὉΠΚ. Ιάδμι ῥ]δοοὶ 
Ἄτπο]4ο, οἰδὶ δα ς, 90. προξςβαΐς 
ψειν ἰπιογάϊιηι ἔθγο [46 Πὶ 6556 αἰ {π6 
προβαίνειν οκίθηαιθ. ᾿ς Ρουθ θῆδ 
[τἀϊ6}} 56. δΒαβδὶ προριόντας, 
4ποά ϑυϊάαθ {πόσο 8. ν. σχο- 
λαίτερον δοῦναι, {.Πη}. ΘΧΒΙΠ65. 
41 ὁ οαγοονο Θά ποι αἂ Οοιογα 
ΤΆΘΟΙΙΠΙ ΔΙΠΊΔΙΟΒ.. «. ργὰΘ ΠΙΘΙ 
Ἰδηιι5. ἀοοοάογθηξ, 0 μαστὶγο- 
φόροις υπλρογοηθαν. Εἰθηΐϊπὶ μα- 
στιγοφόροι {Π1 ΘΧβι}] 65. πϑψιθ δά 
{Πα πὶ Ἰοοιπι, π΄ 40 (ΟΓογΓ οὶ [π-- 
δ 0] ἀπι05 οὐ ἴπ65 οἰ δοθγαηῦς ρύι- 
τἀ πα βὰν σΟμΝ Γ}} Θβδεο, πο η [Π 61} 
ἴπιτα ἰρ5ὸ8. οὐἀΐπθ5. ἈΓΠΙΆΓΟΥΙΙΠῚ, 
φυίρρὸ '4υἱ ὃὰ τ ἱπηρ θα ιὶ [υἰδδοηΐ, 
«Ομ πι15. 51105. ααΐβ 6. Ἰηἰπΐοο 5 
γὰ]ποταγοην Καὶ Ὁ]... Οὐδρθι. 
Το} 1.029. 

ὕαρ. 48. ὃ: 1. Μεταστή- 
σοντας... ἄλλοσε, οὐ 805 
ἱπ ἃ] πὶ {πὸ πάαπὶ [ὁ σα τῇ 
ἐγαηβηονθυθηῦ," ΟΥἮὨ 54..-- 
σφᾶς... αὐτούς: ΔΑὐτούς ἃ 

-- 
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ται. αὐτοὺς διαφϑείρει»ν, ἔκ τε τοῦ οἰχήματος 
οὐχέτι ἤϑελον ἐξιέναι, οὐδ᾽ ἐςιέναν ἔφασαν χατὰ 
δύναμεν- περιόψεσϑαινι οὐδένα. οἱ δὲ Κερκυραῖοι 
κατὰ μὲν τὰς θύρας οὐδ᾽ αὐτοὶ διενοοῦντο βιάώ- 
ζεσϑαι, ἀναβάντες δὲ ἐπὶ τὸ τέγος τοῦ οἰχήματος 
χαὶ διελόντες τὴν ὀροφὴν ἔβαλλον τῷ κερώμῳ 
χαὶ ξιόξευον. κάτω. οἱ δὲ ἐφυλάθσοντό τε, αἷς 
ἠδύναντο, χαὶ ἅμα οἱ πολλοὶ σφᾶς αὐτοὺς διεέ- 
φϑειρον, οἰστούς τε, οἷς ἀφίεσαν. ἐκεῖνον. ἐς τὰς 
σφαγὰς χαϑιέντες, καὶ ἐκ χλενῶν τινων, αἵ ἔτυ- 
χον αὐτοῖς ἐνοῦσαι, τοῖς σπάρτοις καὶ ἕξ τῶν 
ἱματίων παραιρήματα 

δ. 3. Οἰτούς. 

σφᾶς Ῥγοποπιῖπο δά δχβι 65. γείθ- 
τοηο ἀϊδίαησ πα πὶ ἃ ΘΟ. ΒΑ  νῈΠῚ 
5} 16 οἱ ἀα. ΑἸΠΘΏΪΘἢ565 βρθοϊαηΐθμι 
6558. τοῖο ἀοοοῦ τη. -- ἐςεέ- 
ναι. 
σϑαι Ροπάθημ οἵ, αὐ. 1. 95, 4. 
δι. ἀναβάντες ... τὴν 

ὀροφήν. Ῥ᾿δοθρηιν τέγος, [6- 
οἴπαπι,  δοι, (ἀπο Αὐζΐοιμη, 
στέγος ΠΟΠΊΠΙΙΠΟ 6558 ἀθπιοηβίγαῦ 
θυ.) οὐ ὑῤοφή. 1ἃ οἷ ἢ ἃς 
}) 6 οἷκ ὁ (Ποῦ. δι! ογὸ αἱ 6 Β 61). 
ΑΠΡῚ ταπθη ὀροφή, αἱ ὄροφος 1, 
134... εἰίαπι ἀ6 ἰθοῖο Ἰδοίμιγ. ΟΥ̓ 
ΠΙ, 68, 8. “πελεῖν ποι ἰάδπι δῦ 
αἴχαο ἀφελεῖν 1, 194. 2... υ] αἰϊυά 
[αἴ558 Βραγ Πα αγι πη ΘΟΠΒΙΠΠππὶ Νο- 
ῬΟΙΪ5 νου} ῖ5. ἀοοιήπη5. 564 ρ6 Γ- 
γί η σοῦ, ΤΟΥ ΘΙ Θτο εὐ ἴα 
ΔΡΌΤΙΓ 6. 4πᾶπ| ΥἱΠπὶ ΓΘΟΙΘ [6 Π6Π8 
Ατη, οοπιραγαῦ Υ, 2. 9. Δ] ο54ιια 
Ιοθο5. --- τῷ κεράμῳ. Οἵ, ἀάῃ, 
ΠΡ 129 

δ. 8. Τὰς σφαγάς, ἴνα- 
σα]α. ΟἿ, Ὁ αἷς. οὐ ΒΊΟ ὁ πὰ, --- 
ἐκ κλινῶν τινῶν. Ἦαρο 
αἰγιιπὶ οαπὶ ἀπαγχόμενοι (οἵ. 46 
ἐχ αἄη. Π. 81, 3.) α΄ οὐπὶ τοῖς 
σπάρτοις (υ᾽ ἀοίταοίαθ [Θοἰ5. ἱπ- 
δια . γ 6] [ΓΔΟΠ 6 Ἰθοιῖβ ἔπη 5. 5[- 
σπἰοοη αν} οὐπαογθαηξ, ἀπ [αν ὶ 
Ροίοβι, {Π1 ὀχρ! πιο ἴανοι αὐ-- 
αἀϊταπι ἔκ, 4ποα οχ αἰΐογα, οἰδὶ ποθὴ 
Γαϊδιη, ἰδηιθη ἱπαι 6 ὁ5ὲ. δαὶο 
γαϊο. 4μᾶ Ῥγαθροβιθο ἴῃ Δ][61Ὸ 
ΠΙΘΠῚΌΤΟ δϑὺ ροβίία, δὲ φυο ἀπάγ- 

θὲ ἰμβμϊίνο εχ περεῦψε- - 

ποιοῦντες οπαγχόμενοι, 
Ὁ εν τ 

χεσϑαι ῬΡΓΟΡΥΪΘ ποὴ δϑῦ 56 515- 
Ρδπάθτγθ, 4πα6 ποι Δα]. ἐκ 
ΟΡ παθος αὐ νι οίπσ, γϑῦρὰ οἱ {γὶ-- 
λθυΐαν ἴῃ [μΘχ. Ρα55. δά. τϑο.. 564 
586 κὐγΓαηρα]ᾶγ 6, - τοῖς 
σπάρτοις, τοι ῖϊθα5. ἷπ- 
δὕΠ015. Γα 5οῖ 5. απτίροα. [ὰ΄ 
ΒοΚΙ.. Ομαγ. Π. Ρ. 117... οὐ νὶ- 
ἀοίαν πᾶρο ἘΧρ]απαῖϊο ργορίοῦ δά- 
ἀϊδαπιη ἀὐϊού απ οὐ φαρά Βυΐς 1η-- 
οἶδο γϑῦθππι ποιεῖν πο οϑὺ δά- 
Ἰδοίτη ργαθϑίαγθ ἰοῦ. {πᾶ γο- 
Ἰπηΐ 6556 πὰ πὸ5 (6Χ π501015 
[ἃ ο105). ἈΑλίναιν ἀπίθιη. οἰϊᾶπι 
ΠῚ διιηῦ. Ρου βίαι ΒΡΟΠ486, 
ΟΕ αἄάποῖ. {ΠΠ, 08, ὁ. -- χκαὲ 
ἐκ τῶν... παραιρήματα 
ποιοῦντες. Ποιοῦντες ρᾶγ- 
εἰοϊ ρα πη. ραγοἰρο ἀπαγχόμενοι 
δ. δ οἴτι πὶ δῦ, οἱ πᾶθο πηιίαΐα οΓᾶ-- 

ἴἴοπθ ρΓῸ νϑυρὶβ καὶ ἐκ τῶν ἱμα- 
τίων (πεποιημένοις) παραιρή- 
μασι ἰάθο βογίρία βιιηΐ, 4υϊὰ πα- 
ραιρήματα {Π1π0 'ρ80. ᾿θπιροτο ἃΒ 
ΘΧΒΆΠΡι5. [ἀοία 6556. 50 ΡΓῸΥ ΟΙαγΘ 
γα! ἀἴοοτθ. Παραιρήματος γο- 
σαθα!απι ὁ Ἵπιιο. αἴθυια ΡΟ] χ 
ΥΠ. 04. Μοον. 814. Ῥποί. α]. 
σταπηπιαιῖοῖ. ΝῸΠ 6556 τὰ πρὸς 
ταὶς ὦαις, 4πδηι νἱπι οἱ {γε θι!} ΡοΪ-- 
[πχ΄ βίνθ ν δϑῦυϊαπι ἢ πὰ Ὀ σ᾽ ἃ 5. ΟΧ 
ΒΕ πμποίο ποιοῦντες ἀρρᾶγογο υἱ- 
ἀϊν ῬΙοι5. αὐ Νοοῦ, δ δίοβ ἱπ-π 
τογργοίαιαβ. οὶ ΡῬογίιβ. δοά 56- 
οαπ άπ π] ΟΥ̓ σ πο πὶ ν᾽ ἀθηΐαν ΡΟΙ 5 
6586 ἀπὸ τῶν ἱματίων παρηρη- 
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παντὶ τρόπῳ τὸ πολὺ τῆς νυχτὸς (ἐπεγένετο γὰρ 
νὺξ τῷ παϑήματι) ἐναλοῦντες σφᾶς αὐτοὺς καὶ 
βαλλόμενοι ὑπὸ τῶν ἄνω διεφϑάρησαν. καὶ αὐ- 
τοὺς οἱ Κερχυραῖοι, ἐπειδὴ ἡμέρα ἐγένετο , φορ- 
μηδὸν ἐπὶ ἀμόξ ξας ἐπιβαλόντες ἀπήγαγον ἔξω τῆς 
πόλεως" τὰς δὲ γυναῖχας, ὅσαι ἐν τῷ τειχίοματι 
ἑάλωσαν, ἠνδραποδίσαντο. τοιούτῳ μὲν τρόπῳ οἵ 
ἐχ τοῦ ὄρους Κερχυραῖοι ὑπὸ τοῦ δήμου διεφϑ- 
θησαν, καὶ αἱ στάσις πολλὴ γενομένη ἐτελεύτησεν 
ἐς τοῦτο, ὕσα γε κατὰ τὸν πόλεμον τόνδε" οὐ 
γὰρ ἔτι ἦν ὑπόλοιπον τῶν ἑτέρων ὅ τὸ καὶ ἀξιό- 

᾿ἀναλοῦντες εχ ΠοΙΪΠΙΔΠπὶ οοπίθοϊιιτα ΡΟϑΐ ἨδΔΟΙΠ μὴ ΤΘΟΘΡ ἢ. ΒεΙμς. 
γυ]ρὸ ἀναδοῦντες. 
ἀναιροῦντες" 

δυι4α5. οὐ Ζοπαγὰβ: 
Θουκυδίδης" καὶ ᾿ἀναλῶν, καὶ ᾿ἀναλοῦν (11, 24. 

᾿ἀναλοῦντες, ἀντὶ τοῦ 

ΥΙ, 19. ΥὙ1Π., 45.). γα ]]ὰ: 5101 τᾶ πὰ ἰπίεγ θη 68. 

μένα (οἵ, ἀἀ] 6 ἢ. ἰπ ϑοθποίά. 
1.6χ.). βοσιηθηΐα, Ἰαοἰπῖδθ, 
ΟΙαν 65) δικοί ἔθη. Βοπθ ἰσίμαγ 
50}0].: ὡς ἂν. εἰ ἔλεγε, τελα- 
μῶνάς τινας ἀποσχίξοντες τῶν 
ἱματίων ὥςπερ ζώνας ἐποίουν. 
-- παντὶ τρόπῳ. Οοπηϊο- 
Εἴπιιβ παντί τε τρόπῳ. (Υα}1ἃ : 
οπιπὶ ἀεπΐάα 6 τι 0 40.) Νὰπι 
παντὶ τρόπῳ ενν͵ ἀναλοῦντες 
σφᾶς αὐτούς ποπ σΟΠΔΘΓΘΓΘ, ΟἸΙΠῚ 
51] Θ ΟΣ θ115. ΡΑΓΙΪΟΙρ 5 καϑιέντες 
οἱ ἀπαγχόμενοι οοπίγα (ΟΘΙ]Θτππὶ 
ἀδιηοηβίγαν  Π}5 ἴῃ Θά. πηαὶ. ΒῈΡΡ]. 
δῖη δυΐοηι παντὶ τρόπῳ οἱ ρτο- 
χίπια οπιηΐα δά διεφϑάρησαν Γ6- 
[ΟΡ Π.Π15... ΡΓΟΡΙΪΘ. ΘΟραΪϊαπι. ΟΠ 
ΠΟῚ ΡΟ556, {ππηὶ ἄπο νοθα δεέ- 
φϑειρον οἱ διερϑάρησαν. ΤΩΝ 
86. ΘΟπίαησοηάα βἰηῦ, ΡΟ ΒΡ ομαὴ 
65. Βοίεϊσίτια ἴαπιοπ ἴῃ Οὐοηϊθοῖ, 
δά Αὐἱβίορι, ρᾷσ. 916... ΑΥὐπο]άιιϑ, 
Ἠδαβίιβ ἴῃ ἵμπιοῦργ. Τίς. Ρ. 14, 
Ρυΐαηῦ ΠΊΔΙΟΥ ἢ. ΠΕΠΊΘΙΙΠ ΡΥ -- 
ΟἷΡΙ ΟΠ ἴῃ Οατιδα {ἰτι1556... ΟἿ Ὁ 
ἰηδυλαϊα. ογαιϊοπο Ραυ!αλαπι ἀθἢ6-- 
οἴογου Τμπογά 65, οἱ ἴα ΡοΓροΓθί, 
α δὶ δι ἀἸΓογα πὶ γογθαπὶ διεφϑά- 
ρησαν πο δϑβοὶ δααϊίιγιβ, αὖ 
Βιροιίογα σφᾶς αὐτοὺς διέφϑει- 
ρον ΟΡΠ 5. οββοῖ, ΠῚ5 παντὶ τρό- 
πῷ υϊΘΠῚ ΒΟΥΊρΙΟΥ ΠΟῚ ΒΟΪ]ῈΠ 8ιι- 
Ρόπογο πιθηιρτο καὶ ἅμα οἱ πολ- 

λοὶ ... ἀπαγχόμενοι ΘΧργο888, 564, 
ἀύσπι διεφϑάρησαν ποπ ἠδ 501 
πλαΐοτα ρᾶνίο, 564 υὖ δηίθα ἐφυ- 
λάσσοντο ἀδ οπιπίριβ ἰῃ 110 86-- 
αἸΠοῖο ἱπο] 518. ἀϊοθαπι 51}. οἰϊαπὶ 
τοπιοιοτα Κερκυραίων ᾿ἀναβάν- 
τῶν ... ἑτοξεύοντο κάτω φοη:-- 
Ρἰδοιίταν, ἀπὲ ο᾽ ἀυρ!οχ ΡΟ 
ἸΠογια παντὶ τρόπῳ διεφϑάρη- 
σαν ΟΥ̓. οἱ. ον ἢΟῸ γουΡαΠῚ 
ἁὐάϊ ὨθΟΘβ56. Τιοτῖι, ΘΟΡΠΟΒοΙδαν, 
Ναιη. »αυ! ὑπὸ τῶν ἄνω βαλ- 
λόμενοι ροιϊογαπί, δὲξ εφϑάρησαν 
φυϊάθηι 564 ποῃ σφᾶς αὐτοὺς 
διέφϑειρον.“. ΔΟΕΠ1,. 
᾿ δα αι Φορμηδόν. ΟΝ αἄη. 

Π Ὁ. Ἐτελεύτησεν ἐ σίσιοι, 
Οὐ “δάη. Π, 51, 1. --- ὅσα γε 

οι τόνδε. Ἠϊηο Ροβὲ ΒΘ] Πὰπὶ 
Ῥεῖορ. δπίθ΄ πιοιΐοπι Ὑππογ 15 
ΠΟΥ 5θα ΠΟ η 65 Οὐγογγαθ οχοὶθα-- 
ἰὰ5. 6556. ΒΒΡΙΟΔΤΙ ΡΟϑδιιμηι8, [)10-- 
ἀοΥιβ αυϊάδπι ἴρ50. ΡῈ]]|0 Ῥεῖορ. 
αἰϊαπι Οὐγογγαθ ἐππη}] ὑπ ΘΟΠΙΠ]6-- 
πογαῦ ΧΠΠ, 48, : 5ρα νὶά. ὙΥ ὁ ἢ 5 πὶ. 
Δπιῖχα. αἱ. 1.2. Ρ..219: [{Ρ. 290 
οα. 2.) οὐ Μὰ 61]. ἀ6 Οογογν. ΓῈΡ. 
Ρ. 33. "Ὅσα γε, φυδπῦαπι 4π1-- 
ἀδπὶ αιὐΐϊποῖ. ΟΝ ΥἹΙ, 70, 1. 
δάη. --- οὐ γὰρ ... ἀξιόλο- 
γον; ὨΘΩ4΄ι6 ΘὨΪ πῆ ἰἃ Πὶ Γ6- 

ΠἸ4αὰ ογαύ οχ αἰΐοτα ἔα- 
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6 λογον. οἵ δὲ ̓Αϑηναῖοι ἐς τὴν Σικελίαν, ἵναπερ 
τὸ πρῶτον ὥρμηντο, ἀποπλεύσαντες μετὰ τῶν 
ἐχεῦ ξυμμάχων ἐπολέμουν. 

49. Καὶ οἱ ἐν τῇ Ναυπάχτῳ ᾿4ϑηναῖον χαὶ 
᾿᾿χαρνῶνες ἅμα τελευτῶντος τοῦ ϑέρους στρα- 
τευσώμεγνον ᾿ἀναχτόριον Κορινϑίων πόλιν, ἣ κεῖ-: 
ταν ἐπὶ τῷ στόματι τοῦ ᾿Δμπρακικοῦ χόλπου, ἔλα- 
βον προδοσίᾳ᾽ καὶ ἐχπέμψαντες Κορινϑίους αὐτοὶ 
᾿ἀχαρνᾶνες οἰχήτορες ἀπὸ πάντων ἔσχον τὸ χω- 
θίον. καὶ τὸ ϑέρος ἐτελεύτα. : 

οὐ. Τοῦ δ᾽ ἐπιγιγνομένου χειμῶνος “Δριστεί-- ᾿Αρταφέρνην 
δης ὁ ἀρχίππου, εἷς τῶν ἐργυρολόγων νεῶν 4ϑη- ἘΣ ΤΑ 
ναίων στρατηγός, αὲ ἐξεπέμῳφϑησαν πρὸς τοὺς “λέως ἐς Λα. 
ξυμμάχους, ᾿Δρταφέρνην ἄνδρα Πέρσην παρὰ βα-- τεδαίμονα 
σιλέως πορευόμενον ἐς “αχεδαίμονα ξυλλαμβά- Ἐπ ϑηνατοεν 

2 γὲν ἐν Πιόνι τῇ ἐπὶ Στρυμόνι. χαὶ αὐτοῦ χομι-- ξυλλαμβά- 
σϑέντος οἱ ᾿Αϑηναῖον τὸς μὲν ἐπιστολὰς μετα-- 
γραψάμενον ἐκ τῶν ᾿Τσουρίων γραμμάτων ἀγέ-- 

᾿ἀνακτόριον. 
αἱρεῖται ὑπὸ 
ἀϑηναίων καὶ 
᾿ἀκαρνάνων. 

»- 

νουσι. ϑάνα- 
τος ᾿Δρταξὲέρ- 

ξου. 

ΟὕΤΟ ἢ 6 (οχ [αοίίοηθ Ορ αἰ π}}) 
4π0 ἃ πιθὕο0π8 ἀϊση πη 65- 
5οὺ; εἶν οἰυβ ΠΟ Π6 ΘΠ ἷΠηῚ 
4ποἀ το! ! 4αππὶ οραὖ οχ ἃ] - 
ἴογα Γὰ Οὐ] 0 ἢ 6 Θἰπ|5Ππ|0 αἱ 1 ἃ Πὴ 
εγαῦ, αὐ ΘΠ ]0Πη6 ἀϊσηππὶ 
ΕΝ Οἱ. Ι. δ4,. ὅ. 

δ..0:" Ὑππν Ξυρεθευδχῆρς ὥρμηντο. 
5ΠΠΠον 74, 1... 01 οἵ, Δάη. 

σαρ. 49. ᾿Ανακτόριὸν. ΟΕ, 
1.788. καὶ ἐκπέμψαν- 
τεφρτοὺς Κορινϑίου ς) ἀντὶ 
τοῦ καὶ ἐκβαλόντες τοὺς ὄντας 
ἐκεῖ (νἱά. 1, 50.) Κορινϑίους. 
5080]. θ6 Βαὸ νἱ ψογθὶ ἐκβάλλειν 
Αγῃ. σοΙηραγαν Υ, 52. Αἀά. Η οπι. 
Οάγ58. σ΄, 996, -- αὐτοὶ ... 
τὸ χωρίον. Αὐτοί 5ἰσηϊβοαί, 
4ιδησαδᾶπι ΛΙΠ ΘΠ θη 565 δ Αραγπᾶ- 
Π65 ΘΟΠΙΠΉΙΠἾ ΘΓ πᾶ πο ΘΧρΡ ΑΙ ΠΟΘ ΠῚ 
5 5οορ ββθηΐ, 5.0] 05 ΔΟαΓΠΔΠ68 ἰΠ-- 
οοἶαβ ΤΡ 15 ὀχρυρπαίαθ [λοίοϑ 6586. 
Οὗ δάη. Ν, 60. “πὸ πάντων 
ΔΌ ΘΠῚ 5080]. Του ΘΧρ! οαὺ ἀφ᾽ 
ἑκάστης πόλεως ᾿ἡκαρνανίας. 
»Ασαγπαηΐα ΘηΪπ ἴῃ ψαυ]ὰ5. ἰγριι5 
οὐ ΘΟΠΥΘΗΪΙ8. 5611 ρᾶγνὰ8. ΡΆΓίΘ5 
οΓαὺ ἀϊνίδα, 4186 βίπσϊαθ φιοάδηι- 

πιοο 511 1015. ογαηΐ. Κ ΒΙΌΟΜΕ, 
ΘΕ.1.9. ᾿ἡκαρνάνων οἱ πλείους, 
μάν τα ᾿ἡκαρνάνων πάντων, εχ 
410 Ιοοὺ οἱ δΒοὺ βοοϊοίαίθ ἱπποίαβ 
6556. {Π|Δ58. οἰνίαϊ85. ἀρρᾶγεῖ. Αἀαα, 
δάη. ΠΠ, 105. 1. εὐ ἀ6 ΘΟΠΟΙ ΠΟ 
Βοδίοτγιπι ροβίία νοῦρα οἱ πᾶν- 
τὲς Βοιωτοί 11, 2. ΠΙ, θ0. 54. 

Οαρ. ὅ0. ὃ. 1 ἐά Ὁ χβνθήν μή ε 
γῶν νεῶν. Οἴ. 4η. ΠΙ, 19,1. 
-- Ἠιόνι. Οἵ. δάμη. 1, Ἰ07. 

δοτῦς ΓΤ ΥΥΥΥΥΝ 
4{ππὶ γα Π 5 5 ΟΥΙΡ Θὴ ἀ85 (οἷ 
μὰ τῷ οοπγογίθμ δ5.} ΟἿ, ἃ 8 - 
Βθπΐ, -- ἐκ τῶν σσυρίων 
γραμμάτων. 9 ἘΒυϊββοῃίῃβ ΠΡ. 
Ἰ. ἀθ τρπο Ροιβαῦ. ρ. 141. ἀϊοὶῤ 
Τινιογαϊάοπι τοίευγθ μὰ ΠΠογα5. Α5- 
ΒΥΓΙΟ 5 ΒΤ ΠῚ Ο ἢ 6 ΒΟΙρία5 [5568 ... 
Νοὴ νἱάθο, οὺνὐ ᾿“σσύρια γράμ- 
ματα δἴο ργῸ 56 ΥΠ Οἢ 6 Αββυτο 
Δροῖρὶ ἀθρθαπι; πᾶπι μ0Ὸ Ροϊίι8 
αἰχίββοι ἐκ τῆς ᾿“σσυρίας γλώσ- 
σης, Ὁ 1, 138. Περσίδα γλῶσ- 
σαν, νεὶ διαλέκτου “αῦ ῬΙμῖ. 
Αροριμμ, ρ. 820. τὴν Περσίδα 
διεώβοινε ξε. Νρο 5010 Δ α]Π|}5 ργο- 
ἀἰναμη Ῥογβαβ ὑππὶ ᾿ἰηρτιὰ Αββυγίᾶ 



Χῖοι τὸ τεῖ- 
χοὸς περιαι- 

ροῦσιν. 

δθ0 ΘΟΥΚΥΔΊΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗ͂Σ 2. να. 

γνωσαν, ἐν. αἷς πολλῶν ἄλλων γεγραμμένων 

χεφάλαιον ἦν πρὸς αχεδαιμονίους οὐ γιγνώσχειν 
ω , Ἥ “Ὁ " 2 , ΄ 

ὅ τι βούλονται" πολλῶν γὰρ ἐλϑόντων πρέσβεων 

οὐδένα ταὐτὰ λέγειν. εἰ οὖν βούλονται. σαφὲς 

λέγειν, πέμψαι μετὰ τοῦ Πέρσου ἄνδρας αἷς αὖ- 
Ν ὟΝ, 2 , “ 

τόν. τὸν δὲ ᾿ἀρταφέρνην ὕστερον οἱ ᾿Αϑηναῖου 

ἀποστέλλουσι τριήρει ἐς Ἔφεσον καὶ πρέσβεις ἅμα" 

οὗ πυϑόμενον αὐτόϑε. βασιλέα ᾿Δρταξέρξην τὸν 
»--ι 2 - " ᾿ Υ̓ Α " “- ΙῚ 

Ξέρξου νεωστὶ τεϑνηχότα (κατὸὼ γὰρ τοῦτον τὸν 

χοόνον ἐτελεύτησεν) ἐπ᾽ οἴχου εἰνεχώθησαν. 

51, Τοῦ δ᾽ αὐτοῦ χειμῶνος καὶ ΧΑἴοι τὸ τεῖ- 

χος περιεῖλον τὸ χαινόν, κελευσάντων ᾿᾿ϑηναίων 

χαὶ ὑποπτευσάντων ἐς αὐτούς τι νεωτεριξῖν, ποιὴ- 

(αρ. 50. ὃ. 3. ᾿δοταξέρξην. ᾿Αρτοξέρξην Βεῖ(κ., χα ἴῃ δά. 

δἴογοοί. νυϊσαίαπι ποπλϊηΐβ ΤΟΥΠΙἂπι ΘΧ 5010 πὶ. ῬΓΟΪΕΓΕ, Δαδη ΙΔ ΠῚ ἴῃ 

πιαΐ, «Ἔχ Πρ]. Ῥγαρίοῦ. (ὑ. ΘΟΙΘΓΟΒ. ΟἸΊΠΘΘ θα ΠῚ ΘΧΒίθοτο ἰρβθ αἰ νην. 

ΟἹ, 4. 1, 104. 1. Οποά τορίαϊ, “αὐ ἵποπῖπιῦ ΟἰΪὰπι Ῥουβίοα ποπὶπᾶ 

ΑΛ ΒΘ Βεῖμν δὶ Αὐἰαβομῖν, ἀπθ αγάθοιπι ΑὙΪΆΧΘΓΧΘΘ. ΟΥ̓ΤΙΠῚ 6556 ἀο- 

οαἱν ατοιεῖ. 1ὼ Πφον. 14. 1. 2.. Ρ. 901. 
αν. 51. 5.1: Αὐτοὺς. Τ. α΄. Β. δίοξαι. ἑαυτούς. 

ΟἿ, «ἄπ. 

τἰ505 [ιϊ556. [Θυ04 ἴπ δυΐα αἰ 
δάϊοιῖ5. ρεϊποῖριιπι Γαοαπὶ 6550 ἔρια 
εἴτα δχ δῖβ υϑιθὶ5 οΟἸ Περὶ: ΒΙ απ. 
ἀθ Ἠογοδοι. οἱ Οἵδβ.1] Ἐουίαββίβ 
μος 5ἰσηϊποαι ΤΙΐιο. , ῬΘΥβἃΒ. ΠΟῚ 
Βαβθιΐδθ6 5185. ἂὺ ῬΓΟρΓΙα5. Πογα- 
τιιπι ΓΟΥπιὰ5. 56 αἀ 50 ΘΠ ΑΙΠῚ 

αὐτούς. 

Δαμ ρυΐπεο ΠΙοτὰ5. Αβϑυτᾶβ.. ἥπα8. 
ΡῬΓῸ ἀπιϊαυ!5βἰπιῖ5 Βα θοὲ ΡΠ Τηΐι 5 Ὑ1]. 
Η. Ν. 80.. οὐ ἃ Αβϑυγῆβ δὰ. .- 
Δ]|105. Οὐ θη υ5. ΡΟρυ]Ὸ5. γ ΘΗ 556. νἱτὶ 
ἄοοι! οχίδιναηι ἦ ΘΌΪ, Οὐΐι5 οχπ 
Ρ᾽απαιοἤθπὶ ῬΓΌΡἢ 5. ΑΥπ. Ῥουβα8, 
Ῥορυψιμι. 5Θπ  όγαπι. ἀαππι ΡΤῸ- 
ΡΥΠΪ5. ΠΓογάσαιμι [Οὐ Π}15 οαγουοῖ, ἀ8- 
ΒΥ νΪὰ5. ἀβοϊν 556, βίου ΘΔ} ἀγδθ- 
οἶδ υδὶ βπε, δχριοαι. δΒισηϊΠοαν 
ν᾽ άθαιιν βου ρίανα οαηθαϊα,, (4 ΔῊ] 
Ἡδγούοι. Τ᾿, 817. Αξβυγίαπὶ νοθατὶ 
Ἠδογοη, 14. 1. 2. ρμαρσ. 9090. οἀ. ἅ. 
σδηβοῖ, δἰ ᾶπὺ ΠΟῊ 50{π|Π| ἴῃ Π10-- 
Ὠμτη ΘΗ 5. δοὰ οἰϊαπι ἴῃ ΘΡΙ510}5 
Δα θ᾽ Γαπὶ 6556 σομ δ Υ}, ---- πὶ 0 2.- 
λῶν...πρέσβεων. [μιοοᾶδο- 
ΠΟ Πἶ05. ἀδοιονίβεο δα τορθ Ροῦ- 
βδταπι Ἰδσαῖοβ πα ονὸ ἢ, 7. Ἰορὶ- 
πῖμ5. 566 μυῖα ΙορΆ!Π 0 ἱπίογοορ ἃ 

ΤῊΝ 

οδῖ, νἱά. 1, 607.; ἀθ αἱ ]5. Τὸν ά. 
ΠΪΠ1 πατγανϊ. --- σαφές, 1. 6. 
σαφές τι, 4ποά νυ ]σὸ μἴο ἀάϊιιην 
οἰΐαπι 1101 ἀρ αἀϊδοινα Ομ 1-- 
τατ. Υἱά. ΥἹ, 21, 1. Μά τυ... ἅτ, 
ὃ. 187. 7. 5 Οὴ οἱ ἀ. αὖ Χοη. Ογγ. 
ΙΝ, 4. 8. πὰ αἸϊπ ἃ 56 η 10 
Οαΐπη}. Ιπβὲ. Χ, 1. 41... 8] νἱά, 
Πουρϑι. β 

8.3. Νεωστὶ τεϑνηκότα 
. ἐτελεύτησεν. Οοπβρίναῦ 

Ὀιοάον. ΧΕ, θά. Αὐϊάχθρχθπὶ ΠΙῸΓ- 
τὰὰππ 6556. ἀϊοθηβ 0]. ΠΧΧΧΥΗ͂Ι, 
ἀ, βιταίοοϊα ἀγοποῦίο. ΟἿ, ΥΥ 6556]. 
αὦ Ὀιοά. 1. ἃ. ΟἸτ απ Βαβι. Η6]]. 
ν. 3260. εἀ. Κορ. ΟΤατ 5 8. 1. ἀ. 
Ρ- 41. Βυοοοβϑὶν οἱ Χοῦχοβ ἢ, ἀαϊ, 
δὶ ἢάοθ5 Οἰεβίαθ Ρογβ. 49. ( οἵ, ἴὰ- 
ἤθη ΟΤΙ 1.) Ροβὲ αυασθγαρσίηϊα 
αυΐπααθ ἀΐθθ πϑοαίη8 δϑῦ: ΠῈ]10 
βοραϊαπιβ, αΐ ΠΟ ἢ τη}}}0 ἀΠῚΡ 5 
50Χ ΠΙδΠ565 γούπαν! : δυο Ἰ)αΓίτ5 
ΤΠ... θῖν 1. ὙΠ]. αἰ φυο ϊοβ. ποπι-- 
πᾶν Ἵιιό. 

ἀρ. 1. ὃ. 1. Περιεῖλον. 
ΟΥ̓́, αάη. 1. 108, 3-.--- καὶ ὑπο- 
πτευσάντων. Καί πὸ βᾶβρο- 
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σάμενοι μέντοι πρὸς ᾿᾿Ιϑηναίους πίστεις καὶ βε- 
βαιότητα ἐκ τῶν δυνατῶν μηδὲν περὶ σφᾶς νεώ- 

[Ὡ τερον βουλεύσειν. χαὶ ὃ χειμαὴν ἐτελεύτα, χαὶ 
« » “- ΄ »] ὝΑΑΙ ὁ - Δ ἕβδομον. ἕτος τῷ πολέμῳ ἐτελεύτα τῷδε, ὃν Θου- 
κυδίδης ξυνέγραψεν. 

Ι 2. Τοῦ δ᾽ ἐπιγιγνομένου ϑέρους εὐθὺς τοῦ τε 
ἡλίου ἐκλιπές τι ἐγένετο περὶ νουμηνίαν, καὶ τοῦ 

οἴππι Πα 6 α5, οἵ, αάπ. 1, 1. νυ. καὶ 
ἐλπίσας. --- ἐς αὐτούς υἱτὰπι 
οὐπὶ ὑποπτευσάντων νεῖθο, “8 
Τοροβίίο αὐτούς εἴπ Ψψεωτεριεῖν 
ΠΟ ΘΠ 68 5ἰηΐ, ἀἀ θ᾽ Γαγὶ ροίθβῦ ; ΠᾺΠῚ 

«οὐ ὑπόπτεύειν ἔς τινα ἄνϑρω- 
πον ἄαἰϊείμιν., 4πὰ [ΟΥ̓ βᾶθρα 
αἰὐπιν ἢ]. 55. (νἹ4. ρ. 22. 100. 
2090.. 8,.:.274.. 945.209.,.88. 922, 
ἀ1. 429. 80. 690, 90.“ ΒΙΘΟΜΕ, 
8 ὙἹ, 92.).. εὐ ψεωτερίζειν ἔς 
τινα, αἱ 1, 3, 1.: ΠΠπ|4 ἰἀπιθῃ 
ΘΙ ΒΙ ΠΏ 15. Ὑἱάθιῦ. Ἀγαθσοιο ἷἰπ 
Οὐπιπιθηΐ. δηϊαα. κα. ἃ 1842. 
Ρ. 101. εὖ ργορίθν. σο σαι οπ 6 πὶ 
ΥΘΓΡΟΓΙΠΙ. οἱ φιοά νεωτερίζειν 
ἔς τινα βοῖθαϊ ναΐθγα νυ ἱπὶ αἰ Το πΐ 
ΓΆΟΘΥΘ. ΠΙᾶΠΕ5 αἰϊουὺϊ αἵ- 
ἔεντο. -- ποιησάμενοι... 
βεβαιότητα. Βὶ ἴῃ Πἰ5 ποιεῖ- 
σϑαι πίστιν πρὸς τινα ἱπίοιρτο- 
[άπ Ρ 8 οἶδ οὶ Οα πὶ ΔΙ 410: 
4ΌΔΙῚ τι5[αἴα πη ΠΟΙΪΟΠ 6 ΠῚ [υῖ115 ἴοτ-- 
22] 86 6556 ΘΧΘΠΙρ 15. Χοη, ΠΕ]]. 1, 
ὃ, 12: ὥμοσαν τόν τε κοινὸν 
ὅρκον καὶ ἰδίᾳ καὶ ἀλλήλοις 
πίστεις ἐποιήσαντο, Ἠετοάοί. ΙΧ, 
902: οἱ Σαμιοι᾿ πίστιν τε καὶ 
ὅρκια ἐποιεῦντο συμμαχίης πέ- 
οι πρὸς τοὺς “Ελληνας, 51π|}}1-- 
Ρὲ5 ἀοεοοηῆὶ τα 6 σ. δὰ Ίοπ. Ρ. 
991. οἱ Β ποθι. ΟΡ βοῦν. ἴῃ Ὑπαο, 
Ρ- 10. 54... ἴῃ νευθὶβ ποιησάμενοι 
βεβαιότητα ἀϊϊοσία βιαίαεπάα 6ρι. 
Ἠδδθο. οηΐπὶ ὁχ ραγίουϊα μέντοι; 
4186 νἱπὴ δάἀνουβαηαὶ [οὐ πὰϊο Θητι- 
οἰαίο {γι}. Ρογβρίοππιπι δϑῦ ΠΟ ἢ 
ῬΌ556 ΞΟΠΑΓΘ 5 αἰ άατο ἃ] Το, 
ΓῚ ἀ ὁ πὶ ἀατο, 4υδηὶ 5ἰσηϊβοαιίο- 
Πρ δρυὰ Τμιογάϊάθην 115. βυ}ῖδ- 
Οἴδπη 6556 5δ'ηθ ἀμθῖο ἢτιὸ τοϑρὶσ 
Οοἴδηβ. βοῦς δίθρη. ἴῃ 1165. Ὑ. 
βεβαιότης,, 564 ναῖε 5101 60 πι- 
βάγαγο θὲ ἱπιροίτασγο, ἔϊ- 

ΤΕΘογ αἰ ἀϊ5. ΥΟ]. Π. 56οῖ, Π, 

ἄδεπι, βίοἢ ΙΒ οΥΒοῖ γοΥ- 
5Β0Π αἴθ πη, ΑἹ γθοῖθ Βομοοπιδη- 
ὨΠ5. 1. ο.. ἀο06. ΠΙ81] ομβίαγθ, 410 
ΠΙΐπιι8 πίστιν ποιεῖσθαι ἀπο 
π᾿ ΘΠ θηι. πιο ἐπὶ ἀοοίρίαμιγ. αἰ 
51} οἰΐοθγθ, αὖ βῖρὶ ἢἊ65. ἀδίυγ, 
βίο δἷπ  θυβργθομ 6 γ6ῖ1- 
50 αὔθ, ΟΥ, ἄδειαν ποιεῖσθαι 
ΥἹΙ, 00. [τὰ νευθὶ5 ἱπίθ!]!θοῖ5. 6χ- 
Βρθοίεβ. συίθπ παρ᾽ ἀϑηναίων, 
564 πρός 5ἰσῃίβοαίοπο [αἰ 5 πιὰ 

οἱ Μυτιλη- 
ναίων φυγά- 
δὲς πρῶτον 

ἘΒΈΌΓΡΑΓΙ, ἘΡῚ ΔἸ] 4 ἸΓογῚ οαπὶ 
ἈΙΓΘΓΟ Ἰπί ΘΟ ἄορ ἀϊοαίατ, γοβροπ- 
ἄδι βοβοθ. ΟἿ. δάη. Π, 45, 1. 
--- ἐκ τῶν δυνατῶν οὐπὶ 5ι- 
ΡογΙΟΥΡιι5. ᾿ππσοηάα 6556 ἰπά8 11- 
«ποῖ. φιοά ΟΠ 5ια 55 πι οχίβιϊ- 
ΠΙΆ ΠΑΪ Θββθηϊ, 5] ῥδοι] θβϑβθηΐ, Π6 
ΑΙΠΒΘπΐθπβοβ, υοαα οἰμ5 ΠΟΥ ρο5-- 
5εῖ. 46 σοπαϊποπθ βιὰ πιο χιιαπι 
ποναγρηΐ, ΠεΡοθαηΐ οπΐμι ργαθνῖσ 
ἄδγθ ἴογο, τῷ ΑἸ Βθηΐθπβαβ, {πο ϊ65- 
ΘΠΠ4ΙῈ6 ΑἸ φαϊ ἃ ἴπ ᾿υἸβυϊπο 50 βίαϊα 
ἱπποναββθηῦ, μᾶηο ΠΘΟοβϑαιίαπι 5ἰθ] 
ΥἱΒΆΠῚ 6556. πη 0 Π6πὶ αἰ Γοπὲ, 
Οδίθγαπι σιιθσου, ἀαὶ οἸίπι ἐκ τῶν 
δυνατῶν αἀ μηδὲν. .. Ψεωτε- 
ρεεῖν ὑϑῦμ!δ, ἤπηο 586. Οὐ 60]10- 
ΘΔ ΠΟΠ6 ΠῚ ὙΘΓΡΟΓΙῚ ἴῃ Ὁ] ΓδΓαπὶ ἰπ- 
[οΓρΡ ΘΑ ΠΟ 6 Π}- τη σὶβ ἱπο!Π πᾶτα ἴῃ 
Οοιμπιοηΐ, ἀπεϊχα. δια. 1. ἃ. ῥγο- 
ἔοββιιβ θϑέ. Ἰρβιιπὶ Ιου μα  σθπιι8 
ἐκ τῶν δυνατῶν «αἴ ἰὰπι Π, 
3..τ-- σφᾶς δἀ ΟΒϊο5. βρθοίαγα 
οἵ ΟΧχ ἰρβο Ποὺ Ῥγοποιηῖϊπθ οἱ δὃχ 
ΒῈΡΘΓΙΟΥ ὁ Δἀποία! ὁπ ἱπ 6! ΠΠσίμαν. 

Οαρ. ὄφ. 8.1. Τοῦ ἡλίου 
ἐκλιπές τι ἐγένετο... Ἐ.0}15 
Ῥϑὶπ Βᾶπο ΔΙαγε! [] πὶ ἀϊο ΧΧΙΟ 
ποτὰ ροβὺ τηράϊαπι ποοίοπι ΥΠ|8 
βίαια! ομγοπο! οσὶ.Κ ὈΟΘΥΥ, Οἱ, 
Η εἰ 55, Εο]ρ5. "6}}. Ρεῖορ. Οοίοη. 
1834. ν». 10. 54ᾳ. --- περὲ νου- 

0 



μὲν Ῥοίτειον, 
τοῦτο δὲ ὠπο- 

δόντεςνταν- 

ὃρον αἱροῦ- 

, 

δ ΘΟΥΚΥΔΊΔΟΥ ΞΥΤΓΡΑΦΗΣ 4. νβ΄. 

αὐτοῦ μηνὸς ἱσταμένου ἔσεισε: χαὶ οἵ Μυτιλη- 5 
γωΐων φυγόδες χαὶ τῶν ἄλλων “εσβίων δὁομώ- 
ἄγοι οἱ πολλοὶ ἐκ τῆς ἠπείρου καὶ μισϑωσάμε- 

σιν. ἡ διάνοια γον ἔχ τε Πελοποννήσου ἐπικουριπὸν χαὶ αὐτόϑεν 
αὐτῶν. 

᾽ 

ξυναγείραντες αἱροῦσι Ῥοίτειον" χαὶ λαβόντες δις- 
χιλίους στατῆρας “ωκαΐτας ἀπέδοσαν πώλιεν, οὐ-- 
δὲν ἀδικήσαντες. χαὶ μετὰ τοῦτο ἐπὶ ᾿Αντανδρον 
στρατεύσαντες προδοσίας γενομένης λαμβάνουσι 
τὴν πόλιν. καὶ ἣν αὐτῶν ἡ διάνοια τάς τε ἄλλας 
πόλεις τος ᾿Αχταίας ζχαλουμένας, ἃς πρότερον 

Μυτιληναίων ψεμομένων ᾿ϑηναῖοι εἶχον, ἐλευϑε. 
ῥοῦν. καὶ πάντων μάλιοτα τὴν ᾿Αντανδρον" χαὶ 
χρατυνώμεγνον αὐτὴν (γαῦς. τὲ γὰρ εὐπορία ἣν 
ποιεῖσϑαι αὐτόϑεν, ξύλων ὑπαρχόντων. «αὶ τῆς 

Ἴδης ἐπικειμένης, καὶ τῇ ἄλλῃ παρασκευῇ) ῥᾳδίως 

ἀρ. ὄὅφ. ὃ. 3. Παρασκπευῇ- (855... Δὄυρ. ΟἹ. Υοη. Τὶ Ῥα], { 

μηνίαν. ΟἿ Ἢ, 28. -- ὥστα- 
μένου, ἱ. 8. ἄρχοντος, δῖνθ 
τπἰγὰ ῬΥΪπιλ ἢ Βα π15. ΤηΘη5ἰ5. 46 6α-- 
ἄδηι. --- ἔσεισε. Οἷ, ΜΝ αι}. 
αν. 8.295. ι. Βοσηἢ. ϑγηῖ. Ρ.191. 

ὃ. 2. Ὁρφμώμενοι: ΟΥ. δάη. 
1. θά. 2. -- ἔκ τε Πελοπον-:᾿ 
νήσου. ἐπικουρικόν. Τέ 
ΤΕ 5115. ἴὰ ΠΟΙ οοα τη οβῖς τι 5] 41- 
ἰόγαπὶ ψουθιπν ξυναγείραντες ΠΟῚ 

ὄβεοὺ βϑοιίαγαπι. ΟἿ, απ. 10 10. 
᾿Επικουρίπόν δυθδιαμῃιϊν Ἰορίτγ 
οἰΐαπῃ ὙΠ, 20. τὸ οἴ, ΝΥ Δ ἢ 5. 
Δηϊ. αὐ. 1. ὁ. ρ». 310...:-. αὔὖ- 
τὸ ϑεν] ἀπὸ τῆς ἠπείρου. 5080]. 
--- Ῥοίΐτειὸν. ΟΥὈ ὙΠ. 101, 8. 
- σέατῆρας Φωκαΐέτας. 
Εσαπι ἀπγοὶ ἃ ᾿ΠΟσ ΘΠ β 5. Οἰϊϑὶ. 
οὐϊά. ΒοΘοΙ ἢ. ϑιααίθη, ἃ. Αἰῃ. 
ν, 1 γν. 24... ΘΟΕ. .««Αἀά. ἰΡΙά. 
νο]. Η. ν. ὅ00), δὺ Τηβοῦῖρι, ἀγαθο. 
νοὶ, Τ. ν. 230. ΔᾺΝ. 196 διαίουδ 
οἵ. δἄπ. ΠῚ, 70. ἅ. -- ἀπέδο- 
σαν πάλιν. Τὸ Ῥοίτειον. ΟἿ. 
ΒΊ 9 ὁ πὶ ἢ. 

8. 3. ᾿Αντανδρον. Δα εἰ: 
παπη Αὐγαηιγεοπιὴν τοῦ Οαγσαγα 
ὲ ΑἰγαπιγἸ οίιαν 86. ΑἸ ΓΑΠΙ μι. 
ΟΥ δύγα». ρᾶρ 000. --- τὰς 
᾿Ἀχταίας καλουμὲν ας. ἢ 

Ἀχταίας νορσαίαϑ ἀϊοῖς, αι ἀπ 16 
4πο ἰπ ῥγορίηαια 1μοϑῖνοι. ογὰ δἷνς: 
ἴδθ. ἜΡδη!. διγαθο. θ. θ00.. 84 8ἰ- 
πὰπι Αἀγαπιγίϊθιιιαι. αἴθ! 6550 τὸν 
τῶν Μιτυληναίων. αἰγιαλὸν κώ- 
μας τινὲς ἔχοντα τῶν κατὰ τὴν 
ἤπειρον τῶν Μιτυληναίων. Εν 
«07. ἐν δὲ τῇ παραλίᾳ τῇ 

ἐφεξῆς αἱ τῶν Μιτυληναίων 
κῶμαι (-. κατοικίαι), Κορυφαν- 
τίς τε καὶ Ἡρακλειχκ. τὶ λ." 
0. ΟΥ ΡῚ εἴν. Ἰμοβρῖδο. ρ. 40. 
-- ὃς .. «ὐϑηναῖοι εἶχον: 
ΟἿ ΤΗ. ὃ0, ἔθη - πάντων μά- 
λιστα: θὸ ποιΐτο σόποῦο οἱ, 
Νά... Εν. 12, 28: ποία ἐστὶ 
πρώτη πᾶντων ἐντολή: Ἰλοτν. 
δ Οἰναν. ρ. 571. (049.) ὙΥ ᾿π τ. 
αν. Νον. Τοϑι. ὃ. 27, ὃ. -- καὶ 
ἀρατυνώμενοι οο!. ἈΑἀ ἴο- 
ἅππ ἰὰ δα π οἰ αμιπὶ, φιοὰ Βοαα μα, 
ΟΧ ΒΡ τ ρει ἦν αὐτῶν ἢ διά- 
φοίαὰ τοροῖθ δίενοοῦντο, ἐνόμε- 
ξον. ΟἹ. δάμη. 3,2. -- ναῦς τε 
γάρ. Βὶ Ροβῖθα βΘΠΠΔΗΪ διιηῦ ἀα- 
ἔν! καὶ τῇ ἄλλῃ παρασκευὴ; αὐ 
4105 εἷς, ἀ΄η:, τὲ γάρ Ραυ ου]αο 
ἀιοπιαπιοάαμπι ἀρ Ποπιδύθμ γάρ 
τε ἂ0 ]ναϊ, πα 4 6 οὐ δ πὶ πὶ 
ἀἰσϊα δ ὁ586. μυϊαπάαδ σπηῖϊ, ΟἿΣ 
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π᾿ αὐτῆς ὁρμώμενοι τήν τε Μέσβον ἐγγὺς οὖσαν 
καχώσειν καὶ τὰ ἐν τῇ ἠπείρῳ Αἰολικὰ πολίσματα 

ἱ χειρώσασϑαι. χαὶ οἱ μὲν ταῦτα παρασχευάζεσθϑαι 
ἔμελλον. 

ει. 55. ᾿ϑηναῖοι δὲ ἐν τῷ αὐτῷ ϑέρει ἑξήχοντα 
ναυσὶ. καὶ διςχελίοις ὁπλίταις ἱππεῦσί τε ἀλίγοις 
καὶ τῶν ξυμμάχων Μιλησίους χαὶ ἄλλους τινὲς 
ἀγαγόντες ἐστρότευσαν ἐπὶ Κύϑηρα᾽ ἐστρατήγει δὲ 
αὐτῶν Δικίᾳς ὃ Νιχηράτου χαὶ Νικόστρατος ὧ ε 

2 “ιοτρέφους χαὶ Αὐτοχλῆς ὦ Τολμαίου. τὼ δὲ Κύ- 

γαῖ. Ε. Ο. εσ. Βα5. τ. αἱ. σκευῇ, αυρὰ ἀδ ἀρρᾶτγαι! ὈΟ]ΠοῸ ἀϊοὶ 
πΠοη νἱἀδίιν. [)6 πἰδὰ εἰ Τμπογάϊάθο οἵ, απ. 1, 8, 1. 

Κακώσειν. ΟἿ αάη. 

Οαρ. ὅ3. δ. 1. Διοτρέφους Βεἰκῖς. ἴπ πιθηθγαπὶβ Ζιοτρεφοῦς. 
ΟΥ, κἀ. ΠΙ, 75. 

ἯΙ, 17. ὙΠ, 81. ΚΙοἱζ. αἀ δον. 
Ῥ. 700. --- καὶ τῇ ἄλλῃ πα- 
ρασπκευ ἢ. Ναϊσο ἱπίεγροβι οηΐβ 
βίσηθπι αἰΐθγιπιὶ ροβὺ ἐπικειμένης 
ῬϑΓΠΟΙρί πὶ ροηϊγ ; βοα νουρθὰ καὶ 
τῇ ἄλλῃ παρασκευῇ οὐπὶ ἰἰ5, {ιᾶ6 
ΒΘΑΙΠΙΠΓΓ.. ΟΠ Ποῖα ἱπί6}Πσ] π6-- 
υθυηΐ, οἰδὶ Ηο[πηδπιβ γὰ]} 6556 
ἐν τῇ ἄλλῃ παρ. Ἀπδρο] Βα πὶ 
Υ6] ἀνὰ5. ΘΟΠΒΙΤΙΟΠΟΠ65 πιϊχίαϑβ Πἶο 
4υδογθηβ. Αἀ βιιρογίογα διΐθπὶ 5ἱ 
τοίθυπηΐαγ, ποὸ5 καὶ τὴν ἄλλην 
παρασκευήν σοπίδοίπηι5. βουθ η- 
ἄσπι. Πδκοῖς. εὐ (0611. καὶ τῆς 
ἄλλης παρασκευῆς ,. 4ιδηπιιᾶπι 
116 δἀάϊε [οτίαβϑθ ἰΐαπὶ ἀαιίνιιπι 
εχ εὐπορίας ποιηῖπα ρεπάοπιομι 
ἀείοπάϊ ρόδα, ἀθ 40 ποὸβ ἀυδὶ- 
[ἈΠ}18. 4ὑππὶ παρασκευὴ 6 ΤῈ8 
δἰ. οὐπ85. σοπιραγαηἦαθ [αοιυ!α5 
[υογῖι. Οἵ, ΠῚ, 82, 2. Παϊνοβ ἴἰὰ 
ἰπρίυγ στο]. Ουδορί. Τῆιο. 1]. 
Ρ. 9. 54.. υἱ 605. 5: ρου ογῖθι5. σὸς 
ἩΪν 15. ΔΌΒΟΪα 8 ταβροπάθγο οἱ Α]- 
ἴθγᾶπι ΟΔΠΒΔΙ 115. ΘΟΠ ΠΟΙ. ΟἿΣ 
ΠᾶΥΘ8 ἴδοι δ ροϊιποτίην Απίαπατὶ 
ΘΟΠΙΡΆΡΑΥΙ, ἀϊοαί, Οπμηΐαᾷ ἰσίταν 
γογΡρα ἱπίογιθοία κ5'ἷο ἴῃ [μαἰϊπυμι 
ΟΟπγου τ: πανία πὶ οὐ θπηΐπι [8- 
σαν ὰ5 οταῦ δοάϊ[οδπ ἀἃ - 
Τα πὶ. 4ππὶ ᾿σπᾶ βυρροῖε- 
τοπὶ οἱ άα παιὰ ρτοουϊ 

ἀΡδββοῖ, ἃ ργορίου το ὶ- 
4πππὶ ἀρ ραᾶγαίππ. 804 Τῃυ- 
ΟΥ̓ 46π, δἱ πᾶπο υϑὶ!οι. 6556 56η- 
ἰθηθδπι. αιπιπὶ τέ ραγίϊοι!α ἀ616- 
οἰδίυγ, ξύλων τε ὑπαρχόντων 
Υ6] Ροίίι5 ξύλων τε τῆς Ἴδης 
ἐπικειμένης ὑπαρχόντων 5οτῖ- 
Ρίαγιιπι [Ἐ556 νυ βίη ]6. οδὶ. ΟἿ. 
ΒΙΠῈ ΠΟΥ γαγαἴαθ ογαιοπἰβ Ἔχθπιρία 
ΙΥ θ0: ΥΠΗΒΩ;,1- α.- ν΄. 
κώσειν. (Ἰ. κακῶσαι. ϑ8εὰ 
ΕὐΑΠΊ5᾽ ΟΧ 516 ΥΊΟΥῖθιι5. διενοοῦν- 
το, πο ἐνόμιζον, τϑροιίνουὶβ, [α-- 
ἰπτὶ ἰπΠ Πἰ ἰνιιπλ ἔδυσὶ ροϑ86 ὁχ απ. 
δ ο. 121. ἀρρατεῖ. Ναί ορβίαγο 
Εἱ Ργοχίπηιπ) χειρώσασϑαι, ρτῸ 
4π|Ὸὸ γυ!σο ἰπν 15 πιο Π θΓΔἢἶ5. χεὶ- 
ρώσεσϑαι, εχ αἄη. ΠΙ, 46, 2. εἱ 
ΙΝ, 28, Δ. 1 6]]Πρίταν, --- τὰ... 
Αἰωλικὰ πολίσματα. .06 
Αϑο ϊοῖὶβ ορρί ἀϊβ ἐοπιίποηιῖβ .. 
οβὺ ἴϊαπι ἀριιὰ λίβιαπι 1, 18: αἂτ - 
᾿βανὰ οὐ Αββοι, Αδο]ϊ σα πὶ 
ΟΟἸοπία 5. Εἴ αρια δίγαρ. ρΡ. Θ10.“ 
ὈῦὺΚ. ΟΥ ΗΠ φνγοάοι. 1, 49,151. 

Οαρ. ὅ3. ὃ. 1. ᾿ϑηναῖοι 
δ, σοι, ΟΝ 9 ΧΗ, θ0..-- 
διςχιλίοις ὁπλίταις, 1. 6. 
ξαυτὼν διςχιλίοις (οἵ. ἄμ. 43, 2.), 
4ιΠΠ1 δίας πὶ ἃ ἰδ 5001} ἀϊπίϊη- 
μα, -- Μιλησίους. δὲ 
ΟΥΙΠι ΠΕΠΊΘΙΟ οἵ, δάη. ο. 54, 

60᾽ 

ϑηναῖοι 
στρατεύουσι 
ἐπὶ Κύϑηρα. 
περιήγησις 
ταύτης τῆς 

νήσου. 



κατασχόντες 
οὐν οἱ ΄4ϑη- 
ναῖοι αὐτὴν 
αἱροῦσι, καὶ 
ξύμβασιν με- 
τρίαν πρὸς 

δΆ ΘΟΥΚΥΔΙΜΟΥ͂ ΞΥΓΓΡΑΦΗ͂Σ 4. νδ΄. 

ϑηρα νῆσός ἐστιν, ἐπίχειται δὲ τῇ Μακωνικῇ κατὰ 
Μαλέαν" “αχεδαιμόνιον δ᾽ εἰσὶ τῶν περιοίχων, 
καὶ Κυϑηροδίχης ἀρχὴ ἐκ τῆς “Σπάρτης διέβαινεν 
αὐτόσε κατὰ ἔτος, ὁπλιτῶν τὲ φρουρῶν διέπεμτσιον 
εἰεὶ -χαὶ πολλὴν ἐπιμέλειαν ἑποιθῦντο. ἦν γὰρ 3 
αὐτοῖς τῶν τε ἐπ᾽ Αἰγύπτου καὶ Μιβύης ὁλκάδων 
προςβολή, χαὶ λῃσταὶ ἅμα τὴν “ακωνικὴν ἧσσον 
ἐλύπουν ἐκ θαλάσσης, ἧπερ μόνον. οἷόν τ᾽ ἦν κα- 
κουργεΐοϑαι" πᾶσα γὰρ. ἀνέχει πρὸς τὸ Σικελικὸν 
καὶ Κρητικὸν πέλαγος. 54. κατασχόντες οὖν οὗ 
᾿Αϑηναῖον τῷ στρατῷ δέχα μὲν ναυσὶ χαὶ διοχι- 
λίοις Μιλησίων ὁπλίταις τὴν ἐπὶ ϑαλάσσῃ πόλιν 
Σχάνδειαν χαλουμέγην 

Εἰ πιέπ Εὐπια ετὸ ες Οἵ; 
απ. ΠῚ, 88, 2. --- Λακεδαι- 
μόνιοι... περιοίκων, 
σαπὶ! πίοι Οὐ οΥῖ μαᾶ- 
οοἀδοπ πὶ 6ΕΧ ΠΕΙΠΟΥΟ Ρ6- 
τ οοσασταπι. Τακεδαιμόνιοι Ἰοὶ- 
τὰν Ῥγαθάϊοαίτπι οϑί, ΒΘ ῬΘΥΙΟΘΟΙ5 
Οὗ δὔπὶ 1, 101, ἀλἐηρκ ιν χὶν Πα 
δο᾽δ ἐν ηῈ ο  ή: ΠῚ ἃ σοὶ 5 ἔγἃ - 
ἴπ5. 4πὶ ΟΥ ΠΥ σα πῇ 11 - 
ἀοχ νοοσαβθαίΐαπτ. Οἵ. ΒῚ ὁ ὁ ἢ ἔ.. 
41 5ἰησυίαγοπι ἀρχή δ ὉΠῸΠῚ 
ΠΑ ΟΊ 5ΕΓα δ: ΠῚ 5 σΠΙ ΠοαΠ πη Πΐο 1 
ἀἀΠΠὈἢπιπὶ 6556. α ΡΙΆΓΑΪ: ΠῚ ΓΙῸ 
γἰτὶ ῬΌΡ ΤΟΙΣ. πη ΟΡ θ 5. ἔπη σΘΠΓ65 
ἀοβισπθηῖιν, ἀοοοί. 

δ. 3. Τῶν ἀπ᾿ Αἰγύπτου 
. ὁλκάδων. Ταὸ ἴόγαπὶ ὙΠ], 

35. Ἑφοπιπιθογαἰατ, οἱ ἐρα  δμξυ 
ΡΟΙΐπδιαπὶ Ὑἱἀοηταν ἀἀνοχῖϑμθ, Οἵ, 
ΠῚ,.80.-- προρβολη] προςύρ- 
μισι3 καὶ καταγωγή. 5.801. ΟΝ, 
α΄. 1, 2. -- λῃσταὶ... ἋἋΧΞ 
κὸ υργεῖσϑαι. ΟἿ Ῥοιπαγαῖὶ 
ψόῦρα ἀρὰ οτο οί, ΥἹ, 290. 
-- πᾶσα ...: ἀνέχει. Πᾶσα 
τοίου ισπο δα Πακωνικήν δὴ δὰ 
νῆσον ὑ ος ργδθβι ον, Ογιπογα, 
πα! Τιιο,. ἃ μα ΟΠ ΡΟ ΠΠ15 ργᾶθ- 
51410 ὁοοιαία, τοπόραηίαν., ἀιοὰ 
ἴα Ἰαροηΐσα, ΠΝ πι15. ἃ πιατὶ ἴῃ ἴθ 
5[ἉΥῚ ῬοΙΌΤαΙ, αιππὰ Πᾶδο ἴπϑῖ!α ἴπ 
ἄπο τηαγία ΡΓΟΠλΐΠ 65. Θὰ ΠῚ ἀοϊδη- 
ἄγοι. ὸ ἀνέχει νοῦ οἴ. αἥῃ. 
Ι, 46, 4. -ΞΟΣικελι ὃν 'πέλ. 

αἱροῦσι: τῷ δὲ ἄλλῳ 

ΟΥ ἀπ. 24. ὅ. -- Κρητικὸν 
σιἐλ. Ὧδ Βοο οἵ, Βίταρ. Ρ. 124. 
9.99. ἴππα Υ. (110: 

σφ. 54. Η 1: Ζες χιλίοις 
Μιλησίων ὁπλίταις. Τοῦ 
πηουτπὶ ΝΠ] ΘβἸουτπὶ βία οχ ἢἰ5 
1ρ5ἰβ, το ϊάθαι ΑἸ οπβίαπι οχ 59, 
1. (πθὶ οἵ. δαπ.} νεγθὶσ οαπὶ ἢΐ5 
ΘΟΙΠΡ ΓΑ 5. 51 ΠΠΠΊΘΙΙ ΕἰΓΙΠ5ΠΘ 
Ιοοΐ ἱποογγ ΡΠ βαηΐ, ἀρραγοῖ. Ὑἱ- 
{{ππηῚ ταπηθη Πἰς ἸάΊοῦ ἴη δισχιλίοις 
δΡ ῬΓΟΡΊΤΟΓ ΠῸΠΊΘΙΙΠῚ ΘΤαΥ 5. ἈΓΠ]α- 
ἴπγαθ τ ΠΠππὶ πη ΙΌΓΟΠῚ, {πα πὶ (Χο 
4 ἀσθὸ ΑἸΠΘΠΪΟΠδἰππὶ Ἱπιρουῖο 50}- 
ἰθοία βῃρροα!αίι5 ν᾽ ἀθαίασ, ΘΕ ῬΤο- 
ῬΓΕΥ παν παπὶ 115. δα ϊμποίανιπι μαὶι-- 
οἰϊαίοπι., ἴῃ {ΕΠ 15. πδίαῖο πιοάο 
σΟΠΡΓΙουΙ5 ἀπὸ ᾿1ΠΠ}ὰ το σμι, Πα α-- 
[ΓΙ ΠῚ, οἰ 55Ι ΓΙ ΟΓ ἢ. ΠῸῚ 5010-- 
ΤᾺΠῚ οἰ απβίαυοσ απ. ἰηΓπἰ55ὸ σοη-π 
ΒΘ Πα ΠΟΘΙ] δδὶ, ἀθηῖ]ιιθ ΡγΟΡΙΟΥ 
ΤῸΝ Δ τ Πα τιὸ δχόγοϊπι, σοβίαβ, 
τη ἀδ πη πιὰ Ἐπὶ [1556 ΟΠ σὰ 5, 
ΡΓΟΡΆΒΙΟ νυ ἀοῖαγ. Αἴχιιο οῸ πλΐπιβ 
ὧδ δὰ τὸ ἀμ θῖ5. οἱ ΜΠ Οϑῖοβ. αὐ 
5. πὶ ἀστιπι ἃ} ΑἸΠ ΘΠ ΘΠ 5 115. οὐ 
Αγρῖνῖβ. ἀοἰδη θη ιπὶ πὸ ΠΡ] ασ 115 
αιϊαπν Οοἰϊπσθη! 15 σαν 5 ἀΓΠΙαΤΠΓἂ δ 
τα τ Πρυι5. αΓΡὸ ΡΓΟΒ5Ο 5. 6586 ὙΠ], 
25. Ἰερο δ, ̓---ἰ 'τὴ ν᾿ ἐπ}: 
Σχάνδειαν καλουμένην. 
[πη Ογιποῦῖβ. ἰμδι]α {τὰ ἕαπο [556 
ορρῖδα, φπαπαιαπι ἄπο τα πἔιπν πγ0-- 
πιοταὶ Ραι5, ΠΠ, 21, 1... ὁ. Τβιογ- 
ἀἰάϊβ. παυγαϊοπο πιδηἸ βίη Οδΐ, 



Ρ 

ΕΤῸΣ Ὁ. ΘΕΡΟΣ. (Υ, 51. 8ῦὺ 

στρατεύματε ἐποβώντες τῆς νήσου ἐς τὼ πρὸς 
Μαλέαν τετραμμένα ἐχώρουν» ἐπὶ τὴν ἐπὶ ϑα- 
λάσσῃ πόλιν τῶν Κυϑηρίων, καὶ εὗρον εὐϑὺς 
αὐτοὺς ἐστρατοπεδευμένους ἅπαντας. καὶ μάχης 
γενομένης ὀλίγον μέν τινὰ χρόνον ὑπέστησαν οἵ 
Κυϑήριοι, ἔπειτα τραπόμενοι κατέφυγον ἐς τὴν 
ἄνω πόλιν. καὶ ὕστερον ξυνέβησαν πρὸς Νικίαν 
χαὶ τοὺς Εὐλίδο ἀδυλος ᾿ϑηναίοις ἐπιτρέψαι περὶ 
σφῶν αὐτῶν πλὴν ϑανάτου. ἦσαν δὲ τινες χαὶ 
γενόμενον τῷ Λιικίᾳ λόγοι πρότερον πρός τινὰς 
τῶν Κυϑηρίων" διὸ καὶ ϑῶσσον καὶ ἐπιτηδειότε-- 
00» τό τὲ παραυτίκα χαὶ τὸ ἔπειτα τὸ τῆς ὅκμο- 
λογίας ἐπράχϑη αὐτοῖς" ἀνέστησαν γὰρ ἂν οἱ 

ὕαρ. 54. ΣΕ ΕΗ ΚΑΤ ἢ. ὁμολογίας. «οὐ Ρ]ΟΥΊΒ4α 6. πη55. ἀροϑδὲ 
ὉΠ οι] 5 τά, νἱῖο,, ΟΡΙΠοΥ, βου ἴβᾶγαπι [υὖ ΥΠ., 398.1.. φαΐθιβ δυγαμηαϊ 
οαμιβαπι ΡΥΔΘΡα αἰ πια, γοοΙβ ΡΓαΘΟΘ θῃ 15 ΞΥἹαθὰ. “ὉΡΌΚ. ΟἿ δά. πιαϊ. 

᾿Ανέστησαν γὰρ ἄν. Νυϊσο ἄν ἀἠθεβί. ..81 απο [γ]σαίαπι) 16- 
ΟἸοποπι ΓΘ ΘΠ.» ἀἰοομάμιν οδὶ ΑἸΒοηίοηβοβ ΘΧΡΌΠΙ556. 5815. Βα θιι5 

Ναπὶ Αἰμοπίθπβοβ ΜΠΙΟβίοσιμπι ὅ5τα- 
Υἱβ ἀγηιαίαγαδ τ 015. τὴν ἐπὶ 
ϑαλόσσῃ πόλεν Σκανδειαν κα- 
λουμένην φορί556. οὑπὶ ΤΘΙΖΟ 
ἀαιξθη ΘΧΘΓΟΙ αι ΘΧΒΟΘΠΒΙΟΙΘ ἴῃ ραγίΘ 
Ἰπβαίαθ Δία! θάμ ρθοίδμ!ο ἴλοία ἐπὶ 
τὴν ἐπὶ ϑαλάσση πόλιν τῶν 
Κυϑηρίον Ρυοίοοι!, οἱ Ομ μονῖο5 
δ, 2. ἐς τὴν ἄνω πόλιν, ἴπ αν - 
"6 πὶ 5ἘΡΘΥΙΟΥ ΘΠ. ἷ- ὁ. πιράϊ- 
ἰουγαποαπὶ βἰνο ΔΙ Ζυϑηῖο. ΒΡ 110 
40 11ὰ.. 46 δὰ πιάτο ογαϊ, αἰβίαη- 
ἴοπι, ΘΟμΉρ 556. ΡΟΥΘ ηΐιν. Πὰ- 
{π6 ϑοαπάθα, αιδησιαπι ρ58 δά 
ΤΠᾶΓ6 5ἰἴα. Ὁ ἀγθο πιά πα (γ- 
ἐπιου!ογιια ᾿αἰξιπσιήϊαν, 486 4} 
ΜΑΙ Θα πὶ γ Γϑ 15 511α {πουῖῖ, Βοαπάθα 
ἰπ αἷϊο ἰπδι!αθ ἰαἴογο αιδογομα 
οϑἷ. ἴαπι οδάθπι ὃ. 4. δρρθὶ αν 
τὸ ἐπὶ τῷ λιμένι πόλισμα. Ῥοτίιιβ 
δα ΐθ πὶ ὩΠῈ15 πδῖα 6 δὲ ἴῃ θὰ Ράτία, 

46 ἴπ οΥὐἹοπίθπὶ. γογρὶ!. [ρα ϊθ 
ἈΑν]όπιομπα βϑουπάπμηι 1(βα]κ. Θτῶθο, 
βορί. ΠΠ. ν. 79. 544. Δά οὐπὶ 1ο]- 
ἔὰγ 5Βοαηάθα 5[ἴα οὐαὶ, 4ταθ ἰά 60 
ἐπίνειον ΟΥμοιίοσιιπι ἃ Ραι5. οἱ 
ϑἴορη. ΒγΖ. γοσαίαγ. ὕὉ})}5. πιοαϊ-- 
ἰδγγάηθα δοάοπι Ραιβαηῖα ἰθβίθ οἷγ 
οἰἴον ἄδοοπι βιἰαάϊα ἃ δοαπάοα τὸ-- 

θὅ. 

πιοία οἵαῖ. Ἐππὶ οπὶ Τμυογάϊο 
ἴῃ 115, 486 ἐ8. ΠΕΠΙΘΙῸ ΟΡΡΙ ον 
ἀϊοῖξ, 1ὰ σΟΠΟΙ τ βυάθι δΙοοπηῖ,, 
τι οἷτι5. δϑίαϊθ τηαυ να πὶ Ογίμο- 
τίοσαπι ἀσραπὶ ἀδβουίαπι ἔμ1556 οχὶσ- 
βίππιοῖ. (ογῖο. Ἰᾶπι. Χοπορὶι, Πξῖ, 
αν. ΙΥ,. 8, 8. τὴν πόλιν -τῶν 
Κυϑηρίων. ΠΟΙΒΙΝ ΠΣ, ΟΠ μἀισπηπ 
σι τὴν ἄνω «οἱ τὴν ἐπὶ ϑα- 
λώσση. Εἰ ΒΟΥ αχ ὃ. Δ. Κυϑ ηρῶ, 
ἴπαπῖ!. νῆσος καὶ πόλις χαὶ λι- 

μήν. Εἰ ῬΙΐπῖαβ Η, Ν. ΤΥ, Ρ.56: 
Ογιποτα οα πὶ ὀρρίδο σθπ- 
πηθιποταῖ, Αἀά. δίχα. ρᾶσ. 909. 
ΝΡ! σ μ π5. δυΐθι θ᾽ άοτιβ. ΧΗ, 

ἰὰπ) ἴῃ ΝΙοῖαο ἐχροδϊοπα 
πηΐπ5. ἴῃ Ἰηβιΐα ἀσΌ 5. Φαλην Αἰδο- 
ΠίΘΠ565 ἰδοία ΘΟ ροβιομθ. ὁορο- 
τηϊ. πιθη! θῆρα ἱπηῖοὶ!. 

ὃ. 2. Τὴν ἄνω πόλον. ΟἹ. 
δύῃ. ὃ. 1. 6.1. 93...012Δ.ρ-Ὸὕρὄ-τ ἢ “εξ 
τοέψαι. ΟΓΝ δάμ, ἵς 28,.2. 851- 
Β]Πον ἵν. ΧΧΧΥΣ, 95, δον αἰεὶ 
ἄς νοῦ ΡΥ ἐἐἴα41}8. 

δι 8 ἔπειτα. οἵ ἢ 
οἱ 1θὶ δάμη. --- τὰ τῆς ΠΑΝ 
γίας. ΟΥ, άποι, 11, 00, 1...--- 
ἀνέστησαν γὰρ ἂν... 
Κυϑηρίους, ΧΡ ΑΙ ᾿5 56 πὲ 

τοὺς Κυϑη- 
φίους ποιη- 
σάμενοι ἐς 
᾿Δσίνην καὶ 
Ἕλος ἀπο- 

πλέουσι. 



“- 

80 ΘΟΥΚΥΑΙΜΔΟΥ͂ ΞΥΓΓΡΑΦΗ͂Σ “2. νδ΄. 

᾿᾿ϑηναῖοι Κυϑηρίους. “αχεδαιμονίους τε ὄντας, 
καὶ ἐπὶ τῇ Ααχωνιχῇ τῆς νήσου οὕτως ἐπικειμέ- 
γῆς. μετεὶ δὲ τὴν ξύμβασιν οἱ ᾿᾿Αϑηναῖοι τήν τε 
Σχάνδειαν τὸ ἐπὶ τῷ λιμένι πόλισμα παραλὼ- 
βόντες καὶ τῶν Κυϑήρων φυλακὴν ποιησέμενοι 
ἔπλευσαν ἔς τὲ ᾿Δσίνην καὶ Ἕλος καὶ τὸ πλεῖστα 
τῶν περὶ ϑώλασσαν, καὶ ἀποβάσεις ποιούμενοι 
καὶ ἐναυλιζόμενοε τῶν χωρίων οὗ χαϊρὸς εἴη 
γ᾿ ᾿ - Ἐ. ὦ , « ᾿ ἐδήουν τὴν γῆν ἡμέρας μάλιστα ἑπτό. 

Οὐνβουῖοβ Ζαρα ρᾶγαπι σον ΘΗ ΟἸΠῚ ἀθαιήϊαιο. σΟΠἀϊοπιπι, ἀθ απ 
Ῥά.]0 δηίθ ἐπιτηδειότερον οἷο. Ὠοἰπάθ ΑΙΠΘΙΙΘηθ 85. ΠῚ ΠΊονογιπὶ 
ΟἸΠΠ65. ΟΥ̓ ΒΘυΐοβ 9. αὐ νἱ ΔΘ ἱ πλιι5. ἰηΐγα ον 57. [ ὃ. 4.1 Ιαχιθ. πὸ βἰθὶ 
᾿πα}6 οοΠοίανα νἱάθαιι" Τ μον ἀ] 465. ρα Δ] σαρρ]θπάϊιπι ὁ5βο." 
ἙᾺ. ΡΟΗΤ. ἀρὰᾺ Ημπά5. "Ὧν ἰσίμιγ, αι δι πιαπῆιιβ. δι θαπα τὶ νοἱαἱξ, 
ΠῸΒ ἰπδθγθπάιϊιπὶ ἀοοιίπι5,) ροϑὺ Ηδδοϊκίιιπι τϑοθρὶς Βοκίκοῦ, ΟἿ. δά. 
τη]. οὖ ἀἄῃ. 

οηΐπ ΑΥΒ ΟΠ 5865 Ογυδο- 
το 5. δαρμρ].: εἰ μὴ ἦσαν γενό- 
μενοι τῷ Νικίᾳ πρότερον λό- 
γοι πρός τινας αὐτῶν, δι οὺς 
ἐπιτηδειότερον τὰ τῆς ὅμολο- 
γίας ἐπράχϑη. 1)6 4ιο ἄδβιι ραγ- 
ἐἰοα]αγαιη γὰρ ἄν οἵ, ἄπ. 1, 11. 
1. 08, 4. 102, 2. ᾿πνἀστῆσαι 6α-- 
ἄθπι ἴοτο υἱ αἴψζιιθ. μεταστῆσαι 
(ΟἿ, 4.) νὲὶ μετοικίσαι ροπίϊαϊη 
Ἰερίπιαβ. Π, 27. 99, ἃ]. --- ἐπὶ 
τῇ Πακωνικπκῇ ... ἐπικέξι- 
μένη ς. ΑΙΠΡῚ πιιβαααπι ἀραιὰ ἀα- 
ἴνυπι αα ἐπικεῖσθαι αἀάϊιιπι ΤΙι-- 
ΟΥ̓ΠΙ465 ρταοροδιίοποπι ἰλογαῦ ; 5θα 
ἔεοί! Πουοάοίιια ἐδ ρδὶ5 Ογιβοιῖς 
Ἰοχιιθη 1, 295. Οὕτως ναϊοῖ 
αάθο. 1. 6. ὕᾶ πὶ ῬΤΌΡ 6. 

δ. ἀ, ᾽᾿Επὶ τῷ λιμένι. Ἐχ 
ἀΥΠο]0. ἀητπὶ α΄ Τπαογάϊἀὁ βίαι 
Ῥουλπι Οὐ ογογὰπι Π4αθι. ΟΥ̓. ἀάη. 
ὃ. 1. οὐ 1ϑὲ 5}. νοῖρ. Νείαθ 
ὙΘΓΟ ΘΟΠΓΑΙ ἢ ἃ δίγαθοπο ἀο- 
ΟῚ ἱπάθ., χιοά εὐλίμενον παπὸ 
᾿πϑυϊαιι 1, ἃ, νοραϊ, τοῖο ἃ 4{ο-- 
ἄδηι σΘοργρ 0 σΟΠ Πἰσὶ ἀΥθ ἐγα Πλε 
-- παραλαβόντες, 4 πὶ 
ΘΟΟΘΘΡ 556 ηΐ (ἃ ΜΙ 5, ἃ (ι1-- 
θ015, ἀπο πὰ πη) ΟὙΙ ΒΟΥ Τογιίηι αν 5 Ὁ 
ΑἰΒοη θη σριι5 Θχριισηαΐα οββοῖ, σὰ- 
μία ὁγαν), γ6] 4πὰὶ πὶ ἰὼ βὸ οἷ ο- 
ΤᾺ ΓΘ ΠΣ (4πϊὰ ΟἸἸΠῚ ᾿ρ 515 ΘΟ θα 6Γ6-- 

ἴα) ΓΘ δ Ρ 1556 ὃς 40 ΑἸ 6Γὰ Γα- 
- Ποπδ ἱπιογργθίαιαν Αὐπ, ἃὰ ΝΠ, 57. 

ΘΟΠΙραγὰη5. ὁ.69..- ἰδοίνην. 
Ῥογ βἰίαπι Ἰσθογι ἀθθοὺ 6558 [κ-- 
σοηΐοα, 4ιᾶπι ἰηΐοῦ δθηϊνιπι δὲ 
Ογιμίσπιη οΟΠ]οαν Βισαθο Ρ. 368. 
Εὰπὶ αυϊάθηι ἀπαιᾶπη ἔιϊ556 ποσαῦ 
[μιοὰϊκ. νδῦθὰ Βιγαθοηὶς. οουειρία 
6586. δἰ ἢυπὰη5 ῬεΙορ. 1. ρ. 279. 
566 τ ίο! Πὰν. δὺς τδδιϊπιομῖο 8.6: 
Ρ ιαπὶ ΒγΖ., φαΐ Πιασοπίοαπι ἃ θα ς 
Βθηΐα, (86 φιὰ νἱὰ. αἄη. 18. 1.. 
αἰβοθγπῖ!, οἱ παργαιοπο ΡΟΪΎ ΠΥ, 
19... 4ἱ ἃ ΡΗΠΙρρο Αἰ οἷς ῥέος: 
ἔδοιο, «ιιπὶ Αϑίποπ ὀχθγοίμιπι ἅτ: 
χίβδϑῦ, ἰοίαιη. στορίοπὸπι δα πιαγδ 
Οὐγοιυϊομπι βρθοϊαητοπ. ἀδάιο 
Ταθπάγιπι ἀθναβίαι πὶ δόβδ ἀἰσθη5 
ἀδ Ἰμαοοηΐοα Ἰοχαΐμιν, --- ΓΕ λὸ ς. 
1)6. Βυιΐιιβ. εἴτα οὗ, ΒυγαΡ. 1. ἃ. 
Ραιπ8. 1Π, 29. 8. --- περί 8ι- 
δρθοίαπι Πα κονὸ ἀα 1, 99. ρΐο 
δἰ ἰΠογῈ παρά. -- τῶν χὼ- 
ρέων. (ἰδπιίνιις οὐπὶ οὗ αὔνοῖ- 
Βίο ὁομᾶογοί. --- οὗ καιρὸς 
εἴη, ἈΒ1δὰ ἢ 41 ΟῸ ἢ ΗΙ Ὁ ἃ τ Π| 
(βοὰν ρον ἢ τ 1} ογ αὶ, Καί- 
ρός Πίος ἀδ Ἰοοὶ ὁρρονίπη - 
ἐατ6. ἀἴοιιπι οι. ΟἹ 90, 2, -- 
τὴν γῆν, ον τὴν Ἕλίαν, 
ἥτις ἐστίν, ὡς μέρος ϑεῶρου- 
μένη, πλείστη καὶ καλλίστη χώ: 
θὰ τῆς Πακωνικῆς. ῬΟΙ͂ΥΒΣ 1, ο. 



ΘΊΠΟΣ ΘΑ ΘΕΒΟΣΌΝΝ. ϑρὴ" δ7 

«“Μαπεδαιμο- 
νίων παρα- 
σπευαὶ καὶ 
ἔκπληξις." 

ι ὅδ. Οἱ δὲ “ακεδαιμόγνιοι ἰδόντες μὲν τοὺς 
᾿ϑηναίους τὰ Κύϑηρα ἔχοντας, προςδεχόμεγοι 
δὲ καὶ ἐς τὴν γῆν σφῶν ἀποβάσεις τοιαύτας ποιή-- 
σεσϑαι, ἀϑρόᾳ μὲν. οὐδαμοῦ τῇ δυνώμει ἀντετά- 
ξαντο. κατὰ δὲ τὴν χώραν φρουρὸς διέπεμψαν, 
ὁπλιτῶν πλῆϑος, ὡς ἑχασταχόσε ἔδει" χαὶ τὸ 
ἄλλα ἐν φυλαχῇ πολλῇ ἦσαν. φοβούμενοι, μὴ 
σφίσι νεώτερόν τι γένηται τῶν περὶ τὴν κατά- 
στασιν, γεγενημένου μὲν τοῦ ἐπὶ τῇ γήσῳ πάϑους 
ἀνελπίστου χαὶ μεγώλου, Πύλου δὲ ἐχομένης καὶ 
Κυϑήρων, καὶ πανταχόϑεν σφῶς περιεστῶτος σο- 

ῷ λέμου ταχέος καὶ ἀπροφυλάχτου. ὥςτε παρὰ τὸ 
εἰωθὸς ἱππέας τετραχοσίους κατεστήσαντο καὶ το- 
ξότας" ἔς τε τὸ πολέμει) κοῶ, εἴπερ ποτέ, μάλιστα 
δὴ ̓ ὀχγηρότεροι ἐγένοντο, “ξυνεστῶτες παρὰ τὴν 
ὑπάρχουσαν σφῶν ἰδέαν τῆς παρασχευῆς ναυτικῷ 
ἀγῶνι, χαὶ τούτῳ πρὸς ᾿Αϑηναίους, οἷς τὸ μὴ 
ἐπιχειρούμενον ἀεὶ ἐλλιπὲς ἣν τῆς δοχήσεώς τι 

8 πράξειν. καὶ ἅμα τὸ τῆς τύχης πολλὰ καὶ ἐν 
ὀλίγῳ ξυμβάντα παρὰ λόγον αὐτοῖς ἔχπληξιν μδ- 
γίστην παρεῖχε, καὶ ἐδεδίεσων, μήποτε αὖϑις ξυ δὴ : 

Ὁ. δῦ. ὃ. 1. ΤΣ ΔΙ Υ ΤΣ 
μενοι. ὐλπΐο ὀχρράϊοπθμι σά, 
ἁ. ̓“παγγαύδμι, ΟΥ Ηδδοῖ. -- νεώ- 
τερόν, τὸ γένηται, ω» ϑἴμθ 
ἀπὸ ΗδΙοίο5 ἡπθίιθθαην. ΟἿ οαρ. 
ἀι." ΒΑΑΟΚ. Αὰ -Βοιμίπθρ. ἐδ 
ΡΙεθος 41 ρΡοΟραΪαγΘ μη ρθυμιηι ὁθητ 
βιναθγο υο]άθγμξ. “σἰθνα] ΓΟΒΡ οὶ 

ραν [κα οἰ. Ηΐϊκι, τι ρ. 29. --- 
περιεστῶτος. Οἱ πλμον, Π, 
δ4. 8. --« ἀπροφυλάκτου, 
Αφ4ιο οάνογο πο Ροίοεαῃΐ, 
πὰ 1ὰ σα πτίοπο ἀν οσίθη ἀμ 
(εἴ, ΒΊ οὐ μΝἴ.), Ὀγονοῦ ἰ ρτο- 
Υἰ 1]. 

ὃ. 2... Παρὰ τὸ εἰωϑ'ός. 
ΟἿ ὟΝ ἃ 615 πὶ. Αμεζιι. τ, ἢ Ρ. 
ἀθ0. ΗΠ δύ μι. 1ρι4, ὃ. 29. -- Οεἴὔ- 
περ... ὀὁκνηρότεροι. ϑ8ϊῖ1.- 
Θυ]αγο αἀἰρομαϊ, σθηι5 ΟΧ. ΘΟπμηὶ- 
5000 ἄσοταπι, αὐ νἱἀρίωγ, οὐ, 

ῃἶδὶ ὀκνηρύτατοιν (οἷ. Δία... 
αγ, ὃ. ἀ61. [.) Ιεσοπάληι οοἱ. [)ὲ εἴ- 

ἀαΓϑ8. 516 

σέερ οἵ. Δὲ α 6{}|. τ, δ. 017. ς.. ἀδτὸ 
1, 118.-- τὴν ὑπάρχουσαν 
σφῶν ἰδέαν. ἢ ΟΠ] οὐδιοπο γὸῖ- 
θόγαιι οἵ. ἀάη. 1. 144.1..-- οἷς 
τὸ μὴ. Ἔ πράξειν] οἷςτι- 
σιν ̓ ᾿Αϑηναίοις τὸ μὴ ἐπιχειρεῖν 
ἀεί τι πράττειν καινὸν ὑστέρη- 
σις ἐδόκει τῶν προςδοκηϑέντων. 
5080]. 9} 6 ἢ 65 ες ὕπιεῦ- 
Ιαβϑαηρ οἰπεῦ πιοτμ ἢ - 
ἁππηρ εἷπ ΖαυτγοἸ ] οἰ Ρ Θὰ 
δομίοπ κἰηον γον ἔσννατ- 
[ἀπ ἀ 0 556 0 ν᾽ ἃ 5 510 [ὈΓΌΡΓ. 

οὔνν ἃ 5] Δ 5 [τ θὴ 
κΚοππῖεπ.ς ΟΟΕΙΜ,, θὲ Βοο ἰη- 
σομίο Αὐμποηίοηβιι “νὰ, 1. 70, 7. 
σιν Ὀγαιθη9 Ἄρη. χροὶ οοηἤοτε 
(ἕ θυ: τὸ ἐλλιπὲς τῆς γνώμης 
ὧν ἕκαστός τι[ς] ὠήϑημεν πρά- 
δειν. 

εἰς Τὰ ἴςῆβ πάχη, ΟΣ. 
ἰβῶῃ. ΤΠ, 60, 1. -- ἐδεδέεσα-. 
Ἱπιπιον ἐδέδεσων. ΥἹᾳ, 0}, δά 



μετὰ μικρὰν 
μάχην γεγε- 
ψημένην περὶ 
Κοτύρταν 

᾿4ϑηναῖοι ἐπὶ 
Θυρέαν καὶ 
τοὺς ἐνταῦϑα 
Αἰγινήτας 

στρατεύουσι, 

δὃ ΘΟΥΚΥ͂ ΔΙΔΟΥ͂ ΞΥΓΓΡΑ͂ΦΗΣ 4. νε΄. 

φορά τις αὐτοῖς περιτύχῃ, οἵα καὶ ἐν τῇ γήσῳ. 
ἀτολμότεροι δὲ δ αὐτὸ ἐς τὸς μάχας ἦσαν, καὶ 4 
πᾶν ὃ τι κινήσειαν ᾧοντο ἁμαρτήσεσθαι διὰ τὸ 
τὴν γνώμην ὠνεχέγγυον. γεγενῆσθϑαν ἐκ "τῆς πρὶν 
ἀηϑείας τοῦ κακοπραγεῖν. 

ὅθ. Τοῖς δὲ ᾿1ϑηναίοις τότε τὴν παρὰιθαβιδε 
σιον δηοῦσι τὸ μὲν πολλὰ ἡσύχασαν, ὡς χαϑ' 
ἑχάστην φρουρὸν γίγνοιτό τις ἀπόβασις, πλήϑει 
τε ἐλάσσους ϑχαστοι ἡγούμενοι εἰγαν χαὶ ἐν τῷ 
τοιούτῳ" μία δὲ φρουρώ, ἥπερ καὶ ἠμύνατο περὶ 
Κοτύρταν χαὶ ᾿ἀφροδισίαν, τὸν μὲν ὄχλον. τῶν 
ψιλῶν ἐσχεδασμένον ἐφόβησεν ἐπιδρομῇ, τῶν δὲ 
ὁπλιτῶν δεξαμένων ὑπεχώρησε πάλιν, καὶ ἄνδρες 
τὲ τινὲς ὁπέϑαγνον αὐτῶν ὀλίγοι, καὶ ὅπλα ἑλή- 
φϑη, τροπαῖόν τε στήσαντες οἱ ᾿Αϑηναῖοε ἐπέ- 
πλευσαν ἐς Κύθηρα. ἐκ 

Ῥβγυη. ρ. 181, Ἀδάϊῃ ἀπιθη να]- 
σαΐμππι ἴῃ ΟΠΊΪθι5. ΠΠΡΓῚ5 Πι55. Υ,, 
14. οἱ ἴῃ ποῃπι}}}5 1Υ͂, 117... αἱ- 
416 δχϑβίαν οὐΐαπι χη. ἌπΠΕΡ. ΜΠ ἢ’ 
90. εἰ Ηδ]]. ΤΥ, 4, 10. 
ῬνδηΪ5, ΡΓΔΘΙ ΘΓ απ ἴῃ γαϊ. Απδθ. 
θα οἵ. οἴἴαπι Ὁ 1 ἀ. ἴῃ ΤΡίορῃ. 
Τη65. Π. »..990. 54. --- τῇ νή- 
σῷ. ΟΙ. “ἀάπ. 24, 9. 

Πᾶν δ τιπινήσειαν, 
αὐτοζαΐὰ ἈσοτΟδ8ὶ 6586}. 
(ὐαβιιβ γοοᾶθι}} πῶν δὰ τγοϊ αἰϊγιιπι 
ἀΟσοΟΙΠπιοάαἴι5 δὶ. ΟἿ, Π οβι. ἀν, 
ἃ. 99. αἄᾳ. 7. --- διὰ τὸ -.. 
γενέσϑαι, ΡΓΟΡίΘτ δηϊπηιὶ 
ΑἸ Θπτᾶπ ἴῃ ἰρ 515 6χ- 
ΟΥ̓ ἃ Πι. Οἱ, Ράβεονυ. [οχ. δᾶ. 
τθο. γ. ἀνεχέγγυος. --- ἐκ τῆς 

.«ἙΞακοπραγεῖν. Οἵ, 41,3. 
ἼΠΟΒΡ. ὅδ. ὃ. 1. Τοῖς δὲ 
᾿ϑηναίοις... .«δηοῦσι. θα: 
ΕΥῚ ΠΟ 5πηΐ ἀρϑο αι (οἴ, Ἡ οϑ.. 
α΄. ὃ. 191,3. βεὰ αι. εἱ διιπὶ 
ἡσύχασαν ΟΠ ΔοΓοηΐ, ἀπῆν! 0011-- 
πηοῦϊΐ ἰΐ, ἀθ φυΐθι5 ᾿δχρι οαιαιν ἴῃ 
Βοϑῖ. ατν, ὃ. 100. 2. 2.), δὰϊ »Ἑγάο 
οδὲ εἷς δὲ κ. ἕκ. φρ. ἀπ. γίγνοι- 
τὸ τοῖς 4Ὁ. δηῃοῦσι τ. τ. πὰ 
τὰ μὲν πολλὰ ἡσ.«« ΔΟΤΤΙ, Βοά 
ἴα δἱ νοῦθα ἱπηρὶ ὑθ]οῖ, ΤΗυογ- 

πῃ Πη16Π}- ᾿ 

δὲ αὐτῶν περιέπλευσαν 2 

ἀϊάοπι τὰ μὲν πολλὰ ἡσύχασαν 
. Ροβὶ ἀπόβασις ποπηθη οΟἸ]οοαία-- 

ΓᾺΠῚ [556 Ὑϑυιβι πη} 6. οί. Βριι- 
οοπῇγπιαὶ Ὠ1ο ἃ. ΧΗ, 65. Ἧ πα- 
ραϑαλάσσιος βυιδοιαπιῖναι Ἰορίμι ἡ 
ἴὰπὶ 1, 20. --- τὸ πολλά, πιὰ" 
ΧῚ πὶ ἃ πὶ Ρ ΤΊ 6 ΠῚ, Ρ᾽Οτ τ 46. 
-- ἐν τῷ τοιούτῳ, οἷπ μος 
ΓΟΙῸ ΠῚ βίατα, ἀπππὶ ἴα. αἰ᾿ 
βιρτα [6.. 90.] ἀδηποπδίναίαπι" εϑῖ, 
ἈΠΙΠῚ0 δἰΐθοιϊὶ θβϑθπὶ ς ΡΟΆΤ. οἱ 
ΠΑΛΟΚ. ΟΥ̓ ἀάπ. Π, 80, 1. -- 
Κοτύρταν. Αρπυά ἰδιορίι. ΒγΖ.» 
πὖ γαϊσο Πῖο, πιθπμάοϑο ᾿Κορτύταν 
ΒΟΥΡῚ οχ ΠΙΘΓΑΓΙΠῚ ΒΟγῖΘ ἈΡρΡΆΓΘΓΘ 
ϑάποιϊαὶ ΝΥ α55. ἡ Πμορὸ οτρὸ Κο- 
τύρταν“,, ἰηΖαϊ,  Αὐχιθ ἴα οϑηι 
ϑίθρμδπὶ οοάθχ Ῥουιβίπιιβ....  θ6 
ποῦ ορρίάο ΒΜ] οππηΐπο γοιογοσις 
-- φροδισίαν. ,᾿άφροδι- 
τία ἃρυὰ Βίορι. περὶ πόλεων 
ΤΙμαογ ἀἰάοπι οἰϊαπίομ.Κ. ἩΤ 8. 
Ἀρυὰ ΘαΠ θη] ΒΊΘρἢ. ραιϊο ἀπο 
Ἀφροδισιάς, ὈΓ Ραι5. ΠῚ, 29, 9.. 
Ὁ ἱποοίαδ πὰ Βοδὰθ ἀράπιοι! 
6556. ΡΘΓΒΙθοηλῦ. Α ααϊθιιβ. Βοοῖβ 
μᾶθο Ισοὰ τἀ οφοϊἀθηϊόηι βρδοϊα556 
Ραμα μοαῖς, ΡΘΙορ. 1. ρν. 511. -- 
τινὲς .-. ὀλίγοι. ΟΥὍ ἀάη. 
460, ὃ. 

͵ 



ΕΤΟΣ 9: ΘΕΡΟΣ. τἰν, 50. 57.) 89 

ἐς Ἐπίδαυρον τὴν Μιμηρών. χαὶ δῃώσαντες μέ- 
θοὸς τι τῆς γῆς ἀφικνοῦνται ἐπὶ Θυρέωαν, ἥ ἐστι 
μὲν τῆς Κυνουρίας γῆς καλουμένης. μεϑορία δὲ 
τῆς ᾿Αργείας καὶ “αχκωνικῆς" νεμόμενον δὲ αὐτὴν 
ἔδοσαν “αχεδαιμόνιοι Αἰγινήταις ἐκπεσοῦσιεν ἐνοι-- 
κεῖν διώ τε τὰς ὑπὸ τὸν σεισμὸν σφίσι γενομένας 

νι - .ς ᾿ υ »α 2 ΄ καὶ τῶν Εἱλώτων τὴν ἐπανάστασιν εὐεργεσίας, 
- καὶ ὅτι ᾿᾿Ιϑηναίων ὑπακούοντες ὅμως πρὸς τὴν 

--- ἐχείνων γνώμην ἀεὶ ἕστασαν. δ. προςπλεόντων 
οὖν ἔτι τῶν ᾿Αϑηναίων οἱ Αἰγινῆται τὸ μὲν ἐπὶ 
τῇ θαλάσσῃ, ὃ ἔτυχον οἰκοδομοῦντες, τεῖχος 
ἐχλείπουσιν, ἐς δὲ τὴν ἄνω πόλιν, ἐν ἡ ᾧκουν, 

(ἀρ. ὅ6. δ. 2. Μιμηράν. ῬΑ]. ὁ Μοθχι. Διμήραν, 5ἴσαὶ ΥἹ, 
105. ὙΙΙ, 206. 5οχ βορίβινο ΠὈγὶ Βοηὶ. 
Ψ Θυρέαν. [ἴῃ ῥ]ογίξψιο ΠΡγουγιπὶ οριπποτπὶ Θυραίαν. ΟἿ. 5. Π, 

2 ᾽ 

Κυνουρίας. Υὕοῃ. [{. αι. Η. οὐ ἰδοίμι5. ἀρὰ Βεἰπκοσαα. Αὐρ. 
Κυνοσουρίας, ἀυοά τοοορὶξ ΒοΙεῖς. Τἄδιη τθροιταν ἵπ 6. Τι, Ὑαξ. Υ͂, 
11. οἱ ἴῃ θη. 1. αὶ. Η. Υ, 41. Κυνοσουρίας. εἴϊαπι οἸ πὶ ἰοσοραῦιῦ 
ἴπ Βίγαροης [ρΡ. 970.1,. πθ] 14 ἐπιθπάαγαπι ΧΥΪΑΠ ΘΓ οἱ Ηαγίαησιιβ.... 
Ἰάθιμ 6 [πιοϊαπὶ Ἰοατοπηοπίρρο ᾿. 200. [ο. 18.7 σαβία!ε Ραΐμπον. Εχογοῖξ. 
Ρ- 949.“ ΠῦὕΚ. ΧΚυνουρίαν ἱποπίιν Ηδγοάοίιιβ, ἀριᾷ {ιδπὶ ἱποοῖδθ 
ΥΠ, 79. Κυνούριοι, Ῥαιιαηΐαθ, ἀρπά Ζαθπὶ ἱποοΐαθ. Αυνουρεῖς, 
ΡΥ Αυνουρική ΠΠ,.2, 2. 54: εἴ ΑΠ]0], δίθρῃ. ΒγΖ., αδὶ Κύνουρα, 
πόλις Ἄργους, ἀπὸ Κυνούρου παιδὸς Περσέως ... Κυνουρεὺς 
τὸ ἐθνικὸν... καὶ Κυνούριος καὶ Κυνουρία. Αἀά ΡΙυ!. ΟἸθομα. 
Ἀρυὰ (πα οθιιπι ἰαιηθη Κυνοσουρίδος πιοίτο ἀείεπάϊ! ἀοοοὶ ΠΙπὰ, 
π᾿ Βίερῃ. ΤΠ65. νυ. Κίνουρα. ἷ 

δ. 2. Τὴν Διμηρφ ἀν] οὐκ 
ἀπὸ λιμοῦ ὠνόμασται, ἀλλὰ 
διὰ τὸ πολλοὺς ἔχειν λιμένας, 
ἀντὶ τοῦ λιμενηράν. 5680]. Θπο- 
οὐπὶ ΘΟΠ5ΘηΪ ΑροΠ]οάογι5 ἀρπά 
δίγαθ. ρ. 808. Αἱ κατάξηρον, 
ἐνδεῆ, οχρ!οαῦ 5.80]. αὰ ὙΠ], 26. 
ΠΟΠΊΘ Τορεΐθηβ ἃ λιμός νος. Εἰ 
ΒΙΠΉΠΠΤΩΓ Βυϊάαθ γαϊοῖ περιχρά, 
λιμώττουσα. ΟΥ̓. οεἰἴαπι Ε ἐγ πι. Ν. 
ἴπ ἢ. γν- ΡΊυγα ἀθ μα υτῦς 16- 
σαπίαγ ὙἹΙ, 105. ΥἹ1. 20. 5 τ Ὁ. 
Ἰ. ἀ- Ραι5. ΠΙ, 22, 4. Ἠσάϊε οϑὶ 
Παλαιὰ Πονεμβασία. --- Θυ- 
θέαν. ΟΥὍὌ ΠῚ ὩΥ. 2...-- χυ- 
νουρίας γῆ. ΟΓ Βα, --- με- 
ϑορία ... Μακωνιπῆς. ΟἹ, 
Υ, 41,2. 1,6 α]κ. Ροορ. Π. Ρ. 4993. 
Βο52. Ῥεῖορ, ρᾶρ. 158. 544. -- 

νεμόμενοι. ΟΥἁ δάη. 1, 2, 2. 
Τ,15.2.--- ἔδοσαν ... ἐνοι- 
πεῖν. Οἷ, Π, 27, 2. οὐ 101 ἀάπ, 
-- ὑπὸ τὸν σεισμόν. ΟἿ, 1, 
101, 2. --- καὶ ὅτε... ἕστα- 
σαν. Ῥοτίιβ: ἔπ πὶ οὐ ἴα πὶ 0 ἃ. 
Ἰοοὺ ΑἸ θη θη βίαι ἱπρε6- 
τὶ ΒῈ 16 οἰ]. ἐδ πὶ 6 ἢ 56 611 Πὶ 
Ρογρθῖιαο βοηβίβϑθηΐϊ δ6 
ἀϊοοπάϊ σοποῖο στῆναι πρός τινὰ 
οἵ, αάη. 11, 3. οἱ Μτι5 σ᾽ τ. αἴχιια 
4}. Ἰηΐογργ. 500}. Αηϊ. ν. 299... 46 
ἐκείνων ῥτοποιηΐπθ άπ. 1. 132, 
Ὁ. οἱ Π|, 11, 6... ἀ6.τὸ 14.607. οἱ 
δαπ. 57, 4. . 

ὅαρ. ὅ7. 8.1. Τεῖχος, οα- 
δἴίγα πη. Οἵ, ΒΙοοπιῖ, - τὴν 
ἄνω πόλιν. Οἷ, αἄπ, 1, 93, 7. 

καὶ τὴν Θυ- 
ρέαν ἐκπορ- 
Δοῦσι, καὶ 

τοὺς ἁλόντας 
Αἰγινήτας 



ἐς ᾿Αϑήνας 
πέμπουσιν, 
ἔνϑα ἀπο- 
κτείνονται, 
Τάνταλος δὲ 

καὶ τῶν Κυ- 
ϑηρίων ἔνιοι 
ἦσσον ἐσχυ- 
ρῶς κολαζον- 

ται. 

900 ΘΟΥΚΥΛΜΙΔΟΥ͂ ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ 4. νζ. 

ἐπεχώρησαν, ὠπέχουσαν σταδίους μάλιστα δέκα 
τῆς ϑαλάσσης. καὶ αὐτοῖς τῶν Μαχεδαιμονίων 
φρουρὰ μία τῶν περὶ τὴν χώραν, ἥπερ καὶ ξυνε- 
τείχιζε, ξυνεςελϑεῖν. μὲν ἐς τὸ τεῖχος οὐχ ἠϑέλη- 
σαν, δεομένων τῶν «Αἰγινητῶν, ἐλλ᾿ αὐτοῖς κίν- 
δυνος ἐφαίνετο ἐς τὸ τεῖχος καταχκληεσϑαι" ἀνα- 
χωρήσαντες. δὲ ἐπὶ τὸ μετέωρα, ὡς οὐκ ἐνόμιζον 
ἀξιόμαχοι εἶναι, ἡσύχαξον. ἐν τούτῳ δὲ οἱ. ϑη- 
ναῖον κατασχόντες χαὶ χωρήσαντες εὐθὺς πάσῃ 
τῇ στρατιᾷ αἱροῦσι τὴν Θυρέαν᾽ καὶ τήν τε πόλιν 
κατέκαυσαν καὶ τὸ ἐνόντα ἐξεπόρϑησαν" τοῦὔῦς τὲ 

᾽ Π «“ δινλ δ ᾿ μ. 

Αἰγινήτας, ὅσοι μὴ ἐν χερσὶ διερϑάρησαν, ἄγον- 
τες ὐφίχοντο ἐς τὰς ᾿ϑήνας καὶ τὸν ἄρχοντα, 
ὃς παρ᾽ αὐτοῖς ἣν τῶν Μαχεδαιμονίων, Τάνταλον 
τὸν 1ΠΠ|Ὸατροχλέους  ἐζωγρήϑη. γῶὼρ τετρωμένος. 
ἢγον δέ τινας καὶ ἐκ τῶν Κυϑήρων ἄνδρας ὁλί- 
γους, οἷς ἐδόχει ἀσφαλείας ἕνεχα μεταστῆσαι. καὶ 
τούτους μὲν οἱ ᾿Αϑηναῖονι ἐβουλεύσαντο καταϑέ- 
οϑαι ἐς τὼς “γήσους,, καὶ τοὺς ἄλλους Κυϑηρίους 
οἰκοῦντας τὴν δαυτῶν φύρον τέσσαρα τάλαντα 
φέρειν, Αἰγινήτας δὲ ἐποχτεῖναι πάντας, ὅϑόοι ἕά- 

--- σταδίους ... δέκα. [ρα-- 51 ργαθβί ἀϊασῖα᾽ ἀυθΘη ΚῈρ ΘΓ Ογ πὶ 
πῦς Ῥοϊορ: Π|. ρὰσ, 102. ε]ρ!πν 
6556 δραϊαπι αἰ Πγμνὰη5. παὰ ἃ 6 
ἰρβθ ἴὰ 5ἴθι ΤἬγγθαθ σοηβε θη 0 
ὄγγαν, «ἀάπάπδπι. οὐπὶ 60. ὁ0η- 
βϑηι! 55. Ροϊορ. ρας, 108, 54. 
86 οἵ, Ρ. 111, Β 09}1.. ἀ6 Ραγίοι. 
Ῥεῖορ. Ρ. 08. 54 

ὦ. Τῶν περὶ τὴν χώ- 
Ὁ ο. 1- τὺ πεῖς: 

“Ὃ ἔτυχον οἰχοδομοῦντες 
ὃ, εἾ ὋΣ Βιά οί δὲ δὰ, πιο: --- 
ἡ ϑέλησαν. ΟἿ, 65. 6ἱ, 
ὃ. 100. ἅ. ". -- ἐς. ΟἿ, ἀάη. 47,3, 

δ.3. Ἐν τούτῳ ὃ ἐ. Ριοχῖ- 
πιὰ Ρ]ατὶ 5. ὀχροξῖια. οὐρὶν Πίοη. 
Ηδ]. ρ. 842. Αἱ οἷς τ1ὃῈὶ σαὶ ὁ σ. 

ξής 

Ρ. ϑὺν -- αἱροῦσι... Θὺ- 
ρέαν. ΟΥ. θιοά. ΧΙἧ, θῦ.. - 
τὸν ἄρχοντα. Φρούραρχον 
νοοαὶ Ὀιοά, Οἱ. Ατη. δὰ ἸΥ, 09, 
3. 15 ἰσίμιγ ἄρχων το]οία οὐδ : 

γι ἀοῖαν ἱπίγαβδο, αὐ Ἀδριηθιὶς Ῥγὰθ- 
ο586ῖ. -- τῶν Πακεδᾶαινμο- 
νίων. (ἀρηϊίναμι Ἰμ!Ρριποιϊοπθ 
ποβίγα οἵπὶ Θηπηοίαϊο γοαἰϊνὸ οθη-- 
ἐππχίημ5. (οἵ, ἀάη, Π. 4ἀδ, 1. 48, 
3.).. 4πμὴ 4 βααάογου ΟΠ] οοδιο 
ψΘΡΡΟΓΙΙΙ, 

διἀ. Καταϑέσϑαι ἐς τὰς 
νήσους. Οποά ἴκοογο ΑἸμθαΐθη- 
505 5οΙθραῦν, Οἱ. ΠδδοΙ,. οἱ ἀμ. 
ΠΙ. 72.1.-- φόρον τέσσαρα 
τάλαντα. ΟΓ΄ Μαῦυι. ἀν. ὃ. 
Δ28, ὃ. Ποο ετἰβθυθιιπι πιο ϊουπὶ 
[αῖδδο ἀοοσοῦ Αὐτὴ. δὰ σά, »ῃ᾿ δ᾽; αὶ 
τὸ ἔπειτα ἀυοάιο τὰ τὴς ὁμο- 
λογίας πραχϑῆναι αὐτοῖς (τοῖς 
Κυϑηρίοις) ἐπιτηδειότερον Ιο- 
σἰμιιδ, τ ἀποκτεῖναι πάν- 
τας. ϑ8ι1}Π18 γι ἀ ΟΠ 1015 ΘΧΘιαρ]8 
νἱάς ΗΠ, 67. 1. 08. Ὑ,. 82.110. 
6 οὐγογο θιράοιί αὐ οἷτδ. Πρ γᾶ- 

2 
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λωσαν, διὰ τὴν 
ταλὸν δὲ παρὰ 
ωκεδαιμονίους καταδῆσαι. 

ὅδ, Τοῦ δ᾽ αὐτοῦ ϑέρους ἐν Σικελίᾳ Καμα- 
οιναίοις καὶ Γελῴοις ἐχεχειρία γίγνετων πρῶτον 
πρὸς ἀλλήλους" εἴτα χαὶ οἱ ἄλλοι Σικελιῶται 
ξυγελϑόντες ἐς Γέλων, ἐπὸ πασῶν τῶν πόλεων 
πρέσβεις, ἐς λόγους χατέστησων ὠλλήλοις, εἴ πως 
ξυνεωλλαγεῖεν. καὶ ἄλλαι τὲ πολλαὶ γγῶμαι ἐλέ- 
γοντὸ ἐπ᾿ ὠμφότερα, διαφερομένων χαὶ ἀξιούν- 
τῶν, αἷς ἕχαστοί τι ἐλασσοῦσϑαι ἐνόμιζον, “αὶ 
ἝΟμΟΣ χράεης ὁ Ἕρμωνος, “Συρα) πόσιος, ὕοπερ Χαὶ 

ἔπεισὲ μάλιστα αὐτούς, ἐς τὸ κοινὸν τοιούτους 

προτέραν ἀεί ποτὲ ἔχϑραν, Τόάν- 
τοὺς ᾿ξλλὸῦς τοὺς ἐν τῇ νήσῳ 

δὴ λόγους εἶπεν. 
Ὁ 59. ,,Οϑὔτε πόλεως ὧν ἐπογνσεῃηε: αὖ Σικελιῶ- 

τίογιη οἵ, οἄ. ε)αϊ. --- προτέ- 
ραν... ἔχϑραν. ΟΓ1, 14. 
100. 544. 67. ἩΙ, 27. τοὺς 
ἐν τῇ νήσῳ] τῇ Σφακτηρίᾳ. 
5080]. σῇ. αἰΐηι 4΄.. 8. Οἴᾶτο τοὺς 
ἐκ τῆς νήσου ἀὐδαῖο ἐοπίδοϊ! [{πη- 

αν. Βρίοϊ!. ραρ. 7. ΑΔ νυ]σαίαπι 
ἴἌπιΘη αν ἀλόντας 6 ΒΡ ΘΥΙΟΓΘ 

ἑάλωσαν αὐ δεϑέντας ὁ ρτοχίμιο 
καταδῆσαι. 5ιθαπαϊθἀϊμν οϑδ 
δάποιαι. Ἅτη. θεἱ Ιάδπ οἰΐαπι ἴῃ 
νοὶ παρὰ τοὺς ἄλλους κατα- 
δῆσαι, πᾶ ῥΓῸ Ρ]Θμΐοτιθι5. πα- 
ρὰ τοὺς ἄλλους ἀπαγαγόντας 

, καταδῆσαι ἀϊοία 5ἰηϊ, ἀδηξα!αμη 
οταιϊοποπι αἰϊεπάϊ να]. ΟΙ. Υ, 67,2: 

ἂρ. ὅ58. ἤδη, ψιξδὸ Πἴο πατ- 
Γαῖμν, δ ογαϊοηθ ἃ οι οογαῖδ 

διαΡ ναπὶ ῬΟΥΒΟυΙρβθγαν οἰΐαμ Τι- 
πιᾶθιβ, 4αΐ Ὑἱδιρογαίιγ. ἃ ΡΟΪΥΡ. 
ΧΙ 25: Ὁ Καμαριναίοις: 
ΟἿ ΤΙ, 860,2. --- Σικελιῶται. 
ΟΥ. δἄποι. ΠΙ|, 115, 1. ϑτὸρ ἢ. 
ΒγΖ. ΟἸαν. 516. ἀπί. Ῥᾶσ. 39, οἱ 
μος θκ. -- κατέστησαν, 
'. 6. ἦλϑον. --- ἐπ ἀμφότε- 
θα. ΟΥ «ἀη. 1, 88, 8. --- δια- 
φερομένων. Βυρμ!. αὐτῶν. 
-- [ἠἐξιούντων, ὡς ἔκὰ- 
στοι οοἴ., 4ππὶ ρΡοπία]!αϊα 
εἀογοδιῦ, αἴ (ΟἿ, 6. Ρτοι") 
ααῖαπε εεί. -ο Ἐρ'μο το ἄτης: 

6 τϑθιβ Παΐπ5. ἰηβισηὶβ Ὑἱγὶ νἱά, 
[π44, ποπὶ. οὐ τοῦ. Ὑπὸ. οὐ ῬΙοά., 
διπτ. μοχ. Χοπορῆ. εὐ Πονν  , 
αα ΟΠατῖ!. μὰ. 11. - ἐς τὸν 
κοινόν. 586. ἐς Ρταθροδίοπὸ 
νἱά. δάπ. 1, 29. 6. Τὸ κοινόν 
δϑῦ ὉΟΠΟΙ Τὴ] ἱεραίοσιιῃ ἃ οὐ] - 
Βυὶ 5: ΘΠ δισέρας. ἐμ 5βογαηι. 

ἀρ. ὅ9. »4«4. ,., Πέμνεται ἡ 
δημηγορία αὐτὴ τῷ δικαίῳ καὶ 
τῷ συμφέροντι. χαὶ τῷ “δυνατῷ, 
οὕτω" δίκαιον εἰξν γάρ, φυσί, 
πρὸς τοὺς ὁμοφύλους συμβῆναι 
καὶ πρὸς τοὺς ᾿Αϑηναίους αἱ- 
ρεῖσϑαν πόλεμον" εἶτα δὲ καὶ 
συμφέρον μὴ ἐῶν καταδουλω- 
ϑῆναι «Συιελίαν" τὸ δὲ δυνα- 
τὸν. ὅτι, ἐὼν ὁμονοήσώμεν, 

ῥᾳδίως τῶν ἐναντίων περιεσό- 
μεῖϑα."“ 5680]. 

δ. 1. Οὔτε πόλεως .-.] οἱ 
περὶ καταλύσεως πολέμου πα- 
ραινοῦντες ἀεὶ ὑποπτεύονται 
διὰ φόβον καὶ μαλακίαν τὸν 
πόλεμον φεύγοντες ταῦτα πὸ- 
ραενεῖν. διὸ καὶ ὃ ̓ Ερμοκράτης 
τοῦτο ποεῖ. (3 παραιτεῖται Ὁ) 
ἅμα δὲ καὶ αὔξει τὸ ὄνομα τῆς 
ἑαυτοῦ πατρίδος, ἵνα συγγνώ- 

μην ἔχωσιν αὐτῷ οἱ λόγοι μὠε- 
τὰ παῤῥησίας καὶ φρονήματος 
προερχόμενοι. Θ0Π0]. ἐκρλνρ ἰπι- 

Καμαριναίων 
καὶ Γελώων 
ἐκεχειρίαν 

ποιησαμένων 
οΣ Σικελιώ- 

ται ἐς Γέλαν 
ξυνέργονται. 

λο᾽ γος Ἕρμο- 
κράτους, ὃς 
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ται, τοὺς λόγους ποιήσομαι, οὔτε πονουμένης μά-- 
λιστα τῷ πολέμῳ, ἐς χοινὸν δὲ τὴν δοχοῦσών 
μοι βελτίστην γνώμην εἰναι ἀποφαινόμενος τῇ 
Σικελίᾳ πάσῃ. καὶ περὶ μὲν τοῦ πολεμεῖν, αἷς ἃ 
χαλεπόν, τί ἄν τις πῶν τὸ ἐνὸν ἐκλέγων ἐν εἰδόσι 
μακχρηγοροίη ϑ, οὐδεὶς γὰρ οὔτε ἀμαϑίᾳ ἀναγκχώ- 
ζεται αὐτὸ δρῶν, οὔτε φόβῳ, ἢν οἴηταί, τι πλέον 
σχήσειν, ὠποτρέπεται" ξυμβαίνε: δὲ τοῖς μὲν τὸ 
χέρδη μείζω φαίνεσϑαι τῶν δεινῶν, οἱ δὲ τοὺς κιν-- 
δύνους ἐϑέλουσιν ὑφίστασϑαν πρὸ τοῦ αὐτίκα τι 
ἐλασσοῦσϑαι. αὐτὰ δὲ ταῦτα εἰ μὴ ἰ ἐν] καιρῷ τύ-: 
χοιεν ἑκάτεροι πράσσοντες, αἷ παραινέσεις τῶν ξυ»γ-- 
αλλαγῶν ὠφέλιμοι. ὃ χαὶ ἡμῖν ἐν τῷ παρόντι πει-- 4 
ϑομένοις πλείστου ἂν ἄξιον γένοιτο. τὸ γὰρ ἴδια 
ἕχαστοι εὖ βουλευόμενον δὴ ϑέσϑαι τό τὲ πρῶτον 

. ἐπολεμήσαμεν, καὶ νῦν πρὸς ἀλλήλους δι ἀντιλο- 

μετὰ βραχὺ 
προοίμιον 
(ᾧ. αὐ τὸν 

πόλεμον νῦν 
οὐκ εὔκαιρον 
εἶναι λέγει" 

γίγνεσϑαιγὰρ 
αὐτὸν διὰ 

ἔδια διάφορα" ᾿- 

“ »ν" 

σρ. ὅ9. 8. 8. Ἔν καιρῷ. Ἔν ἃ τπμθιηθγαηἶβ ρᾶ8Π6. ΟΠΊΠΙθι5 
αροδὶ. εἰ ἀοίονῖ! ΒοΙης. Βεά 1π [θη ροΓΘ 5. ΟρΡροῦῖαπ 6 ἀγαθοθ 
τἰβαυαπιὶ καιρῷ 5π6 ργαθροβιομθ ἀἰοὶ ΠΟΠ ΠΙΘΠΙΪ Πἰ Π.15... 4 Πα πδ: [.8-- 
ὑπὸ ΓΘ ΠΡ ΟΓΟ (το πιρ ογ1) εὐ Το 60. ΠΟΙΠΙΙΠΠΙΔΠΙ τα Ἰεσιυηίιγ, δὲ 
καιρόν ἰπ δοοιιδαῖ. βου ρβοῦιπὶ βρῆ. Αἱ, νυ. θ84. οὐ. Ευγ. Ηε], 48θ. 
ΑὙΠΟΪ ἀτι5. αι ίάοπι δὰ Π, 40. πο5. ἀοίεσαι, ββά ἴθ᾽ καιρῷ πο ναϊοὶ 
ορροτγῖαπο. Ἐν καιρῷ 1, 129. ΥἹ, 9. 4]. 

ἔπππιὶ ται 5 ΗἨΘΥπιοογα 5 ἕαϊ  ἀρπαὰ 
Τιπιαθαμι 1. δά ο. 98. ἀ. -- πο- 
νουμένης. ΟΥ̓ «ἄπ. Ἡ, 59, 6. 
- ἐς κοινόν. Ραυΐο ΑἸττον αἰ-. 
416 ἐς τὸ κοινόν ο. ὅ9. παθο νἱ- 
ἀφηίαν ἀΐοια. ΟΥ, ἀάη, 1, 91.....Ψ 

δι δὲ περὶ ΝΜ δἰδην 
μακρηγοροίη; Εἰίαπι ἀρυὰ 
Ὑπηδθιπι Ηθυπηοογαῖθθ ἀν ἀὰ- 
ἀϊομιο5 σαφῶς εἰδέναι, τίνα δια- 
φορὰν ἔχει ὁ πόλεμος τῆς εἰ- 
ρήνης; 564 ροβίοα ἰαιηθη ἰά ἴρϑιιπὶ 
ΡΙαγθ5. ἀθπιοπβίγαν, φιοῦ ἴπινθ 
γαρογαρ ΡΟΪῪ». -- τὸ ἐνόν. 
“0 Βοιοϑὶ θβ86 4πῸ ἃ ἱπ δῖ} [π|8}1] 
θ6110, βεὰ οἱ φᾳυοά ροπϑ5ὶ 
αἴοσγσῖ; ποίππι δηΐπι ἔνεστε νοὶ 
ἔνι ἰάοπι ὁ556 φιρά ἔξεστι, δὺυ- 
νατόν ἐστι.“ ΒΑΤΙΙ,, οὰϊ ἀββθαι - 
ἴὰγ ΠΙπ4. ἵπ Βιθριι. ΤΠ05. Τη. γ. 
1055. --- οὔτε ἀμαϑίᾳ. ΟἹ, 
Ι. 80. 1. -- ἀναγκάξέται, 
ἴῃ ἀαοίξατ, ἐπιρ οἴ Πανὶ, τ ὙΠ], 

1. (ε΄. ΒΙοομΙἢ)., {πὰ γαθοπ8 
“μα ηὶ Φαοχιθ οο σ οπαϊ σὑϑῦρο 
αἰπηίατ, ΥἹά. αν, «ἃ Βα}. Τὰσ΄ 
ς. 84. -- αὐτὸ δρᾶν, 1. 6. 
ΒΘΙ απ ἢ ΘΓΥ 6. -- τοῖς μὲν 
ἐιορὸς οὐδ᾽ δ ἐοβυμξ ἃ] ἤτον τα 
(τῶν πολεμούντων), ποη αἰ τοτὶ 
ΖΚ ΑΙΡΟΥΙ (οχ βαρθιουῖριι5). 

ὃ. 3. [Εν] κατὸᾧ: ΟΥ̓ 54. 

δ. 4, Ὃ καὶ γένοιτο, 40. 
40 5ἱ ποθῖὶβ 4ποᾳπὸ ἷπ 
Ρτδοβοηεία ρογβαδάοαϊαν, 
ΡΙασίμὶ [α οἱ ἐπ ἀπ|ιπὶ (561 1 ἃ- 
χίπο σομπ ο40}) οΥἰ1. Ὅ 
οἱ τὸ τὰς παραινέσεις τῶν ἕξυν- 
αλλαγῶν ὠφελίμους εἶναι. Ῥτὸ 
σπειϑομένοις οἰΐϊαπι πείϑεσθϑαι 
βοῦῖθι ροῖαῖ. ΟἿ᾽ ΝΜ τ}. “αν. ὃ. 
850. δάη. 2. - ϑέσϑαι. οπ- 
5.1 π6 7 6. Ἰάθοα 16. ΘΟΠΒ ΠΟ τσ 
Ρυ5. ΟἿΆ, ῥίυνα, ἴῃ οἷ. μη)ηΐ. 
δι᾽ ἀντιλογιῶν, ἀϊδοο- 
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γιῶν πειρύμεϑα καταλλαγῆναι » Χαὶ ἢν ἄρα μὴ 
προχωρήσῃ ἴσον ἑκάστῳ ἔχοντι ἀπελθεῖν, πάλιν ἢ 
πολεμήσομεν. 00. χαίτοι γγῶναι χοὴ; ὅτε οὐ νῦν δὲ καὶ 
περὶ τῶν ἰδίων μόνον, εἰ σωφρονοῦμεν, ἡ ξύνο- 
δὸς ἔσται, ἀλλ᾿ εἰ ἐπιβουλευομένην τὴν πᾶσαν εἶναι τῶν 
“Σικελίαν, ὡς ἐγὼ χρίνω, ὑπ᾽ ᾿Αϑηναίων δυνησό- 
μιεϑα ἔτε διωσῶσαι" χαὶ διαλλαχτὸς πολὺ τῶν 

περὶ τῶν κοι- 
νῶν σκεπτέον 

᾿ϑηναίων 
πάσῃ τῇ Σι- 
κελίᾳ ἐπιβου- 

ἐμῶν λόγων ἀναγκαιοτέρους περὶ τῶνδε ᾿Αϑηναί-- λενόντων. 
ους νομίσαι, οὗ δύναμιν ἔχοντες μεγίστην τῶν 
Ἑλλήνων τάς τε εμαρτίας ἡμῶν τηροῦσιν, ὀλίγαις 
γαυσὶ παρόντες, καὶ ὀνόματι ἐγγόμῳ ξυμμαχίας 
τὸ φύσει πολέμιον εὐπρεπῶς ἐς τὸ ξυμφέρον χα- 
ϑίστονται. πόλεμον γὰρ αἰρομένων ἡμῶν καὶ 
ἐπαγομένων αὐτούς, ἄνδρας, οὗ χαὶ τοὺς μὴ. 
ἐπιχαλου μένους αὐτοὶ ἐπιστρατεύουσι, χαχῶς 18 
ἡμᾶς αὐτοὺς ποιούντων τέλεσι τοῖς οἰχείοις, καὶ 
τῆς ὠρχῆς ἅμα προχοπτόντῳν ἐχείνοις, εἰχός, 

Ρ᾽δπ4ο. -- ἔσον ἔχοντι 
ἀπελϑεῖν, αὐ ἀο 4πππὶ (56 ὰ 
5 Ὁ ΠῚ ΠΑΡΥ ΟὈτΙ πο Π8 πϊΐπο 
ἀΐροῦ αι. 

σδρ. 60. δ.1. Ἔσται. Ἔστιν 
σοπ οἷς γαοσ, Εχ νυ]σαία ἴῃ ξυνό- 
δου γοῦθ ποη ἴδηι (8 ἴρβο δσοηῃ- 
γϑηΐ. 48 πη] 6 46] θυ ΟΠ θτ5 
ΘΟΠΟΙΠ ὁορσί ἀπάτη) οί. --- νοὸ- 
μίσαι. Ἐχ διρογίογίθιι τοροίθ 
χρή. -- τὸ φύσει... καϑί- 
στανται, ἰά, φιποΐ παίύτα 
1Ρ518 ΒΟΉ 6, δδ5, 580} Βο- 
ποδία ϑρδοῖϊὸ δά 5πᾶπι| εἰ - 
Ππταΐοὰ ἀοοοπιηοάαηί. ΠΆΛΒ, 
(οχίγοπιὰ 5βδουηάαπι Ροτί.) Ἠδι]πι. : 
5160 5 Ομ θη ἸΒΓΘΠ ἴῃ ἀ6Γ 
ΤΗαῦ οὶ π ἀ5 ο] σοη Ρδῖοῃ- 
ἴὸπ ἄα5 βοβοΐιθατθ ἀπ- “ ᾿Αϑηναίοις. 
566 π ΕἸΠΕΙ γον ΕΠ αἴ- 
ἴθ γογθίπ ππο Ζὰ ρ 6} 6η. 
Τὸ φύσει πολέμιον αὐ ΑἸΠΘηΐθη- 
51Π| οαρ ΔἸ τα ομι 5106 οχρὰ- 
σπαπᾶαθ τείονίιν: 46 εὐπρεπῶς 
εἴ. αάη. 61. 

ἌΣ πόλέμὸ γάρ οοὕ. 
ες τὸ υἱά. 1|; 86. Γάρ ποη δά 
ΡΓΟΌΧπα βιρογίογά τὸ φύσει... 
καθίστανται, 564 αα ῥΥϊπιαγίαηι 

βοηἑθηιαπι διαλλακτὰς.... 49η- 
ναίους νομίσαι τοξρίοῖ!. --- τοὺς 
μὴ ἐπικαλουμένους.... 
ἐπιστρατξύουσι. 6 δοσα- 
βαῖϊνο υἱά. ΜΝ α τ. ατ,. ᾧ. 402. 4. 
δάη. 1. Ἰηἴτα ο. 92. δὲ δὰ. τπαΐ. 
ΑΙΒΘμΐοπσο5. Ἱπιρθγίτπιπι. ΘΟΠβθθα 
δγαηΐ παραγιγνόμενοι προϑύ- 
μῶς τοῖς ἀεὶ ἢ βαρβάροις ἢ 
“Ἕλλησιν ἐπικαλουμένοις ΥἹ, {8.: 
Ἠετγπιοογαῖὶδ δπθηι ᾿πἀἴσ6 οἰϊὰ πὶ ΠῸΠ 
δαἀνοῦσαῖ, 5β᾽οιθὶ θΘ πὶ σοηαίπτη 
6556 Δι Ἰν 5βθηξ, ΑἸ γα γος. ααϊι- 
ἔπγῚ ἀσοθττοθαηξ, Αὐτοί να]οῦ 5πἃ 
5Βροηἕε, ΟΥ, δἄη. Π1, 65, 2. --- 
τέλεσι ταῖς δαπάναις. 8.10]. 
ποτῆς ἀρχῆς... προκπο- 
πτόντων ἐκείνο Ὡς τοῖς 

τὸ δὲ προχοπτόν- 
τῶν, προυοδοποιούντων καὶ εὖς 
τρε ἐπιξόντων, ἤγουν 'προκοπὴν 
καὶ ἐπίδοσιν ποιούντων ἡμῶν 
τῆς ἀρχἧς ἐκείνων. 5.801. δὲ 
γογθο οἵ. ΥἹ 56. . ἦδ ἰγαηῃβ]αιος- 
Ηἶ5. ΟΥΙ σῖπΘ ΒῚ Οὐ πιῇ. οἱ ἰοχῖς, 6- 
ἰάνυμ τῆς ἀρχῆς ΡΥ νι] 6556 

Ἡδδοίκῖτιβ γθοῖθ νἱἀθίαν ἀθοογθ. ΟἿ, 
δα. παῖ. Ναπι αἰ μοῦ φαϊάθηι σθ-- 
Πἰ ν τὺ {ΠΠ||5ἴγαστο οΟπαπ ΒοΥΠἢ. 
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γὕτ' ἂν γνῶσιν ἡμᾶς τετρυχωμένους.. καὶ πλξονί 

οὐ γὰρ ἐπὶ 
“Χαλκιδέων 

βοηϑείᾳ. ἀλλὰ 
διὰ πλὲ ρνεξί- 
αν τοὺς 4ϑη- 

ναίους ἐς τὴν 
Σικελίαν ἐλ- 
δεῖν" ἀλλὰ 

γὰρ οὐ τοσοῦ- 
τον ἐκείνους, 

“ποτε στόλῳ ἐλθόντας αὐτοὺς τάδε πώνταω πειρά- 
σασϑὰι ὑπὸ σφᾶς “ποιεῖσϑαι. ΘΊ. χὰίτου πῇ ἑαυ- 
τῶν ἑκάστους εἶ σωφρονοῦμεν, “χρὴ τὰ μὴ προςή-- 
χοντῶ ἐπιχτωμένους μᾶλλον ἢ τὰ ὅτοιμα βλά- 
πτοντῶς ξυμμάχους τξε ἐπάγεσθαι καὶ τοὺς κιν- 
δύνους πρὸς λαμβάνειν, νομίσαι τε στάσιν μάλιστα 
φϑείρειν τὰς πόλεις καὶ τὴν «Σικελίαν» ἧς γξ8. οἵ 

ὄγοικοι ξύμπαντες μὲν ἐπιβουλευόμεϑα, κατὸ πόλεις 
δὲ διέσταμεν. ἃ χρὴ γνόντας καὶ ἰδιώτην ἰδιώτῃ 
χκαταλλὰ γῆναι χαὶ πόλιν πόλει, καὶ πειρᾷοϑαι κοινῇ 
σαύζειν τὴν πῶσαν Σικελίαν, παωρεστάώγαν δὲ μη- 
δενὶ, αἷς οἱ μὲν Δωριῆς ἡμῶν πολέμιοι τοῖς Ἄϑη- 

ναίοις, τὸ δὲ Χαλκιδικὸν τῇ Ἰάδε ξυγγενξίῳ ἀσφα- 

Δλξἕς. οὐ γὲρ τοῖς ἔϑγεσιν ὅτι δίχα πέφυχε, τοῦ 
ἑτέρου ἔχϑει ἐπίασιν, ἀλλὰ τῶν ἐν τῇ Σικελίᾳ 

δυπί. Ῥ. 141. εὐ Αγη.. ὁοιπροποη- 
ἴ65. οὑπὶ ᾿Υ͂, 47. νΘΡΡΙ5 ἐπετάχυ- 
νον τῆς ΕΣ ΤΣ τοὺς σχολαίτερον 

προριόντας., ν1} τῆς, ἀρχῆς γᾶς 
ἰθὰὶ ἐν τῇ ἀρχῇ», εἰς τὴν ἀρ- 
χήν, (4π6. ΡΓΑΘΡΟΒΙ ΠΟ Π65 ἰπίγαη- 
δἰἢνο προκύπτειν Δ ἀνιηθιγ :) 564 
ΘΟΓΙ ΠῚ δΧΡΙαπαιῖο ἐκείνους δασὶ- 
ἔλεοίνα -- πειράσασϑαι.- ΓΗ 
αἀη. 1. 82. 0. 
ἀρ ΟἹ. δ. 4. ταί, τ, τι 

ξἑαυτῶν οοῖ. Οταίοτ, Ουου 4118, 
ἵπααϊ!. 50 οῖ08. ἄγοθββογε γα} 60 
φΟηδΠο ἰἃ ἔαοϊαι!, αὐ αἰϊθπα αἰαῖ 
Θχίθυμπα 5110 πη ρογῖο δἀϊαησαῖ, ΠΟ0Ὴ; 
ιὰ φιοὰ ΠΟΏΠΜΠΠ}] ΘΙΟΠΙοποίθμα, ἃ 
φαΐθιβ ΑἸΒ πο η865. ἴῃ θᾶπο ἰπδιι- 
ἴδπὶ μναῖ διηῦ, [δοθγιηΐ. ὑπ, 
{αμπὶ Ἰαθά αὶ ἀοιποοιϊοα ὁ διὰ. 
Τὴ ἑαυτῶν. Ἰρίμαν ἰαπσθ οὐμμὴ ἐπι- 
κτωμένους νθΥΡο. ΤᾺ ἕτοιμα, 
88. ΟΡΡοηΪ! ἜΝ, μὴ, προςή- 

κουσι. « ὨὩΠὺΚ. --- τοὺς κεν- 
ὁύνους προςλαμβάνειν. 
Αὐποί ἀτι5 ᾿ηογρυο ΕΓ 51 8 ΟΡ ΘΓΘ 
Ρουϊου]α ρταθίθυ Θὰ, απ δθ 
ον ταὶ ποααθᾶῃΐ; ϑεὰ χιν- 
δύνους προρλαμβάνειν ὨΪ8}} νἱ τ 
ἀοίμν. 6556. ηἰδὶ 5115 οἱρ ΓΘ Ρ6- 
τ σα}: πᾶπὶ ἴα πος ἀϊοοηαὶ 8ε- 
ΠῚ Ἰδρίμων ΥΙ, 78. Οἵ προςτέ- 

ϑεσϑαι κινδύνους 1, 144. οἱ 1] 
αὐη. Λυιΐσυϊο ἁυίθιη δι ση ΠοδΠ ΕΓ 
ἃ μογίου] ἃ, 4 ἃ 6 ΟᾺπὶ πᾶσ 
Βοοϊοῦππι ἰμνιναϊίομθ 60- 

παθτοπῖ. -- τὰς πόλεις καὶ 
τὴν Σικελίαν, 4αὰπὶ 51Π- 
σαϊὰ5 οἰνί ναι θβ ἔα πὶ γ,51: 
᾿ἴα αὶ ἀπ  υ5ἅπι. --- ἧς 
ἀδῖθηρι οαΐα5.. Οἱ, 120, 2. κγὶ 
2 ΝΠ 0... 0. 0π-τ ἐπιβου- 

λευόμεθϑα, ΒΌΡΡ]. ὑπὸ τῶν 
᾿ἀϑηναίων., 
ΘΑ Παφεστάναι, ΠῚ 

πιοπίοαι νϑηΐτο. ΟΥἨ δ ακ. 
4 ΥἹ, 31. διιθίθούιαμ γθυθὶ δὶ 
τα Υξετῦος αὖ. ὡς Ἰποὶρί 8. ΟΙ, 
ο. 90, οἱ “ῳωριῆς ἡμῶν, 
1ἰ ποβίσαπ, {αὶ ΠΟΥ 5. 5ῈΠ᾿ς 
ον, 
ται. υἱά. γί, 3. 564. τὸ 
ΧιΑκεδένάν, ΟἿ ΝΜ ααι. ἄγ. 
ὃ. 448. 8. εὐ ἀδ τὸ ἃάῃ. Π|, 80, 2. 
-- τῇ ἸΙάδι Ἐφ γγενείᾳ. Εὖ 
Αἰμομίοπβοβ οὐΐμ. οὐ ΠΑ] οἰ ἀθηβ68 
Ιομο5. ὁγαηί, ΟἿ. ἀ6 πῖ5 ΠΙ, 860, 3, 
Οὐ αὐΐοπὶ ογαπὺ οΧχ Ευβοβδο ἴο- 
πἶρι5. Υἱά. ΥἹ, 3. 67. 6 ᾿Ιάδε 
τὸ μβ ΕΝ τὰ ΟΊ ΚΑ͂Ν Η 

δ. 3. Οὐγὰρφ.: 
πΠ64ι6 οὨ ἢ Ῥτορίθτ θα, 
αυοὰ 51 οἰ Π᾿ὰ σ πο ῖθ5. ὁ ἃ πὶ 

, ἐπίασεν, 

2 

9 

120. Υ; 15, Π)ὲ [15 οἶν!- ᾿ 
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4 ἀγαθῶν. ἐφιέμενοι, ὥ κοινῇ χεκτη μεθα. ἐδήλωσαν ὅσον τοὺς 
δὲ νῦν ἐν τῇ τοῦ χαλκιδιχοῦ γένους παραχλήσει" 

Ὁ ᾿ 2. ὦ. , ", Ψ Α Ὶ . 

τοῖς γὰρ οὐδεπώποτε σφίσι κατὰ τὸ ξύμ “μαχικὸν 

Σικελιώτας 

μεμπτέους ἘΠῚ 
ναι, οἷς δεί- 

προςβοηϑήσασιν αὐτοὶ τὸ δίκαιον μᾶλλον τῆς 75 τὰ} ἀπαλ- 

ὅ ξυνϑήκης προϑέύμως παρέσχοντο. καὶ τοὺς μὲν 
᾿᾿ϑηναίους ταῦτα πιλεογεχτεῖν τε χαὶ προγοεῖσϑαι 
πολλὴ ξυγγνώμη; καὶ οὐ τοῖς ἄρχειν βουλομένοις 
μέμφομαι, ἀλλὰ τοῖς ὑπαχούξειν ἑτοιμοτέροις οὖσι. 
πέφυχε γὰρ τὸ ἀνθρώπειον διὰ παντὸς ἄρζειν 

ὁ μὲν τοῦ εἰχοντος, φυλάσσεσθαι δὲ τὸ ἐπιόν. ὕσοι 
δὲ γιγνώσκοντες αὐτὸ μὴ ὀρϑῶς προσχοποῦμεν, 

ἱποο]θ με θιι5 1 ἀπα5 ρΡᾶτ- 
ἐξ 5 αἰνὰ δε, ΚΠ Υ 1 5 
ΒΘ ΠΕ15 οὐϊο ἀρϑτο ἀϊαπειτ. 
“Ζίχα πεφυκέναι αἱ δίχα γίγνε- 
ὅϑαι 1, θά, 1. ὉΝῚ οἵ, αι. ΒοΙκ- 
ΚΚῸῦ ᾿δοπηιια Ροξν ἔϑνεσιν ποπιθῃ 
ΡΟβιπὶ; ἂὖ ΑἸΠοπίθ565. πιαϊο ἀἰτθ- 
ΤΘΠΓΙΣ σΌΠΙΘ5. ΠΟ ρτορίογθὰ, φιοά 
αἰνίπαθ ὀβεοηΐ, Οὐ ΔΙ ΘΓ. ποι 
ἃσστοῆϊ. Ουϊ οηΐϊηὶ οὐΐο πηοῖι5 
4}1Π|5. θο απ Ιηΐογί, ποὴ ἴά6ὸ ἰά 
[αοῖ!, ααΐα ἴῃ ἀπα5. ρᾶιίο5. αἰνὶβὶ 
5ιηξ., δὲ 40] π΄ Αἰ ΓΟ Γι γὼ πὰ ΘΠ ΓΘ πὶ 
οὐϊαπι ὁΟμσΘρὶ!. ΠΟ ἃπηθα5. δἀο0- 
ΤΠ Γ. ΤΠ ριιπ οι. ἰσίναν πη αία 
οὐ ἐπίασιν οορίία τῇ Σικελίᾳ 
γε] ἡμῖν. 

δ. 4. Ἐν τῇ. -παρακλή- 
ΠΕ, ΝΜ ἘΠ- 86, 3. -- κατὰ 
τὸ ἔνα ἐοουχ εάν. ΟἹ ος, ἃ. 
κατὰ παλαιὰν ξυμμαχίαν οἱ ἰθὶ 
ἀάη. -- τὸ δέίκαεον... πα- 
ρέσχοντο. ἔκθο ὁ} οοἸ]οσαιο- 
ΠΘΠῚ ΨΕΓΡΟΥΙΠ 510 ἸΠΓῸΓ 56 νἱάθη- 
ἴὰγ ᾿πησοπήμ, προϑύμως παρέ- 
ὄχοντο τὸ δίκαιον μᾶλλον τῆς 
ξυνϑήκης, ἷ. 6. μᾶλλον ἢ ἔστιν 
ἡ ξυνϑιήπη ,. μᾶλλον ἢ κατὰ τὴν 
ξυνϑήκην. ΟἿΌΝ αι τ. ἀν. ὃ. 451. 
εἰ ἀδά. οχίγ. οὐ δάη. ΥἹ. 89. 58. 
μυθοηύον ἰά, 4πὸῸ ἃ ἃ ὁ {πὶ 
οἕαὶ (ἐχ Τοϑάθγο, 8δθὰ 50- 
ΟἸΟ 15. ΟΥΓΙ ΟἿ ἃ πὶ, παπὶ τῆς 
ξυνϑήκης «αἂ τὸ δίκοιον 5ι}0- 
Δα ἰτὶ μοιαβί,}) αὑτὰ 41 ἃ πὶ ΡῸ - 
βία θαι Γοο ἀπ 5 ρταοδιϊϊε- 
Τα ἢ ἢ. ΑΠῚ τάπιθη μάλλον ρούῖα 5 
Ἰηϊογργθίδηξθθ βϑηϊθηιϊαπὶ ἤὰπο νὸ- 

᾿ππΐ ὅ556: ροϊϊπ5 (4πᾶπὶ| 86- 
οἰρογθηῖ ἃ ΟΠ ἃ] ΟἸ δ η 518 15 
Δα Χ. ἢ} 15 ΓΟ ε οΥῖβ 11- 
θΘη ΟΣ 115 Ργα ϑυ ογαπΐ. 

δι.ὅ. Ταῦτα πλεονξεπτεῖν. 
ΟΥ ἢσοϑπκιυ. ἀν. ὃ. 104. δάμη. 7. οὐ 
φάη. 1. 8, 0. - ὁπακούειν 
ἑτοιμοτἕροι ς. Αγποϊ 5 ἀπῇ 
ἴῃ γοῖΡὰ ἑ ἑτοίμοις ὑποκούειν μᾶλ- 
λον ἢ ἀντιστῆναι Βᾶθο τϑβοὶνῖ, 
αὐ, Ἀοίβικ., ἑτοιμοτέροις ΡΓῸ 
ἑτοιμοτέροις τοὺ δέοντος, πΪ- 
1115 ραγαῖ 5. οἵ, Μ Αι 1}. ἄγ. 
ὃ. 457. Ρ-.. ἀϊοῖη. νας. ΠΙᾺ Ποτγὶ 
τοὶ ποπ ῬΡοίδδὺ : ἀπ θηΐμη Γθ- 
Ρεία5 ἢ. ἀντιστῆναι ὁ Ηοο 568- 
θη} 6. Ἀν ουβαν ἀθΟθη5 Κα ΒΙ. 
Θιδοϑί. Τμῖο, 1. ρΡ. 10. ργορτίθ. ἢ 
ἄρχειν Ξαθαιαϊνὶ ἴα οι, 5θὰ οοπι- 
ῬΆΡΑΓΟΠΪ5. νἱμν δίπλα! [αἰ 6556 
ΘᾺ. 486 ΘΧ ἈΙΠΙΆΡΙΠῚ [1 ΟἼΙΑΓΙΙ ΠῚ 
Ἰοσίθιια. ἃ βθηϊθημίαθ Ἰηϊοστίναιοπὶ 
νἷχ ἀδείἀογοιαν. ΟἿ, Να.Ε. τ. 
ὃ. ἀ07.ἃ -- τὸ ἀνϑρώπειον 
ἐσ τοῦ εἴποητος ... τὸ 
ἐπιόν. ΟἿ, δάμη. ἢ, ἀδ8. 1. 

ὃ. 06. Ὅσοι δὲ ἥκει 
κρίνας. -Πφοϊ πανὶ ἢ ἱπομοαία 
βίγιοιγα ὅσοις... μὴ προσχο- 
ποῦμεν, ΒΘΟΙΠΝ 11 ΠῚ} ΧΆ ΠῚ δι ἴα:-- 
σ6Γ ἀεθοθαι καὶ ὅσοι μὴ τοῦτο 
πρέσβυτι Ὑ7ον ἥκομεν κρίναντεβ, 

αυαϑὶ διιργὰ ἀἰχίθβοι εἰ δὲ -.. προ- 
σκοποῦμεν, γ0} εἰ δέ τις γιγνώ- 
σήων αὐτὰ μὴ ὀρϑῶς προσκο- 
πεῖ.“ ΠΑΛΟΚ. Ῥ)ὲ τοἰαινὶ5. ρὲ ὲ 
ΘΟ ΙΧ ΟΠ 6 πὶ ἀπάτη ἰοαιοπαϊ 
ναυϊοπιιπμ ὑγὸ εἰ ροβὶ 5. νυἱά. δάη. 

ἢ τοῦ κιν- 
ὕνου. 



ἔπειτα τὰ μὲν 
τῆς εἰρήνης 
ἀγαθά, τὸ δὲ 
ἀστάϑμητον 
τοῦ πολέμου 

δηλοῦται. 

90 ΘΟΥΚΥΙΔΟΥ͂ ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ 4“. Ἐβ΄. 

μηδὲ τοῦτό τις πρεσβύτατον ἥκει κρίνας » τὸ κοί- 
νῶς φοβερὸν ἅπαντας εὖ θέσθαι, ἁμαρτάνομεν. 
τόχιστα δ᾽ ἂν ἀπαλλαγὴ αὐτοῦ γένοιτο, εἶ πρὸς Ἵ 
ἀλλήλους ξυμβαίημεν" οὐ γὼρ ἀπὸ τῆς αὑτῶν 
ὁρμῶνται ᾿Αϑηναῖοι, ἀλλ ἐκ τῆς τῶν ἐπικαλεσα- 
μένων. καὶ οὕτως οὐ πόλεμος πολέμῳ. εἰρήνῃ 
δὲ διαφοραὶ ἀπραγμόνως παύονται, οἵ τ᾽ ἐπίκλη-- 
τοῦ εὐπρεπῶς ἄδικοι ἐλϑόντες εὐλόχως ἄπρακτον 
ὠπίασι. Θῷ. χαὶ τὸ μὲν πρὸς τοὺς ᾿Αϑηναίους 
τοσοῦτον ἀγαθὸν εὖ βουλευομένοις. εὑρίσχεται. 
τὴν δὲ ὑπὸ πάντων. ὁμολογουμένην ἄριστον εἶναν 
εἰρήνην πῶς οὐ χρὴ χαὶ ἐν ἡμῖν αὐτοῖς ποιήσα- 
σϑαι; ἢ δοχεῖτε, εἴ τῴ τι ἔστιν ἀγαθόν, ἢ εἴ τῳ 
τὸ ἐναντία, οὐχ ἡσυχία μᾶλλον ἢ πόλεμος τὸ μὲν 
παύσαι ἂν ἑχατέρῳ, τὸ δὲ ξυνδιασώσαι, καὶ τὰς 
τιμὲς καὶ λαμπρότητας ὠκενδυνοτέρας ἔχειν τὴν 
εἰρήνην, ἄλλα τε ὅσω ἐν μήχει λόγων ἄν τις διέλ-- 

Ὁαρ. 61. 5. τω Αὐτῶν. 55. Απρ. ΟἹ. ὕεη. Τ. Ῥὰα]. αἵ. ἃ]. 
αὐτῶν. Β᾽πΜΠ|Ὸ άθμι αὐτοῦ 62, 2. αχίτ. οἱ ἰϊδγαπι αὐτῶν θ2..3: 
οχίτ. ἐν ἀπ. Ἵ,, 17: 

. 69. 8. 2. Παύσαι εἱ ξυνδιασώσαι Μοβαι. ἀο ἰΔ 01} ἀπρ, 
1. γα πι. ΟἸίπι παῦσαι εἰ ξυνδιασῶσαι. 

Ι, 22. 1. οὐ Μα.υ}. αἵ. δ 481. 
αάη. 1. “:- ξὸ κοινῶς... ὃέ- 
σϑαι] ποινῶς φοβερὸν ἡ δού- 
λωσις ἡ παρὰ τῶν ᾿ϑηναίων 
ἐπιβουλε υομένη σιῶσιν ὁμοίως. 
5.001. Θέσϑαι, σΟΠΙΡΟΠ ΘΓ Θ; 
γ6] ἃ ἀπιῖ πὶβύγατο Οἵ, 09,4. 

ὃ. 8. Οὕτως, 1: 6. εἰ πρὸς 
ἀλλήλους ξυμβαίημεν. --- παύ- 
ονται. [)6 ργαρβθῃι οἵ. ἀάη. Π, 
ἀλλ. 1. ΤΠ|, 88, ὅ. -- εὐπρεπῶς 

. ἀπίασι. Αἰΐοπάο ἐστοσία Ὧη- 
εἰποία. Βοπιοηιία μαθο δὶ: {πὰ πὲ 
ποποϑβίᾶ ΒΡΘοΙΘ (»»ὡς ὀῆϑεν 
συμμαχοῦντες τοῖς ἐνθάδε Χαλ- 
κιδεῦσι"“ 86110].}.. τὰ Ὑπτ1Ὲ}] ἃ Πὶ 
[ἀοοτοηῦ, πὸ νοηοτγίπις 
᾿ποσίτο ἰηοοῖα τὸ ἀΡΊΒ ἢ ἢ. 
» Εὔλογος εὐ εὐπρεπής Ρἰοιαπι- 
46 11ὰ ἀἰβοθγπιηίαν ἃ Ἴπιο.. ὃ 
εὔλογον 51 4«τοὰ Θεὲ ρὰ}- 
στα οἵ ταϊϊοπὶ σ0η586Πη- 
τὰ θῖπι, εὐπρεπές ΄φυοά υἱἷ- 
οὔ ο5 56. 4 πάὺδην Γ6- 

νοτα ποὸῆ αϑί. Υἱά. 1, 37. 39, 
ΠῚ, 38. 44. ΙΝ, 80. 87. ΥἹ, ΤΌ. 
84... ΑΗΝ, δὰ ΥἹ, 8.. Εὔλογον 
[ἀπιδπ ΡΙῸ εὐπρεπεῖ νἱάσιυν Ἰδρὶ 
{Ππτ082. -Δ Ὁ ὍΜἹ, 629. 
ὰρ. δώ. ἃ. 1. Καὶ τὸ μέν 

οοἴ.. '. 6. καὶ τὸ μὲν πρὸς τοὺς 

᾿ϑηναίους (ἀγαϑὸν) εὑρίσχε- 
ται τοσοῦτον ἀγαϑὸν (ὄν). 

δ. 2. Ἄριστον. Ὁ. ἢ οϑβὲ: 
ας. ὃ. 100. 4. ε. ἐν ἡμῖν 
αὐτοῖς ποιήσασϑαι. ΟἿ᾽ 
αάη. 25, 9. --- δοκεῖτε... 
παύσαι ἄν. θὸ ποη αδιο ὅτι 
οἵ, Ἀοϑυ. αν. ὃ. με δάησί. 1. 
ΔΝ {1}. ὃ. 080. 2. 6. -- τὸ μὲν 
σοί, »1Ὸ μέν αὐ παύσαι εδὶ ΡΙῸ 
τὰ μέν, ΤᾺΟΙΗ ρογπαίαοπο. [Αἀ 
5 Ποϑῖα. τ ον ΑΡΡΘβοΙ.. ῬΥΟΡίοΡ 
ἐναντία, ὶ. 6. κακόν. Βεϊπάθ.:.- 
ΡΘΙ οἰ αϑΠλ1ΠῚ 510] τοβροπαθηΐ πιθι- 
Ῥρὰ: ἃ) εἴ τι ἀγαϑόν, Ὀ) εἴ τῷ 
τὰ ἐναντία, ΒΡ) τὸ μὲν παύσαι, 
4) τὸ δὲ ξυνδιασώσαι," Βλὺυ, 
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ἐπέξεισιν. οὐδὲ δέοιτο πολεμεῖν, καί, αἷς ὠντεῖπεν, 
ἐπισπασϑέντος τῇ χειρὺ ὑπ᾽ αὐτοῦ καὶ ϑορυβη- 
θέντος, ὃ δῆμος εὐθὺς ἀναλαβὼν τὸ ὅπλα περι- 
οργὴς ἐχώρει ἐπί τε Πελοποννησίους καὶ τοὺς τὸ 
ἐναντία σφίσι μετ᾽ αὐτῶν πράξαντας. χαὶ προς- 
πεσόντες τρέπουσι» ἅμα μὲν μόχῃ αἰφνιδίῳ, ἕμα 
δέ, τοῖς ᾿Αϑηναίοις τῶν πυλῶν ἀγνοιγομένων, φο- 
βηϑέντων- ὠήϑησαν γὰρ ἐπὸ προειρημένου τενὸς 
αὐτοῖς τὴν ἐπιχείρησιν γενέσϑαι. χαὶ οἵ μὲν ἐς 
τὴν ἀχρόπολιν, ὅσοι μὴ αὐτίχα διεφϑάρησαν, 
κατέφυγον, ἥνπερ χαὶ τὸ πρότερον αὐτοὶ εἶχον" 
οἵ δὲ ᾿Αϑηναῖοι (ἤδη γὰρ χαὶ ὃ Μνικίας ἐπανα- 
στρέψας πρὸς τῇ πόλει ἦν) ἐςπεσόντες ἐς τὴν 
Μένδην πόλιν, ἅτε οὐχ ἐπὸ ξυμβάσεως ἀνοιχϑεῖ- 

δ. ἅ. Περιοργής. ΟἸΪπι οἱ ἱπ ῥ] εγίβαιβ ΠΡ γῖ5. πιὰ 16 περὲ ὀργῆς. 

Ατὴη. -- δέοιτο. Μαὶς δέοι, οἷαπάϊ!- ΟΥ, Βαΐέπι. τ. ὃ. 145, 
αὐ ἴῃ 51Π}}}} τ 08, 6. χρῆναι 16-΄ δάη. 7. 
σίϊατ. Νοη ἀδβιηΐ [ἀπ 6 ἢ ΘΧΘΠΊΡΪᾺ ὍΠΗ: τ : : γ γΡογ πη δεῖσθαι εἰ δεῖ σοπηηηι-- ἘΣ κ::: τὸ Εἰ ΤΕ ἐ ἘΠ [αι ον ΠῚ οἱ ΠΠΠ|5 ἱπῚρ ΘΓΒΟΠ ΠΥ ρο-- ἮΕΝ ὯΣ 
οἴῃ, ΥἹά. Β αττπη, δὰ ΡΙαι. δου. Ρ. ὅ- -- ες ΘΒ ΥΩ ΠΕ 

᾽ ο. 12. Ποθά6Γγ]. δα 80ρ!!. Θεὰ. Ρδείο. ΟΥ̓ Ποορ. δὰ Υἱρ. ρ. 581. 
60]. ν. ὅ70. Β΄Θρἢ. 768. που. κι ἀπὸ ξυνϑήματος 67, ἅ., ἀπὸ ΤΠ. ν. 1037. δεά Τμον ΔΙ ἀθμ 8}115 “ΑΝ ὀεὐυν 
Ἰοοῖβ 1ὰ Ἰοουἔιμ 6556 (6 ΠΟ 5 ΓΑΥΪ ἘΣ “25. ὙΠΠ’.59.. Ἀμμ λΠα, 
ΠΟ ροίεβί ἢ πᾶπιὶ υϑῦθὰ ᾿Υ͂, 09, 2. 
εὐ ὙΠΙ. 49, 3.. βεγίρία δ] οχσ 8.6. Αὐτοί. Οἵ, ἀἄη. 118, Ὁ, 
Ρίαπανὶ ροββιηΐ, ΟἿ [0] αάη. 6-Ἢ. --ἐπαναστρέψας. Οἵ ὃ.2.-- 
ἴδγαπὶ δέοιντο οοπίθοι! ἄσπεσ. πρὸς τῇ πόλει ἦν, ἀάἀ πτ- 
[)6 ἀϊνεγβὶβ διιΐθπι πιο 5. οπὶ ὅτε θθπὶ ογαῖ, ἀρὰ ἀτῦ 6πὶ 1]- 
Ρδνιϊου!α σΟμϊιΠοἰ5 οἵ. αάπ. Πι Ξ0, Ιᾶπὶ αἀοταί. -- ἐς τὴν... 
1.-- ἐπισπασϑέντος.,.Ἐπι- πόλιν. οΟΑΝΑἸάδ δὴ ἀδίεπάα 5ϊπ|; 
σπάσασϑαι Πΐς οδὲ ἀρρτειαπ-. βαϊίθη ἀεἰς ἤένδην.“ ΠΟΒΆ. 
ἄεγθ 80 φοῃβί!ο, αὉ ἃΡ5- Θπιηΐα ἄδίογὶ ποὸμ ροββιπί, φυοὰ 
ἐγ ἀπιτ5. ἈΡγΓΙρί απ 5... ἐςπεσόντες ἀνοιχϑεῖσαν Τππογ- 
ΒΙΟΘΟΝΕ,, ἀριιά χιθπι νἱάθ ρ᾽ τα. ἀϊάθβ πο ἀϊοθγοῖ, φυΐα ἐςπίπτειν" 
-- ϑορυβηϑέντος. 1ὰ πο ἀδ ἐς τόπον, ποῃ ἐςπίπτειν τόπον, 
ἌΒρ6γὰ οἷ υἱοϊθηΐα ᾿Οιθη 5 Ἰηΐοττ. σοπδίδη!ογ βοῦθι, ΟΥ, Π, 4. 22. 
ΡΘΙ!αιοπθ, ποη 5010 βίγορίει οὐ ἰὰ- 20. Υ11, 29. ἃ]. Μειάαδθ ποπιθπ 
πλ] αι, βοὰ δάθο μ]ασὶς δὰ ἀΡρι]-. [ογίαββ ἰάθο αἀάϊμιπι 6βι, φιοὰ 
Ρίθηάο εἴΐβεία, δοοϊρδηάϊιπη 6586 ἃ ϑοϊοπαθουιηι ἄστοὸ ἀδναβία πο 
ἄοοοῦ Ασποϊάϊπβ. Ηδδοϊκῖιιβ φαυϊάθηη ΝΊοϊαβ γονογι!, φαδηπαααπι ἰὰ οἷα- 
τὰπηα] τα ΘΧΟΓ΄Ο ἰηΐεγργθίαϊιγ ; στὶὰβ πᾶς νοῦ8 ροϑὺ ἀαϊίνιιπι πό- 
56 Βᾶπο βϑηϊθηϊαπι ϑορυβηϑέν λει ροβίία Ξἰσπϊποαγθίαγ. Ηοϊπαπας 

᾿ Πεχίοπο δχργίπιὶ οὐ ρουβρίου 15. ροϑὶ δένδην ἀϊδιϊησαθη άπ 6556, 
ΤΑ 0 Ροβία! θαι, οἵ φιοα ἴσ ποη πὶ πόλιν αὐ διήρπασαν ρετποαι, 
Ἰϑσιϊαῦ γϑῦριπὶ ἀϊσαπάϊ γϑὶ ππη- ἢ απο. σοηϊοῖ!. --- ἅτε. ΟΥ̓, 

ΤΗποΥ αἰ 45. Υο]. Π: 56ει, Π. 14 



. 
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σαν, ὁπάσῃ τῇ στρατιᾷ, ὡς χατὰ κράτος ἑλόντες 
διήρπασαν, καὶ μόλις οἱ στρατηγοὶ κατέσχον, ὥςτξ 

, Χ ᾿ 7 [έ Υ ,, Ν , μὴ καὶ τοὺς ἀνθρώπους διαφϑείρεσϑαι. χαὶ τοὺς Ἱ 
μὲν Μενδαίους μετὼ ταῦτα πολιτεύειν ἐχέλευον 
ὥςπερ εἰώϑεσαν, αὐτοὺς κρίναντας ἐν σφίσιν αὐ- 
τοῖς. εἴ τινὰς ἡγοῦνται αἰτίους εἶναι τῆς ἐποστά- 
σεως᾿ τοὺς δ᾽ ἐν τῇ ἀχροπόλει ἐπετείχισαν ἑκατέ- 

΄ γ δὴ τ " }] 3 ᾽΄ 

ρωϑὲν τείχει ἐς ϑάλασσαν χαὶ φυλακὴν ἐπεχαϑέ- 
σαντο. ἐπειδὴ δὲ τὰ περὶ τὴν Μένδην κατέσχον, 
ΡΟ . την , ΒῚ , Α « Ν 2 

ἐπὶ τὴν Σκχιώνην ἐχώρουν. 131. οἱ δὲ ἀντεπεξ-Ἰ 
ελϑόντες αὐτοὶ καὶ Πελοπογννήσιον ἱδρύϑησαν ἐπὶ 

λόφου δὲ τι- 
’ 

νος ἁλόντος 
καὶ Σκιωνὴ 
πολιορκεῖται, λόφου χαρτεροῦ πρὸ τῆς πόλεως, ὃν εἰ μὴ ἕλοιεν 

ΕΣ ἤρος ἔς οἵἱ ἐναντίοι, οὐχ ἐγίγνετο σφῶν περιτείχισις. προς-- 3 
άπ πὶ δ ὶ 
τῆς Μένδης βαλόγτες δ᾽ αὐτῷ κατὰ χρότος οἱ ᾿Ιϑηναῖοι καὶ 
διαφεύγουσι, 

8. 7. ᾿Επεκαϑίσαντο. ἢοο οοὐία ἐπικαϑίσαντο βου θθηάιϊιπι 

νἱάθίαν ἢ πᾶπὶ Τ ΠΟΥ 4165. οἰδὶ ἐκαϑεζόμην, ἴάπηθπ ποη ἐκάϑεσα, γ6- 
ταὶ καϑῖσα ἀϊχι. ΟΕ, ΥἹ, 60. ὙΠ, 82, Β πη} 15. ἰαπθῃ Ἱποοηβίαπ ἃ 
πὰ καϑῆσϑαι τοροιῖμιν. ΟἿ, ἀάη, Υ, ὅ8. 8564. Αγ. ΟΝ. οὐ θοῦ. Βαϊ. 

ἐπεκαϑίσταντο, ἴῃ 410 σουπιᾶηιμι ἐπικαϑίσταντο ἰαΐονθ γουἸ5 μη} 

δῖ. Νὰπι νἱ ἱγαηβι να αι άθιι. ποη. 5ολιπὶ ἐκάθισα, 564, ἀθ 410 ἴῃ 

Βιμίαι. αὐ. πιᾶχ. {π4. γϑῖρ. ν. ἕζομαι ἰαῤοίαν, οίαπι ἐκαϑισάμην (πὶ 

ἐστησάμην) αἰεὶ οδιοπάμπμι Πγοῦγρ. ο. Ποοον, ο. 90. 1η1. ΘΠΊΟΒΙΝ. οι 

Αρμο}. Π. ὃ. 15. αἴχιιθ ὁ. Αράθιν, ὃ. 14. Πῖο α55. ΧΗΙΧ, Δι. {μιεϊ. 

Ρίξο. 12. δ64 πυβάθπδμι Ἰδοίπιιι5 καϑίζω φυλακήν, βθρίβδιιηθ πα- 

ϑίστημι εὐ καϑίσταμαι, ἀρὰ Τιμο. Χοη. ἃ]. ΟἿ 1, 119. ἢ], 24. 

94, ΤΥ, 41. ἃ]. ον. 512. μοχ. Χθη. ᾿Επεκαϑίσταντο δυίθμι θΡΌΡΙΟν 

ἀπρπιθηύθπι. ΕὙΠαθοαν θαυ αγιιαὶ. χ ἰπϑίο ἐπικαϑίσταντο ἰϊὰ ἀορτα- 

γαγὶ ροίαΐ, αὐ π΄ πα 15. ἸπΘΠΙ ΡΥ Δ ἢΪ5 ἀντεπαρεσχευάξοντο οὐ ἀντεπα- 

ρατάσσοντο τορουϊπμίιν ΥἼ1, 9. ὃ. ἃ. [πηρου ϑόσπιπι ἰάπιοθη Το πιαπο 

Πΐο πῆΐπτιβ ἀρύπμι νἱάθίαν. Οδίουιαα ΠὈΙμ ον ίαπι ἱπ ΒΙορΒ. ὙΠπ65.,) ἐπε- 

καϑίσαντο ἂπ ἐπικαϑείσαντο δΒοι θαίιν, Ἰ}]} Γογ6 ᾿πιθύθβδθ ἀἴοθῦο 

πηταμ.. Ναπι ΠοΟ., Οὐἶπ5. πα ΠΠυιν ΠΟΙ ΒΡ ΐἶ5. Ὑ ΘΒ ΙΘῚ ΠῚ. Θ5᾽.,. ΠΘΠΊΟ 

τοροπὶ γο]οῦ., {πὶ δονίδιιβ. εἰσάμην ἀδ Ἰοηρὸ αΠϊὰ τὸ ΠῚ, ὅθ. ΟΧίι. 1 

οταιίοπο ῬΙαἰαθηβίτμι ᾿Θρ λα), 

ἢ ο51. αν. 8. 180. «αἄμοι. 8. --- 
ὥςτε. ΟΥ αἀπη.1, 49. 7. 

ὃ. 7. Ἔν σφίαιν αὐτοῖς. 
ΟΝ, «α{. 25, 9. -- ἐπεκαϑί- 
σαντο. Ο᾽ 54, 

ἀρ. 191. δ.1. Πελοπον- 
νήσιοι. ΟΥΝ ποι. 129, ὃ. -- 
οὐκ ἐγίγνετο σφῶν περι- 
τείχισιρ. Ῥτορι. Γαπὰ Καῖμ ὁ 
πα ποτα ρ νὸΝ ἰππ 6 
διαιῖ, ποῦ βδιοοοάοθ αν ἡ 
περιτ. ΟἿ, Υἱρ. ρ. 229. οὐ δέῃ. 

Ι, δ, 2, Σ᾽ φῶν 681 σϑη νι Ρα8- 
βἰνιβ βῖνο ορίροι!, ΟἿ ο. 85. ὀχίν, 
οὐκ οὔσης σφῶν τῆς κυκλώσεως. 
Ῥιορεῖο ἀπίφαν ΤἸιογ ἀἰ 465. ἴῃ νον 
"5 ὃν εὖ... ἕλοιεν ἴτὰ ἱποορίϊ, 
αὐ δἱ Βαθο 6 πιθηϊὸ Βοϊοπα Θουηὶ 
ἀϊούανι5. οὐ γίγνεσϑαι ἂν σφῶν 
περιτείχισυν ( ἐνόμιξον ρον δ- 
οὗὐ5. Θοϑοῖ : 5664. λπς βϑη θη πὶ 

πιϊδουν οὐπὴ ἀἰτονὰ ὃν εἰ μὴ ἢ- 
ρουν οἱ ἐναντίοι, οὐκ ἐγίγνετο 
σφῶν περιτείχισις. Ὧθ ριόπο- 
πη 6. οἵ. αἄῃ. 1, 20. 1. 
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μάχη ἐχχρούσαντες τοὺς ἐπόντας ἐστρατοπεδεύ- 
σαντό τε, καὶ ἐς τὸν περιτειχισμὸν τροπαῖον στή- 

3 σαντες παρεσχευόζοντο. καὶ αὐτῶν οὐ πολὺ ὕστε- 
90» ἤδη ἐν ἔργῳ ὄντων, οἱ ἐκ τῆς ὠχροπόλεως 
ἐν τῇ Μένδη πολιορχούμενοι ἐπίκουροι βιασώμε- 
γον παρὰ ϑάλασσαν τὴν φυλαχὴν γυχτὸς ὦφι- 
χνοῦνται, καὶ διαφυγόντες οἱ πλεῖστοι τὸ ἐπὶ τῇ 
Σκχιώνῃ στρατόπεδον ἐςῆλϑον ἐς αὐτήν. 

Ι 1:.}.2.. Περιτειχιζομένης δὲ τῆς Σχιώνης, 1ΠΠερ- Περδίκκου 
δίκκας τοῖς τῶν ᾿Αϑηναίων. στρατηγοῖς ἐπιχηρυ- τ ἠδ αν 

5 ΕΙ 

κευσώμενος ὁμολογίαν ποιεῖται πρὸς τοὺς ϑη- ἠϑηναίους. 
γαίους διὰ τὴν τοῦ ρασίδου ἔγϑραν περὶ τῆς ἰτογοβαβ οὐ 

υναται ξἕπι- 
ἐκ τῆς “ύγχου ἀναχωρήσεως, εὐθὺς τότε ἀρξά- κουρίαν σπρος- 

2 μενος πράσσειν. χαὶ ἐτύγχανξ γεὲρ τότε Ἰοχαγό- ἄγειν ἘΡαΘΙ: 
θας ὁ “αχεδαιμόνιος στρατιὰν μέλλων πεζῇ πο- ὁ πρυτ τε 

μέντοι ὡς αὐ- 

οεύσειν εἷς ραοίδαν, ὁ δὲ Περδίχκας, ἅμα μὲν τὸν ἀφιανεῖ- 
ται. 

ὕαρ. 131. 8. 2. ᾽Επόντας ΒΘΙΠο ΟΧ ποϑίγα Θομΐθοιιτα ροβίθα, 
ἃ οοα. ΟἹ. σομῇτγπιαία. Ὑυϊσαίαπι ἐπεόντας ἀοίοηα!! φυίάθιη ἔγποσον 
ἵπ Οὐπμποπί. ἀπε. 5ἰαά. 812. ν- 104. οὐσατγτθηΐοβ., ἴπη Ὁ 6 Ὁὰ πὶ 
ΟἿΓΒῚΙ ΘΧΟΙΡΊ θη [65 ἱπιογργθί 5, οὐ πθ ϑοίοπαοι οὖ ῬθΙΟροη ἢ 6511 ΠΙΠῚ15 
5101140 Θσίσϑθ ν᾽ ἀθαπίαν, δὲ ΘΟ] }6 πη, ἴῃ {10 οΟη 5  ββθηῖ, γα ιθυϊηΐ, 605 
ἴῃ πος Ἶρ50. 00116 ρα μλιπη Βοϑιἤεις Οὔν ἢν ᾿Ρεοοδάοτὸ Ροί556 ἀἸ 68, 
Θεά 14 τοὺς ἀντιϑέοντας, τοὺς ἐπιφερομένους 5ἰπιΠϊν6 γ γθῸ ρο ίπ5 
ΘΧργπιθπάπιηι. 4πᾶπ) Ποο. 

δ. ὃ. “Ζιαφυγόντες. (55. Ατιο. ϑη, Ρα]. αὶ. Η. [πιρᾷ. Μοβαα, 
διαφεύγοντες, ατιοά ΤοΙα558 ῬΓΟΡαιΪ Ροίεϑί. Οὗ 124,.8 

ἄρξασϑαι πράσσειν πρός τινα, 
ΟἹ Ἰηἴ6} Αἰίθγιιη γθοθρίμπι οὐ ο- 
δἰ ἀἸοηθπ ϑοίοπαθ ἰᾷπ] ΘΧΙΘΊΠΠΠΙ 
ἰδιριβ ἱπιθυ θοῖιιπη δγαΐ, αὐν 5] 

δ. 8. Οἱ ἐκ οοἱ. 6 ρίδθροβ. 
υἱά. αἄη. 1. 8, 2, - δεαφῦυ - 
γόντες ... στρατόπεδον, 
ΡΥ (ΑΥΒΘΠ16η 511Πη}|}) σα 518 
αὦ Βοϊοηθηῃ ροβίϊα δἰ ἂρ 51, 
ΟΥ̓ ταπῖθ 54. 

σορ. 139. 8.1. Ὁμολογίαν. 
Νοι 5 πὶ. Ρᾶοθιη, σϑὰ οἰϊαπὶ 50- 
οἰοίαίθη). Υἱά. Υ, 06. --ὀ περὶ 
τῆς... ἀναχωρήσεως. Δὰ 
ο. 82. γθβρίοὶ οχισίμαι Πιυκα5, 564 
ἀὸ τὸ 124. 4, παιγαῖα οἱ 115, 4086 
ΟΧ ἰΐοτο τϑοθρίι οὐἵὰ βίη! δοὶ 
ΡΓορίου νθῦθα ρῥγοχίμθα εὐϑεὺς .. 
πράσσειν [οΥδιϊαῃ 111 πα! η πᾶ ΠῚ 
μαθς 128, ὃ, ἀἴοι5. γοβροπάοΓο. 
ΝΘΟΘββαγ ἢ ἴαμιθ. Π0Ὸ ΠΟῺ ΘΒ: 
ΠΝ Ρ τι δ πράσρειν, ὅπως τά- 
χιστά τιτι ξυμβησόμεϑα, {αδιη 

τότε αὐ {{ΠΠπ|πὶ ἀϊβοθϑϑαη δρθοία- 
γος ἰοἴμ ΘΗΠΙ ΠΟΙ Αἴ. εὐϑὺς.... 

πράσσειν 8815 ἴπιμ}]6 6550. 
πράσσειν. Ἀθροίαβ φαϊάθηι οχ 
ΒΙΡΘΡΙοΥθιι5 πρὸς τοὺς 4ϑηναί 
ους, 8064. 60. ΠΟΙ οδβΐ οριιβ. Οἵ. 
Ὁ αἰκ. οὐ ἀάπ. ἢ, 79, 2. 

ὃ, 3. Καὶ ἐτύγχανε γάρ. 
ΟἿ δἄποιῖ. ΠΠ, 70, 95. --ὀ ὁὅ δὲ 
Περδίκπκππ Ἶ ΓᾺ 17ὲ «οἴου νὰ] 

θοῦ ν.. πθὸ Ἰοσίτν ἴῃ 51} Π|0 5. 10-- 
οἷ ΠΙ. 70... 107, ὃ..: [ον [85 
65 Ροίοβί. «ιοά οὐ 4101. τὶ 
ΘὨιΠ] οἰ αι 6 5. σΟΠ ΠΟ πα 65. ἴῃ θΥ- 
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χελεύοντος τοῦ Μικίου, ἐπειδὴ ξυνεβεβήκει, ἔνδη- 

λόν τι ποιεῖν τοῖς ᾿Αϑηναίοις βεβαιότητος πέρι, 
ἅμα δ᾽ αὐτὸς οὐχέτε βουλόμενος Πελοποννησίους 
ἐς τὴν αὐτοῦ ἀφικνεῖσθαι, παρασχευάσας τοὺς ἐν 

Θεσσαλίᾳ ξένους, χρώμενος ἀεὶ τοῖς πρώτοις: 
διεκώλυσε τὸ στρότευμα καὶ τὴν παρασχευὴν, ὥςτε 
μηδὲ πειρᾶσθαι Θεσσαλῶν. Ἰσχαγόρας μέντοι χαὶ 
᾿Ἀμεινίας καὶ ᾿Δοιστεὺς αὐτοί τε εἷς Βρασίδαν 
ἀφίχοντο, ἐπιδεῖν πεμψάντων “ακεδαιμονίων τὸ 
πράγματα, καὶ τῶν ἡβώντων αὐτῶν παρανόμως 
ὄνδρας ἐξῆγον ἐκ Σπάρτης, ὥςτε τῶν πόλεων 
ἄρχοντας χαϑιστάγαι, καὶ μὴ τοῖς ἐντυχοῦσιν ἐπι- 
τρέπειν. καὶ Κλεαρίδαν μὲν τὸν Κλεωνύμου κα- 

αρ. 1532. 

Ροβίίαθ διιπὶ, ΡῈ ἀπδοοϊαοπ. δά-- 
αἰϊυν (οἵ. ὙΠ], 29.. 79.), εἴ, 51 Πἷσ 
ῬΓῸ γάρ 5ἰπ}}6 ἐπεί οορίίαιαν, τὸ- 
οἷο βουϊρύπῃι ὁδί, Οἵ, δάη. 1, 11,1. 
-- ξγδηλούῦν, . πίεξις" τὰ 5 
πἰΓο βία πι 1148 πὶ 60 ἢ 58 }- 
[186 5π86. 55 }Γ| 6 α Ὁ 10} 61] 
ΑΝ οπβῖθα5 ἄατθ,. Ρογτί. 
--παρασπευάσα ς. Οἷ, ἅμ. 
ΠΠ|, 30. ὅ. --- χρώμενος --- 
τοῖς πρώτοις] δηλονότι ξέ- 
νοις καὶ φίλοις. 5010}. ΕἸΧοΙΙΡ ΠῚ 
78. 2. τϑρϑυῖατ, 

ὃ,8. Καὶ τῶν ἡβώντων 
...} ὡς... οὐκ ὄντος νομίμου 
ἄρχοντας καϑιστάνειν ταῖς πό- 
λεσι τοὺς ἡβώντας, ἀλλὰ τοὺς 
προβεβηκότας καϑ' ἡλικίαν. 
5080}. Παρανόμως [ἶο ΠΟ 6886 
οοπίτα 6 5685, 864 ργαρίον 
οοπ βοῦν ϊπ 6 (παρὰ τὸ κα- 
διεστηκὸς ξἔϑος 50}01.). ΘΟ γα 
ἴπ 5 πιὰ (Βραγυϊαύατα πηι), 
ἀοιπομβίγαη! ΜΝ ἃ ἢ 5. βδραγι, Π. Ρ. 
110). 1νοχ. Ατ, Ποο αὐΐδιι ρυἸπλιη] 
ὁδὺ Παγπιοβίασιιμ. ψοϑιϊσίαι. ΟΥ̓, 
Ποται. Αμπᾳι. αν, ὃ. 99. ἀάπ, 8. 
Νοιιοι ἀρμοστής ΝΠ, ὃ. Ἰορίναν, 
Ὠνδρας, 4ιοά ἱπεοίομαιβ 46 τοὺς 
ἡβῶσιν ἀϊοίιμι νἰ ἀδαίαν, νά ]0} τες 
νάς. ΟἿ᾽Ἁ, Βον σπιᾶπη, αὐ ἰδοὺ. 

δ. 2. Αὐτοῦ (455. Ατρ. ὕεη. Ρα]. ἅν. ἃ]. 
εἰ Βεικ. αὐτοῦ. ΟΥ̓́ δάη. 1, 17, 1 

Αονορ. γΡ. 150. εἄ. Βοηβ6ῖ. οἱ δάπ. 
ΥἹΙΙ, 43, 4. Νβάιο δπΐπι δα! θά τι5 
οϑὺ Ἠδαβῖιϑ 510 ἱπἰογργθίαϊαβ : ἃ40- 
165 ΘΟ ἢ ὑπ} ... 4105 ἃ ἃ πὶ Δ - 
{πᾶ Υἷγο8. -τ ὥςτε. Νὸη 
ἴᾷπὶ ρτῸ ἵνα ροβίϊιπι, ψιᾶπὶ 14 οϑὺ 
ὥςτε, 4ποά βαῖνα βϑθηθηιία ἃ Ρ 6556 
Ροϊογαι. ΟἿ. Ν α αι}. αν. ὃ. ὅ92. ὁ. 
Ἀοδὺ. ὃ. 126. 7. -- τοῖς ἐν- 
τυχοῦσιν. ««(Θιοθ. πο τοὺς 
ἐντυχόντας νοοῦσα Τῆι... ΠῸ5. Δ}Π| 
τοὺς τυχόντας γιασὶβ ἀἰοιηΐ.“ 
ὉΠ. ΟἿ Υ το. ν. 904. Ἡμυογ ἀϊά65 
ἴρδ8. 4110} (αν 1, 22.} τοὺς παρα- 
τυχόντας νοσᾶγο ὁοπδιιονν. 856ἀ 
ὃ ἐντυχών οἱ ὁ ἐντυγχάνων 5ἰιηϊ- 
Πππὸῦ ἀρὰ ΡΙαΐ. βὰθ. ἃἰΐοβ Ἰθοὶ 
ἀἰδοῦβ. οχ δίθριι. Τη65. --- ἐπ ε- 
τρέπειν. ϑιρρ!. αὐτάς. --- κα- 
Δίστησιν,. «0 80}, ΒΟ ΘΟ. 
οὶ καϑίστασαν Ἰοροπάι." ΑΕ. 
ΡΟΙΤ. Ποο ποὴ οβὲ ορυϑ: ΠᾺΠῚ 
ΠΟΠΠΗΠΖΙΔ πη, 4πππὶ ἀθ. θ] αν θι5 
ἀπιοῖθιι5. ἀπν ἸΘραι 5. δοίππι οϑῦ, 
Ροβῦθα δοῦτπι ΡΥ ΠΟΘ 05. 5015 5ρ6- 
οἰαναν, Ἐπ ἀ6 Ἰοσαιὶς. φυίάοιη υἱά. 
αὐη. 1, 91. δ... ἀὸ ἀποῖθιι5. ὀχθπὶ- 
ρα ποὴ βαι5 ἀοαια! Ἂα ὙΠΠ, 08. 81. 
Τ)6. δἰμηπ! τγαπδῖμι οἵ, 54. ΠΠ΄ ὃ], 
ἡ, - Ἐπιτελίδαν. .οἴππηιο 
Πασιτελίδαν. της πιοχ Υ', 3, τον.“ 

γυσο. 
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ϑίστησιν ἐν ᾿Αμφιπόλει, Ἐπιτελίδαν δὲ τὸν Ἡγη- 
σάνδρου ἐν Τορώνῃ. 

1 153. Ἐν δὲ τῷ αὐτῷ ϑέρει Θηβαῖοι Θεσπιέων 
τεῖχος περιεῖλον ἐπικαλέσαντες ἐττικισμόν , βου- 
λόμενοι μὲν καὶ ἀεί, παφεστηχὸς δὲ ὁον, ἐπειδὴ 
χαὶ ἐν τῇ πρὸς ᾿ϑηναίους μιάχῃ ὃ τὶ ἦν αὐτῶν 

3 ἄνϑος ἀπολώλει. χαὶ ὃ νεωῶς τῆς Ἥρας τοῦ αὐτοῦ 
ϑέρους ἐν Ἄργει κατεχαύϑη, Χρυσίδος τῆς ἱερείας 
λύχνον τινεὶ ϑείσης ἡμμένον πρὸς τὰ στέμματα 
καὶ ἐπικαταδαρϑούσης, ὥςτε ἔλαϑεν ἀἑφϑέντα 

ὃ πάντα χαὶ καταφλεχϑέντα. καὶ ἡ Χρυσὶς μὲν εὐ- 
ϑὺς τῆς νυχτὸς δείσασα τοὺς ᾿Αργείους ἐς Φλι- 
οὔντω φεύγει" οἱ δὲ ἄλλην ἱέρειαν ἐκ τοῦ νόμου 
τοῦ προχειμένου κατεστήσαντο; «Ῥ»αεινίδα ὀνομα. 
ἔτη δὲ ἢ Χρυσὶς τοῦ πολέμου τοῦδε ἐπέλαβεν 

ὅαρ. 133. 8.1. ἀπολώλει. 
ΒοΙΉκου. οἱΐπι οχ ᾿ἰδάθην ἴδγο ΠΡυὶ5 ὙΠ. 

ΟΥ, Μαῦμ. ἀν. ὃ: 168. ". 
δ ΘΕ Χρυσίς γαϊ. εἱ Βοιεκ. 

4πΌ 46. νυ] σαίτιηι ΓΘ ΒΕ μα}. 

Αὑρ, Πε. γαϊ, τι. ἀπωλώλει, αιοὰ 
27, ὃ. τρορρὶδ; βϑά πὰπὸ δὶ 

γυϊσο ὐου]5 ἀθοβί, 4116Π|, 
4πππὶ ΠΟ ΠΟΠΙΘΩ ἴαπι 5 Ράμ]0 ἀηο Αἰιου., αὐ]! ἀοϑ  ἀθγαπη5. 

ΠΟΒΗ. Μυϊσαίαπι ὑπιθί τιν ΒΙοοιμΓ. 
αν... ἐδὴ Ὑἱς Γοδιο δα. Ἱπαῖ, 

(ἂρ. 133. δ. 1. Περιεῖλον. 
ΟΥ̓ δάη.1. 108, 9. οἱ ἀδ ἀὐίϊοα!ο ἀηΐθ 
τεῖχος ομηΐδβο δάη. 1, 10], 3. - 
ἀπτιεσμ ον: Οἵ. Ἐσαβ. ΗΔ]. 
ΤΠ. 1. ν. 002. --- παρεστηκός. 
Οὐ. Μαιυμ. αν, 8. ὅθ4. Ἀοϑι. 
ὃ, 1391. 8. 1)6 νϑῦβο νυἱά. αἄῃ. Θ1. 
2. 864. ββη[θηϊίαθ οδιιβᾶ [ουβί ναι 
ΔΠΙΖυΐβ πη 8}} Το οὶ Ἐθοπσγη χω: Οἱ. 
τῷ Ι, 120, τὲ ἽΥ, 85.2 ἐν 

ἐμ χη. Αρυὰ Ὀεϊαϊα, ΟἿ, 
μμ ΤΡ ΔΝ τὸς τα μα δ εχ νον τὰ Π6 
ν. ἄνϑος εἴ. Ηδπ5ἴου ἢ. αὐ [πιοὶ. 
Τίπι. 1. ρὰσ. τά, οἀ. ]μϑμ}. οἱ 
ΡΙΙαρΡΚ. δά Ευν. ΗΕ]. ν. 1592., 
ἀδ αι γοϊαϊνὶ σθηθυῖὶδ ΠΘΌ 5 
Μ αῦι. ἀν. ὃ. 442. ἀάη. οὐ βιιργὰ 
Ιν, 38. 1. δάη. δῖ. ἔοτ φπὸά 
ΟΡ οΥὶ5 ἰῃ Βα πο οται [ἕν. 
Χ, 38.. ονπα 4ποἀ το ΡοΥ 5. 
«υσὰ ΠΟΥ 5. ἐποτνῖῖ, ΧΧΥ͂ΙΙ, 
ἃ, 4. Οἵ ΗΠ εξ. δἂ Οϑὲβ. Β'Ὸ: 
ΠῚ 82; 

δι 2. Ὁ νεὼς τῆς Πρας. 
1) ποὺ ἰθιηρὶο νἱά. Ρ αιι5. 11, 17. 

οὕ 1,6 αἷς. ΡοΙορ. 1. Ρ. 989. 514. 
-- ἐν Ἄργει. ΟΥ̓ ἀάη. Π, 2.1. 
ΕΥΥ͂, 18,10. - κατεκαύδη. (εν 
Ραιϑ. Π, 17. 7. -- καταφλε- 
χϑέντα. Πῖποὸ νουθὶ φλέγειν πο 
ΤΘοΙΘ. 50 ππὶ ἀογίβίι πη) 5ϑοιπάτιπι 
Ραβϑῖνὶ ἰῃ Βιυίπι. (ὐ. πιὰχ. [πηά. 
γ6ΓΡ. ἃσποϑοὶ ἰπ 6 }ΠΠσῖ μιν. Κατα- 
φλεχϑῆναι οἰἴαπι ἀριια ΘΟΙΡΓ τ 5 
ΓΘΟΘΠΠΟΡΘ5. ἰθρίδυν (οἵ, 506}. 
ΤΠ65.). ἀναφλεχϑῆναι ἴῃ ΡΪαΐ. 
Ἐρίδι. (υἱ4. Α 51. [μοχ. ΡΙαι.). 

δ. ὃ, Ες Φλιοῦντα. ..16- 
σθᾶπι αι. 1. ἀ. ΟἸδμηθπι5 ΑἸὸ- 
χαπάγ, ἴῃ Ῥγοίνορι. Ρ. 95. [βοῦς 
ἀοίθιη τπᾶ οἴη [ΘΠ] 010 ΟΠ ιιβ ἃ πὶ 
ρα θη} }5] οἱ, 41 οιιπὶ βϑζαϊμιν, 
ΑΠΌ ΥἹ. ρᾶσ, 207. πα] ]πὶ τὰ-- 
Ποη θαι. ΒΡ 6. Θοα! σον δά Ελι5 6}. 
Ομγοη. Ρ. 204.“ 01. -- τοῦ 
προκειμένου ἃ! οσὶ νὰ] Κυιποσ. 
Ετ ΠῚ βὰπὸ νόμος ἀϊοίμιν κεῖσθαι 
(ΤΠ, 82, 0. Υ, 105. ΥἹ. 54.). 564 
δὶ οδὲ [ὲχ, ΠΟ. ἐπ Ὁ τα τὰ πὶ, 
αἰ εἷος. αθὶ προκείμενος νἱάοιίιγ 

6586 Ἰάθιη αἴψιιο ΠῚ, 80. καϑε- 
στώς. --- ἐπέλαβεν] κατέσχε. 

Θηβαῖοι Θε- 
σπιέῶν τεῖχος 
περιαιροῦσι, 
καὶ ὁ νεῶς 
τῆς Ἥρας ἐν 

άργει κατα- 
καίεται. 

πε τ 



“ 

“Μαντινέων 
καὶ Τεγεα- 

τῶν ξυμβολὴ 
ἐν Λαοὸδικίῳ. 

212 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ͂ ΞΥΓΓΡΉΦΗΣ 4. ρλδ΄. 

ὀχτὼ καὶ ἕνατον ἐχ μέσου, ὅτε ἐπεφεύγει. χαὶ ἡ 
“Σ»πιώνη τοῦ ϑέρους ἤδη τελευτῶντος περιετετεί- 
χιοτό τε παντελῶς, καὶ οἱ ᾿ϑηναῖοι ἐπ᾿ αὐτῇ φυ- 
λακὴν καταλιπόντες ἀνεχώρησαν τῷ ἄλλῳ στρατῷ. 

134. Ἐν δὲ τῷ ἐπιόντι χειμῶνι τὸ μὲν 4ϑη- 
γαίων χαὶ “αχεδαιμονίων ἡσύχαζε δι τὴν ἐχε-- 
χειρίαν, Μαντινῆς δὲ καὶ Τεγεᾶται χαὶ οἱ ξύμ- 
μαᾶχον ἑκατέρων ξυνέβαλον ἐν Μαοδικίῳ τῆς Ὅρε- 
σϑίδος, καὶ νίκη ὠμφιδήριτος ἐγένετο" χέρας γοὺρ 
ἑχάτερον τρέψαντες τὸ καϑ' αὐτοὺς τροπαῖά τὲ 
ὠμφότερον ἔστησαν καὶ σκῦλα ἐς Δελφοὺς ἀπέ- 
πεαν. διαφϑαρέντων μέντοι πολλῶν ἑκατέροις, 
καὶ ἀγχωμάλου τῆς μάχης γενομένης, καὶ ἀφελο-- 
μένης νυχτὸς τὸ ἔργον, οἱ Τεγεᾶται μὲν ἐπηυλί-- 
σαντό τε χαὶ εὐϑὺς ἔστησαν τροπαῖον, ἢῆΊῆαντινῆς 
δὲ ἀπεχώρησών τὲ ἐς βουκολίωνα καὶ ὕστερον 
ἀντέστησαν. 

ὕαρ. 134. 8.1. Αὐτούς. (485. 
ἩΪΠ1] ἀϊν οὐ βι τα 5. δἀποίανπι 65ι. Οδίθγιηι οἵ. ααη. 1. 17. 

δ, ὦ. Βουχολίωνο. (55. ὁὲ Δπρ, Βουκολεῶνα, 4 {ιδίι5. γἱ-- 
ἀπ. ἀσοθηίι5 ἈΡΡ ΘΙ] ΠΟ ΠΪ5. πγθ 5. (οὔ, Ὅ6}}}. Ποοῖν. ἀοοοηϊ. μ᾿. 200. σ.), 
ἰδ ΠΟΠΊΘ ἢ. ὙΓΌυη (46. 40 οἵ. Ρὰρ. Πμοχ, ποῖ. ριορτ. οὐ Βίθριι. ὉΠ65.} 
ἀριιά ΟΠ]η685 οδϑὲ Βουχολίων. 

Ατρ. ὅν. αὐτούς, 564 αὐ 
« Ἧς 

ἈαὉ 

στειον, τἰὖ ἀρτα Εὐππ’. οὐ. 1} πο- 
πδη ΡΙΠρίμαν. ἈΡΡΟΙ]αἴὰ 6556 μοὺ-- 

56Π0]. 
ΤῊ65. 

Αὐροταΐ, Βίορι. ἴῃ 

Οαρ. 191. ὃ.1. Οἱ ξύμμα- 
χοι ἑκατέρων. γοῖαν Ποιαθ- 
Θη565 οἱ δία πα , «αὶ Υ, 67. τπὰ 
οπὶ Τοσοδ! δ. ΠΟ ἀδθηθηἶο5. δ6- 
ἰαναηΐ, οὐ Ῥαυυπαϑὶῖ, ἀθ αυΐθα5 Υ, 
99. Αάά4 Υν 47, 1. -- Λαοδι- 
κίῳ. ῬοΙγΡ 5. Πν, 51. οὐ 85. τὰ 
“αοδίκια τὴς ΜΊ|εγαλοπολίτιδος 
γοσαι. ΒΜ αν. ἱδὶ ΒΟΠννοίσἢ. ἴῃ 
αὐποῖ. γο]. Υ, ν. 459. --- Ὄρε- 
σϑίδος. πος Ὀρεστία νοὶ 
Ὅρέ στεια ΠΟΙΗΪ Πα τ" ἃ ΒΊΘθΙ, Β γ2. 
ἴῃ ν. Ὀρέσται. Αρὸν νἱάθιι Ὧρε- 
σϑείου αὐ Κ΄. Θ΄... οὐἶπ5. οοπ-π 
ἀἰϊοῦ ἃ Ῥαι5. Υ1. 8,.1. Ὀρε- 
σϑεύς, ΠΠ5 Πγοδοη δ, αἀἰοίταν, ἃ 
{τὸ Ὀρεσϑάσιον [ὁ Ορέσϑειον 7], 
Ροβίοα αὐΐθι ἃ} Οτοβίο, ἀραηιο- 
"ΠΟ ἷς. ΠΠΐο, πλαΐαϊο ποιηΐηο Ὁρέ- 

Βιθοίαν. Βδίίαμι ὁαμ [πἰδδὸ ἴῃ Δα 6-- 
ἨΔΠὰ αἰδοίην οχ Τππς. Υ,, θά,, ἴῃ 
γα ΜΟρα]ορο]! ῬΑΠΙαπίίιπι. οἱ Τὸ- 
σοαπι [Ὀγθηϊ οχ Ραμα. ὙΠ], 44, 1. 
δ Οὗ Μα 611: ον. Τ Ρ. 442. ἴῃ 
σαϊηο πιοητ5 Τχιθαγύ οο! ] οοὰ-- 
ὑπγ ἃ Π ὁ αἿς. ΡΘΙορ. 11. ν. 818, 54. 
-- νίκη. Μαϊο ὴ νίκη. --τ κὲ- 
ρας... αὐτούς. ΕΠ ἃ Μαμι!- 
πέδαι ἤμα οὐ ἃ Τορθαιβ βοοἱ! δ(- 
ὙΘΥΞΆΓΙΟΥΙΠῚ γἱ ἀραῖος Γυραιὶ 6556, 

ΟἿ ΗΠ λαο]κ. )ὲ κατά οἵ, 5ἀ, 1, 
90, 9. 

δ... ἀν λον, ΟἿ ἀ6ἢ. 
Π|. 49, 1, -- Βουκπκολίωνα. 
Παμο Ισούπι ἈΠ} σύμ ἀριἃ ΡΠ. 
ΙΝ, ὁ. ἔνυιδίγα αυδοξινίπηιβ,, 504 ἴη-- 
ἴον Ἰιαοάϊοίσιι. οὐ ΜΙ πιο απ [5850 
Παιιοῦ. οχ ΤΊ 6118 ΠαΡΓΐο πο. 
1)6 δοοοημα εἴ, 5(. 
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.ἶη κωδωνοφορεῖται. 
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195. ᾿ἡπεπείρασε δὲ τοῦ αὐτοῦ χειμῶνος καὶ 
ὁ Βρασίδας τελευτῶντος χαὶ πρὸς ἔαρ ἤδη 1|οτι- 
δαίας. προφελθὼν γὰρ νυχτὸς καὶ χλίμακα προς- 
ϑεὶς μέχρι μὲν τούτου ἔλαθε" (τοῦ γὰρ κώδωνος 
παρενεχϑέντος. οὕτως ἐς τὸ διώχενον, πρὶν ἐπα- 
γελϑεῖν τὸν παραδιδόντα αὐτόν, ἡ πρόςϑεσις ἐγέ- 
γέτο") ἔπειτα μιέντοι εὐθὺς αἰσϑομένων, πρὶν 
προςβῆναι, ἐπήγαγε πάλιν κατὰ τάχος τὴν στρα- 
τιών, χαὶ οὐχ ἀνέμεινεν ἡμέραν γενέσϑαι. καὶ ὃ 
χειμαὴν ἐτελεύτα, χαὶ ἔνατον ἔτος τῷ πολέμῳ ἐτε- 
λεύτα τῷδε, ὃν Θουχυδίδης ξυνέγραψεν. 

ἀρ. 135. 8.1. Τοῦ αὐτοῦ 
νος Βρασίδας τελευτῶν - 
τος. [06 ὑο]]οοδ! ΟΠ 8. γΘΥΒΟΤΙΠΙ 
ἱπξοϊθηιογο υἱά. αάπ. ΠΠ|. 90. 4. 
εὐ Πόοτν. δά (νὰν. ρὰσ. 320... 46 
οοἰογβ οἵ. Ν, 99,9. -- μἐχρεμὲν 
τοὐτου] τοῦ προςϑεῖναι τὴν 
κλίμακα. Β6|01. Εὐρὸ παοῖδ- 
ΠΊΕ ΠΥ, ὁ», 4. - χὐδω-: 
νο 9. «Ἐχοιβίαγιιπ) ρυδοίθοι [1π|-- 
ΠΟ ΟἰΓΟΙΓΟΓῸ5. Υ]ΘῚ Δ ΓΙ1}} {Ππ|Πππὰ-- 
θυα βϑοιι [ΘγΘ απ 44] Θχρ]ογᾶη- 
ἀο5. νἱσῖ 85, αὐ 115. δ 15. τθϑροπ- 
ἀδνθηῖ. ΥὙἱά. 5.ἱ ἃ. ἴῃ ν. κωδω- 
νοφορῶν.““ ΗΠ 5. 5.80]. Ατί- 
βίοριι. ἄν. νυ. 1100. δ οχ οὸ διά. 

[Ὁοηΐ. ἰά. 
5680]. δα ν. 843.1 Μοιιοναῦ οἰΐαμ 
.νν Παγροογαῦ. [οὐ Εἴγῃι. ἢ]. 7 ἴῃ 
διεκωδώνισε.“, ὈΠΙ. ΜαὶῈ ποη- 
ἨΔ} ἀ6 ὑπ|ρα ΘΟσ αν ΘΓ ΗΓ ΡΙΌΡΙΘΥ 
Βορὶι. ΑΙ. ν. 17. Εϑδθ εἰπτίη- 
ἢ ἃ θ΄. 1 πι 1 .. . ἀρρᾶγοῦ οχ ἤθϑυομ.: 
κωδωνοφορῶν᾽ -- οἱ περιπολάρ- 
χαι ἐπὶ τοὺς φύλακας ἐρχόμε- 
νοι κώδωνα διέσειον, καὶ 
οὕτως ἐξεπείραξον τὸν καϑεύ- 
δοντα. ΡΠοίίι5. ἴῃ δαάθηὶ γος 
παροῦ καὶ ἐφψόφουν πειράζοντες 
[αν ΒΘ. 0}. Ατίβίορ.76 ΟΟΕΠῚ.. -- 
οὕτως. ΟΥ, μοι. αν. ὃ. 130. 
6η. ὃ. --- ἐς τὸ δεάκενον ... 
ἐγένετο. Δυτὸν βροείαι αὐ τὸν 
κώδωνα, εἱ τὸ δεάκενον 65 νὰ - 
ΟἿΠ ΠῚ ΠῚ ΠῚ ΤΙ Ὁ ΓΙ ΠΊ 50 ἃ 1} ΠῚ 11 - 
(γ᾿ Θοΐα τη. ΟΝ Υ, 71. [Ιἀ αι- 
ἴδ. ΤΟΥ οἰδίοθ5. οἵ Οἰγο [ΟΥ̓ 5 
Ἰπ θυ ΘΟ ι ἢ 6556 18 }6 ΠΟΠ ΠΕ} 6 6η-- 

βεηΐ. Ηοο ϑηΐπι ἱπίθυ γα! 11} ΤΠ] ΠῚ15 
ἐδϑδθῖ, 4πδπ 14, 404 ἰπΐθι ὈΙΠὰ5 
ΘΧΟΠΡΙα5. μι! Γοββϑῖ, 4ᾶ5 1ἰὰ ἐϊ5-- 
ΡΟΚΙΙὰ5. 6558. Θοπβθηίῃθι1ΠῚ οβ΄, τι 

Ἰρ5ὶβ ἸΠ5Ο1 5. ΠΘΠῚῸ ΠΉΠΓῚΙ ἰθηΐαγ Ὁ 
Ροϑβϑῖ. [46 ἰοίαπι βίαι οπ πὶ οχ-- 
ΘΠ ΡΙοσιιπὶ ΔΙῸ ἰπ Ιοοο (Ο]]068-- 
ἴοσιιπη δίσηππι ἀθἔθυγ ἀθθηῖ5568 5ία- 
ἰπθηΐθ5 ᾿θοιιπὶ {ΠΠ{π|5 οἰδ᾽ οαθῈ5 ἰπ-- 
ἴοῦθα ῬΆΜ ΒΡῈ Ὑδοιππι δἰ σηἰ Ποατὶ 
Ριιάμηι5, βῖνο ὁ παραδιδούς ο5 
Ο περιπολαρχης, 5ἴγθ ἴῃ βἰπσι- 
115. δίαὐϊοηΐθιι5 βἰπ ρα] νἱρὶ 65. ἔα 1556 
ΧΙ ΒΕ ΠΠ]8 6] βη!. Πὰ..11ρ05. ΡΟ] ΙοΥ-- 
ἐδ. Ρ. 279: ἀππὶ 15, 4υἱ οἶτ- 
οαϊῦ, {πη 1]ππΆ θα] απ ΡῸ0Γ- 
ΤΊ σΙ; αἰ4π6 ἰα Το οἵ πὶ Ρ ἃ τ1-- 
ΠΒΡῸΡ ἀδβοῦῖῖς,, Νὰπι κώδων 
Υἱἀθίι" ἃ βαιοηθ. Θχοι θαγιηι ἴῃ 
ΠΠΟΘΠἾ 115. ῬΟβἰἰάσιιμ ἃ βἰα !οπο πὶ 
{ρα Ἢ ἰτ18. 6556. Ηοο ἰρβιπι [δ ΠΠρι5 
Ασαΐαβ. ἸΠ51 115. ἸΘοὶς, ἀπππι δίογος 
ΠΘΙ ὁαρθγοί. Ρ]!. Ὑὴν. Αγαϊ. 7.“ὅ 
ΟἪΟΕΠ],. Οὗ Κοτ. δα Ρ[ι. οα, 
ΒοΠπαρί, νο]. Υ. ρ. 471. ΑἸϊὰβ. ἴπ 
ΟἸΓΟΙΠ ΘΠ 15. ν]οῚ}}15. (τῇ περιο- 
δείᾳ, τῷ περιοδεύειν, ἐφοδεύειν, 
οἵ. οὖν δ Α 51. αὐ ΤΠ Θορν. ΟΠὰ-- 
γαοὶ. ο. 0.) αγαρύϊ τῇ τῆς σκυτα- 
λίδος περιφορᾷ καὶ παραδόσει 
πο θαηιαν. ΙΔ... ἃ ἀτιὸπι Ατῃ, 
ἀεἰεραί, 5 ἀπ}. δα Αθη. Ταοι. 
ο. 22. -- αἰσϑομέμων. ΟΕ 
Μ τ. αν. 8. ὅ09, -- πρὸς- 
βῆναι. Θυμηι νθγθ ἀροδϑβίβϑθθ 
Βυαβι αὶ ράπ|0 δηΐο ΙΘσουΐπη5, 
ἴεγο ἰἄθι. θ55ὸ ἄθρει αἴ ἀνα- 
βῆναι, αἱ ΠῚ, 22, 3. 

------.---.- - Ἢ " 

Βρασίδας 
Ποτιδαίας 
ἀποπειρᾷ. 



" Τγρὶ5 ΠΩ ΟΡ} Πυ ἰδ αθ θη, 
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ϑοι, ὥςπερ περὶ τοῦ πολεμεῖν; ἃ χρὴ σχεψαμέ- 
γοὺυς μὴ τοὺς ἐμοὺς λόγους ὑπεριδεῖν, τὴν δὲ 
αὑτοῦ τινὲ σωτηρίαν ᾿μἄλλον ἐπ᾽ αὐτῶν προϊδεῖν. 
καὶ εἴ τις βεβαίως τε ἢ τῷ δικαίῳ ἢ βίᾳ πράξειν 
οἴεται, τῷ παρ᾽ ἐλπίδα μὴ χαλεπῶς σφαλλέοϑω 
γνοὺς. ὅτι πλείους ἤδη καὶ τιμωρίαις μετιόντες 
τοὺς ἀδικοῦντας, καὶ ἐλπίσαντες ἕτερον δυνώμεεν 
τινὶ πιλεογεχτήσειν, οἵ μὲν οὖχ ὕσον οὐκ ἠμύναντο, 
ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ἐσώϑησαν, τοῖς δ᾽ ἀντὶ τοῦ πλέον ἔχειν 
προςχαταλιπεῖν τὰ αὐτῶν υνέβη. τιμωρία γὰρ 
οὐχ εὐτυχεῖ δικαίως, ὅτι χαὶ ὠδικεῖται" ΟΣ ἰσχὺς 

βέβαιον, διότε καὶ εὐελπι. τὸ δὲ ἀστόϑμητον τοῦ 
μέλλοντος ὡς ἐπὶ πλεῖστον χρατεῖ, πάντων τε 

«Αὐτοῦ. ΟἿ. 5α. 61. 7. 
δ. Ὁ, αὐτῶν. ΟἹ. ἃ. ΟἹ ἢ 

ε ὃ μὲν... ὁ δέ ἴϊὰ ροϑβι5 
οἵ. αὐποῖ. 1, 68, 4. καὶ 
...ἔχειν τὴν εἰρήνην. 
Τγδηβῖρ. οὐδ 0 δὰ ᾿πῃΠηϊναπι αἰ 1, 

9, 1. δ ροβὶ ὅτι βαβρϑ. (εἴ. δίῃ. 
Ι, 567, 4.). Ῥγαείογθα Τβιου 1468 
ἴπ Ποὺ ΔΙίογΟ πιθηθΓΟῸ οἵπ δὸ- 
κεῖτε σομδογθηῖ ἰΐὰ ἸΙοοαἔι5 οβ, 
4ιᾶ51 'π ΒῈΡΘΓΙΟΥΘ ποσ θη 6πηὶ οὐ 
ΠΟΠ ομπὶ μᾶλλον. 56α οἵπὶ ρτῖ- 
ΠΊΆΤΙΟ ΥΕΓΡῸ δοκεῖτε σοῃἰ πη χ 556, 
4016 πὶ ΟΥΑΙ] Ομΐ5 πα ΠΟ Π πὶ εἰϊαπὶ 
1, ΤΊ. 1. Ἰανθηίπιιβ, ΟἿ, 92, ὃ. 
-Ξ ὥςπερ περὶ τοῦ πολε- 
μεῖν. (Δ σιογο υἱάθαϊῦ. ΠῸΟ 
ἰφυοα Κτπερ, ᾿ἀο οεὶ γα] Δα α- 
πιθηξιιπι ἐπι πιἘΠΊΟΥΪ οἶδ, 4ιοά ο. 
959. ἴηϊ. Ροβιῖ!, περὶ τοῦ πολε- 
μεῖν τί ἂν τις... μαχρηγοροίη ; 
ὕτ 58: ποῦ πιΐπιβ ται αἰοὶ ρο5- 
βΒ' πὶ ἴῃ ἰδπάθιη ρϑοὶς 4ιαπι 46 πᾶς 
115. θ6}11.“ς ΒΑὺ.. --- ὑπεριδεῖν 
«προϊδεῖν τοβροπάοθῃϊ ἰπίοῦ 
56, τἰὖ ᾿μαϊηθ ἀ θα ρίοοτο οἔρτος- 
ΒΡΊΟΘΓΕ ἀἴχογῖβ. 6 {μα θι5 δα-- 
ΠΟΙ ΠΑ ΟΠ θιι5. οἵ, 1, 90, 
2; δ1ΞὉ 

ὃ. 9. Τῷ δικαίῳ. Ῥαϊνιπι 
τη 41 γι] 6ββα Νίατιι. ὃ. 400. 
Ὁ... 5βὰ ἀδθβθεὶ ΡΟ 5 ΟΧ 5 [Π] τ] 
ἀανι5 οαυσὰθ (8610. διὰ τὸ 
δυμνέος ἐπιέναι). φιοά αἀσίταν ἀθ 

ΤΗπογ ἀϊἀϊς. ΥΟ]. Π. 56οί, Π. 

ἀ, 1Π,99.. 

5... 41 ΘΙ πὶ ΘΟΙΠρΡΟΠογο ἰάθο.. 

᾿ 

πο]πῦ, συ σα 586 5186 86- 
4π|}ἃ ὃ 6 σοί πηι ΒιιΟ ΘΟ 5515 5Ρ6πὶ 
ΟΟΠΟΘΡοτΙηΐ. τῷ παρ᾽ ἐλ- 
πίδα; ἱπβρθῦαῖο, ἱ. 6. αχίξα 
ΒΡοίβιδδ ἱποχϑρθοίαϊο. (Οἵ, 
τη... 4 σοιηραγαῦ ὙΠ, 6θ6., εἰ 
64. δὐἀποῖ. 1]. 89, ὅ. -- μὴ 
χαλεπῶς σφαλλέσϑω, π8 

στανυνιίον Ἰαραῖίΐπτν, Ροπ. -- 
πλείους. τς πλεονεκτή- 
σειν. Οἱ τιμωρίαις μετιόντες 
τοὺς ἀδικοῦντας 5υπὶ οἱ τῷ δὲ- 
καίῳ, βἴοις οὗ δυνάμει... πλεο- 
νεχντήσειν ἐλπίσαντες νυἱοϊδβίπι οΣ 
βίᾳ οἰόμενοί τι πράξειν. ΟΠζοη-- 
510Π6 πὶ ἀπ ΐθπι Αἰ ]ὰπ| ΡΥ δεΡ οὶ καί 
Ροβί ἤδη Ροβί πηι. ΟΥ̓ εα. τμα]. ῬτῸ 
δυνάμει τινί Κυιο σου ΒΒ. Π το  δὺ- 
νάμει τι οοηίθοῖ! ὋΡ βαρογίογα τὲ 

. βίᾳ.--- οὐχ ὅσον οὐκ. Τὰ 
ΔΙ Φαο 68 θῖο ὕδ55., αἱ ρᾷσ. 9. οἱ 
59. Οἢ, Βαΐύίαι. αὐ. δ. 150. 2. --- 
προςκαταλιπεῖν, ἰπ55- 
ΡΘΥΙ Διη1{6Γ6. 

δ,4. Τιμωρία εεοἰ. ΑΒρίτγα-- 
οἴα, 46 ἀϊουῃϊ, ἴῃ ἑοΐο ἰΙοοο ρο- 
[ἃ 6556. ῬΙῸ σοΟμπογοίῖὶβ οχ ἀδε- 
κεῖται νεῦθο οὖ οἱ τοβροπάοηϊὶ 
εὔελπε ἀρρᾶτγοι. --- δεκαίως, 
αὖ ᾿πϑίπ δ5ὲ, πιογῖίο. Οὗ 
γψες,θ3., ἢ. εἰ αάπ. Π, θά, 2. --- 
ἀδικεῖται. ϑομοῖ. ᾽προηδίκη- 
ται. Οἵ, δάη. 1, 38, 4. --- τοῦ 

γέ 



ἕπονται πα- 
ραινέσεις ἐς 
σπονδάς, ὧν 
ἡ ὠφελία ἔτι 
βραχεῖ κεφα- 
λαίῳ ἀποδεί- 

κνυται. 
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σφαλερώτατον ὃν ὅμως καὶ χρησιμώτατον φαίνεται" 
ἐξ ἴσου γὸρ δεδιότες προμηϑείᾳ μᾶλλον ἐπ᾽ ἐλλή- 
λους ἐρχόμεϑα. 68. χαὶ νῦν τοῦ ἀφανοῦς τε τούτου 
διὰ τὸ ἀτέχμαρτον δέος χαὶ διὰ τὸ ἤδη φοβεροὺς πα- 
οόντας ᾿Αϑηναίους, κατ᾽ ἀμφότερα ἐκπλαγέντες, “αὶ 
τὸ ἐλλιπὲς τῆς γνώμης ὧν ἕχαστός τις] ἐγ είηαια 

8. 4. Προμηϑείᾳ.. Προμηϑίαᾳ εχ ορίϊπηῖβ ΠΡγβ πο τεοορίϊ 
ΒεΙΩς., 5ϑά ἰάθη ΥἹ, 80. ἀθάϊ προμήϑειαν, ὉΔῚ 5ἰ πη Ποῦ προμηϑίαν 
ΠΟπΠΪΝΠ ΠΡγογιμῖ ῬΓα βίη 5βἰπηούια. Ηδο ἔοτιηα ἀρ πογΘ. ΡΟ βαπὶ 
οΓαιοπθῖ Αἰμοαμα. σδπδι Βομαοῖ, Ν16]: οὐἱΐ. Ῥ. Δ1. ΟΥ̓ ταιηθῃ Βομηρία. 
αα ΡΙαι. 1. ». 442. οὐ δίδο!πι. 46. Ὅϊα], Ἠδγοάοῦ, ΠΠ. Ρ. ΘΕ ΡΣ 

Οαρ. 63. ὃ. 1. “Ἑκαστός τι[ς]. Ῥτο΄ τίς Οαβε. Αὐρ. Βαϊ. αΐ. 
Η. Ὁ. 1. [μαυν. ΒεΙης, τίς ΝΌΡΙ5. ἰαιηθα Ῥᾶ0]0. ἀριϊα5 ἀἰοὶ νι άθίαν ὁ 0-- 
51:ΠΟτα αὶ ἀοθοιπβ ἴπ 1157) 4πᾶ6 ΠῸ5Β ΘΧΒΘΟΆΓΙΤΟΒ 6556 
ἀΠαΒ 4 αἰσ46 ΒΡ ΘΓΆΡ ΑΠΙ 115. Δυᾶπι ἴῃ 115. Τά οσα πὶ ἃΠ π|ἃ4 
ΠῸ5 οοἴ. Ατμοϊβ τὲ πράξειν ΠῚ, 45. οὐ τὲ πράξειν ΙΝ, δῦ. οομ)- 
Ρᾶγατὶ ρο856, εὖ ποιίοποιι ἱπβίσῃο χαϊάάδιη ἔδοϊθηϊ σοηἐ ποτὶ ΥἹ  οτῖ, 
864 ἴἰὰ ροῖϊι5 ὠήϑημέν τι πράξειν ΘΧΘρΘΟΙΑΥΙ ἀἀποίαϊι, ἘἸάθιη τέ 
νόθα 62, 3. νἱἀθηίαν τηασὶβ ἴανθγθ, 4υδπὶ ανθηΐ, Τ᾽ς οἰἴαπι ἃ ΚγοὨΠΟ 
ἀρίϊιι5. οχἰβιϊπηαύαπι βουναν Ηοΐπι, Οἵ, ἑκάστη τις ΠΠ, 45, 4. 

μέλλοντος. Ἐλεο γεῦρᾶ οὐτη 
ΒῸΡοτοΥθ5 τὸ ἀστάϑμητον νἱ- 
ἄδην σΌΠΔΘΓΘΡα, ἂὐ κρατεῖ δοηϑὺ 

οδεϊπεῦς ργδονδ]οῖ, -- πρὸ- 
μηϑείᾳ μᾶλλον, φτονῖ- 
ἀθηέϊαβ. ΟἸΓ ΟΠ ΒΡ ΘΟΥΪα 85: 
Οἵ, "ἀ. 

Οαρ. 63. ὃ. 1. Τοῦ ἀφαὰ- 
νοῦς, ἰ. ὁ. τοῦ ἀδήλου, τοῦ 
ἀσταϑμήτου, 404 ἀπιεὰ αἰχί!, 
-- διὰ τὸ ... ᾿ϑηναίους. 
Δὺΐ ᾿ηπηΐνο παρεῖναι ἀπὺ ραν ι1-- 
οἷρίο βἰπθ τό ᾿ἁγίΐοι!ο ὑΐοπάϊτιπι 
ὁΓαί, δε Πᾶθο ΓΟ Γ 58 πιϊχῖα βμηΐ. 
Β πη ΠἸπλὰ5 Ιου ὁδὶ Υ, 9. οὐ βου- 
λόμενος αὐτοὺς διὰ τὸ ἐν τῷ 
αὐτῷ καϑημένους βαρύνεσϑαε 
ἀναλαβὼν ἡγε. ΟΥἍ ὙΠ], 105,2. 
Μα]6 ὀχρ!οαιὶ Β οσ ἢ ἢ, δϑγηι ». 912. 
Ξὶ ἀμφότερα. ϑμηϊ βυρουϊοτγα 
Πα διὰ τὸ ... καὶ διὰ τό δεῖ. 
τ. χαὶ τὸ ἐλλιπὲς... εἶρ- 
χϑῆναν (ΟἹ. δ: 868. ἐλλιπὲς 
ἦν τῆς δοκήσεώς τὶ πράξειν." 
ΠΟΒΆ. δὶ κ᾽πη Πρ αἴχαο ΠΠ1Ὸ 
τὸ ἐλλιπές τινος θῬυϊαμη5. 6558 
ἀα5 Ζυγά οι ΡΠ] ΟΊ θ ἢ ΕἸ ΠΊΘΥ 
Οἴννἃ 5. αἰσιθ Βῖ5. ν Ὁ 15. δ} 16- 
οἴππη ἰηΠη εἶν᾽ Ομ ποῦ, Ῥτὸ εἶρ- 
χϑῆναι οχβρθοίαιον νγθιπὶ εἰρηϊ- 

βδηιία, 

Ποαῆϑ χοῦ 5ατὶ γε] δἰ πη16. χυϊά- 
ἀλη. οἰδὶ ἀδπβαΐαθ ογα θη 158. ὉΡΘ 
Βοὺ εἰργϑῆναι οχρ]ϊοδέο᾽ βιαάθηΐ 
Βαὰ. οὔ Αγ. θιυαΐθ πδβοῖο ἂπ 
τὸ ἐλλιπές τίνος 51} βοίίι5 14, 
ἀποά ἀξδεοβδὺ “αἰΐου! γαὶ, οἱ 
σαδαι5. 5} αὐουδαιίνιβ ροπάθηβ δαΐ 
ΟΧ ἶρθο εὐρχϑῆναε, υὖ Αὐἱδίορῃᾶ- 
πὸ5 αἰχὶ! ὁ. ταῦτά σ᾽ εἴργων 
γο8ρ. 194. (ἢ Κοϑι. αν, ὃ. 104, 
αάη. {1.)., ἀν ὃχ ἱππημπῖνο πράσ- 
σειν ὃχ ἕαίπνο πράξειεν τερϑιδπάὸ. 
{τᾺΌᾶ4τ6 ταϊοπο οὐἶμασ ἤᾶθο ἀρίᾶ 
ἐδηϊοηθα : οὐ ἀΥΡ γα ΡῸΥ ΒᾶθΟ 
ΤΡ 6 ἀϊπι θη ἃ 58 015 Ὡ085 ἃΓ- 
οοϑεὶ (βῖνα ργονῖθῖῖο 5. 6556) 
ἋΡ 0 οοηδοᾷᾳιοπάο (νοὶ 
Ρουθ 9), φυοὰ ἀπε 685. 
θὲ οοἴουῖβ οἵ, κά, Κα Ο ἢ Π1 5 Ζυΐ- 
θαι Οιαθδῦ. Ὑπὸ. 1. Ρ. 10. 1η- 
τορι η οι οπο πὶ ἰΐὰ πα ΓΙ Ππι5 51}, ὃ 
κατ᾽ ἀμφότερα. .. πράξειν ἰη- 
τουϊοοία 6586. οχἰβπιοπίασ, 868 
Βυΐϊο φαμὶ δὰ ορδβίαηϊ, 486 ἴῃ 
Οοιηπιθηῖ, απιΐψι, βιὰ, ἃ. 1842, 
Ρ- 191. ἀἰδδϑυυίηνιβ, ἴαπὶ ρ5ἃ 56 - 

ἢ5. δηΐηι, 4ιᾶ6 ποηάι 
ΘΟΠΒΘΟΙ ογααν ὧν ἕκαστός τις 
φήϑησαν πράξειν, 48 δαηὶ 
ϑαύοηι αἰαὰδ βυρτα θ2, 9. 1Π4ὰ 
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πϑόξειν ταῖς κωλύμαις ταύταις ἱχανῶς νομίσαντες 
εἰρχϑῆναι, τοὺς" ἐφεστῶτας πολεμίους ἐχ τῆς χώ- 
ρας ἀποπέμπωμεν, καὶ αὐτοὶ μάλιστα μὲν ἃς 
εἰἴΐδιον ξυμβῶμεν, εἰ δὲ μή, χρόνον αἷς πλεῖστον 
σπεισώμεγου τὰς ἰδίας διαφορες ἐς αὖϑις ἐνα- 

2 βαλώμεϑα. τὸ ξύμπαν τε δὴ γνῶμεν πειϑόμενον 
μὲν ἐμοὶ πόλιν ἕξοντες ἕχαστος ἐλευϑέραν, ἀφ᾽ ἧς 
αὐτοχράτορες ὄντες τὸν εὖ χαὶ χαχῶς δρῶντα ἐξ 
ἴσου ἀρετῇ ἀμυνούμεθα" ἢν δὲ ὠπιστήσαντες ἄλ- 
λοις ὑπαχούσωμεν, οὐ περὶ τοῦ τιμωρήσασϑαί 
τινῶ, ἀλλά, χαὶ ἄγαν εἰ τύχοιμεν, φίλοι μὲν 
ἂν τοῖς ἐχϑίστοις, διάφοροι, δὲ οἷς οὐ Ζρὴ χατ᾽ 
ἀνάγκην γιγνόμεϑα. 04. χαὶ ἐγω μέν, ἅπερ καὶ τὸ τέλος λέ. 
ἀρχόμενος εἶπον, πόλιν τε μεγίστην παρεχόμενος γξται» ὅτι οἱ 

κασι 

τις βεβαίως τι... πράξειν οἶε- 
ται, ὑουν δὶ 810 Π}Θη5 65 ἤθη Ρο- 
ἰδγαμπΐ, 5θὰ ΤΟ ΠΘ Πα Ϊ δι ηΐ, πὸ 60- 
ΤΙΠΙ ΘΟ ΒΘ] ΠΙΘΠ ΟΥ̓ ΠῚ 506. ἃ ρᾶ06 
ΔἸ ΠἾΒ ΔΠΪΠ18 Θββθη!. - ταῖς 
κωλύμαις. 6 ἰρβα νοθὲ οἴ. 
αὔη. 1, 92, “50: ἀὐέοπι παθο ἱπι- 
ΡΘαϊπιθπία ἀμφότερα Πα, 486 
πη0 0 οΟση ον Π1115. --- ἐ ς ἀΐδιον. 
ἢ Ἢ 61. Ὁ. τ ἐδ ἢ ἔς. ΟἿ. 
δάη. 1. 129, 2. οἱ Βοσ π ἢ. ϑγηῖ. 
Ῥ. ἴοθ. 

ὃ. 2, Τὸ ξύμπαν αἀνοιρία- 
ἤτον; οἵ. ἀάη. 1, 145.: πᾶπ) οΧ 
γνῶμεν νΕΓΡῸ ραγϊοἰρίμπι ξξον- 
τες 55ΡΘΏΒΙΙΠῚ οβὶ. --- ἀρετῇ, 
ΡοΥ νἱγύπεε πὶ, Ηοίϊπι. ἃ] 5 
γοομ βοπαΓ 6 π6 Προ α 6. -- 
ἀμυνούμεϑια. ΟἿ. «ἄἀπ.1, 492, 
.-ο ἀπιστήσαντες. Β0ΡΡ. 

ἐμοί. Τιοααίαν. ἀυΐοπη. οὐαΐον ἰῃ 
Ῥαν οἰρ!5. πειθόμενοι οἱ ἀπιστή- 
σαντες αὐ ΡΥΪπΙᾶ πὶ ΡΕΥΓΒΟΏΔΠ) Το- 

Ἰατ5 ρὲ κοίνωσιν. --- οὐ περὶ 
τοῦ τιμωρήσασϑαι. Τὸ 
τιμωρήσασϑαι οοπίοοῖς Ἠρίϊηι. 
“Μόγος ἔσται γε] 5: πη} ὰ αν 
αν δηΐ Βαυτει. ἅτ, ὃ, 100, Ἢ 
Βετσπἢ. ϑγηῖ. ρ. 262., ὁ οἰῶν 
ἔσται 5680]. οὐ Ἄτη., φίλοι 
(ἂν γι γιγνοίμεϑ'᾽ ἀλλήλοις) 6 ΡιῸ- 
ΧΙ ΠῚ Ϊ5 ΤΘΟΙ 8 ἢ πὶ. ἀς Ρατὶ. ἄν 
Ρ. 42. --- ἄγαν εἰ τύχοιμεν, 

ΒΙ να] δ ΠῸ 15 [65 βι σο65- 
ΒΟΥ, δὶ ΡΥΔΘΟΪΆτα Π0Ρἷ15 - 
οι πὶ ἃ οὕ πὶ Γὰ ΘΥῚ ΒΨ ΟἿ ΟΥ, 9. 
ἣν τὰ ἄριστα πράξητε.": ΡΟΡΗ. 
6 εἰ ροβίροβιίο εἴ. δάῃ. 1, 10, 
2..08, 1.. 46 τυχεῖν, ἔδΙ 1 οδμὶ 
6586. ̓ Καομα. ἀτ. ὃ. 8592. 1. -- 
ΦΙΛΟ μὲν ἄν. ἽΠΠΟΥ 4465 π΄ 
φίλοι εἴ διάφοροι, τοῖς ἐχϑί- 
στοις οἱ οἷς οὐ χρή, ἰπνίοοπι 
ΟΡΡοϑιπξ, 5ἷο ρροϑιῖ! ΘΕ 181 γι- 
γνοίμεϑα ἄν. εὖ κατ᾽ ἀνάγκην 
γιγνόμεϑα, ἴα φυΐάοπιν αὐ ορία- 
εἰνιι5 δά ἄν οχ {Π0 ἱπάϊοαῖνο βρ- 
ΡΙ ὁπ άπ 511. ἨΒΆΝ. 1, 4ἅ. Οἔ 
οἴαπὶ Κ] οἵ Ζ. δά Πόναν. ρ. 112. 
ΒΟΪΟΘοσηι γἐγνο μεῖναι ᾿μν 115 πη θι-- 
Ῥγαηΐβ 0 Ἠοΐπιαμο βοινγαίι μι 6586 
ΤΩΪ ΠῚ Θϑί. 

(δρ. 64. ὃ. Γ ᾿ρχόμενος. 
89,1.--- πόλιν ... παρεχό- 
μενος. Οἰν[αὔδπιὶ πιᾶχὶςφ- 
τ ἃ πὶ ΔΙ 6 σ ἃ Π5, γε] οἷ τι 88- 
οἰονιταύθι ργοίογ θη 5 δἔ δ 
0 ΘΠ. μάχηι γϑοίθ Β[Θρ ,. ἴῃ 
ἼΠ65., 4ιδηΠ8πῃ παρέχεσϑαι ΠῚ 
αἰοἰ νἱάϊμηι5 αα 1Π| 30, 1.: οἷν ῖ- 
4115. ..0 ΡΘΥΙΒΟΠ πὶ 5π5}- 
ΘΠ 8, Οἰν!ςαἰ}5.... ΠΟΙΙΐΪΠθ 
56 Π5. Βαι. οἱ ΒΙοομ.: εἶν - 
ἴαΐθη ... Δ ΓΓΙΡΆ ΘΠ ἢ 50- 
οἱ Θἔαι δ πὴ Κιβίθηι. ὲ αιοά ΡΙαςοὶ 
ῬΓΟΡΙΕΓ γοῦρα 80, καὶ πόλιν 

μόν 



Συρακόσιοι 
πρόϑυμοί εἰ- 
σι ὃν μρῆυδς 
τοὺς ὍΣ 
ἰοὺς τὴν αὖ- 
τὴν προϑυ- 
μίαν ἔχειν. 

καλύν τε εἷ- 

ναι καὶ ξύμ- 
φόρον. 

100 ΘΟΥΚΥΔΊΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗ͂Σ 4. ξδ΄. 

χαὶ ἐπιών τῷ μᾶλλον ἢ ἣ ἀμυνούμενος, ἀξιῶ προ- 
εἰδόμενος αὐτῶν ξυγχωρεῖν. χαὶ μὴ τοὺς ἔναν- 
τίους οὕτω χαχκῶς δρῶν, ὧςτε αὐτὸς τὰ πλείω 
βλάπτεσθαι, μηδὲ μωρίᾳ, φιλογεικῶν ἡγεῖσϑαι 
τῆς τε οἰχείας γνώμης ὁμοίως αὐτοχράτωρ εἰναῖ 
καὶ ἧς οὐχ ἄρχω τύχης, ἐλλ ὅσον. εἰκὸς ἡσσᾶ- 
σϑαι. καὶ τοὺς ἄλλους δικαιῶ ταὐτό μοι ποιῆσαι, 
ὑφ᾽ ὑμῶν αὐτῶν καὶ μὴ ὑπὸ τῶν πολεμίων τοῦτο 
παϑεῖν. οὐδὲν γὰρ αἰσχρὸν οἰκείους οἰκείων ἡσσᾶ- 
σϑαι, ἢ “Ἵωριξα τινεὶ “Ιωριέως ἢ “Χαλκιδέα τῶν 
ξυγγενῶν, τὸ δὲ ξύμπαν γείτονας ὄντας καὶ ξυ»- 
οίχους μιᾶς χώρας καὶ περιῤῥύτου καὶ ὄνομα ἕν 

σαν. 64. 8.1. Τρδ δ αμεγεθα εν. αὐτός ἄς ἘοἰΒΙει δοπίθοίητα 
Βοϊηκον. Ὑιυϊσαίαπι προειδομένους . .. αὐτούς πιιροῦ ααϊάθηι ἀεἰοπαϊν 
τοὶ. Ὀπαθεῖ. Τππο. 1. ν. 11... 5οὰ οἱ ΠπῸ5. τ βρο πη πιι5 ἱπ ΟΟμμπιθηΐ, 
απίϊψα. βιαά. ἃ. 1842, Ρ. 191. 6 ἴμβο προειδόμενος οἵ, δάη. 

ἀξιόχρεων παρεχομένους. 
προειδόμενο ς αὐτῶν. 
ἸΠροϊδόμενος 51 ἀοβίθγθβ, (Πᾶπὶ 
ἰασθηῦ 46 νυΐϊσαῖο σγαπιηαιϊοὶ πο- 
5.1.) νἱά. Ὁ 1οη. Η ἃ]. Δηι. 1, θῦ. 
ΜΗ, 42. θ᾽. 455. Π1.10. Ἰ1Χ, 
25. (αὶ ὑπειδόμενυς, ἢ {μπο]. 
Τοχαν. 39. δ αἱά. ΡΠ οἵ. ἰη ἢ. ν.. 
4 ι5. ἰϑπηθη οὐ Αἰ ἢ (5 ΕΠ] ΟΠ 115 
τοίγασαηϊαῦ βοπαοῖ. οἱ ΕὙΙΖβο. 
θε σοηϊνο δαϊαποῖο νἱά. ΜΙ Ὁ ἢ. 
ἀν. ἣ. 919, οὐ δι ἀθ ποὺ νϑυραπι 
Β οπ5. αν. ὃ. 109. Δ ν. Αὐτά 
ἀθπίαιθ Τηπονἀϊάϊ ΠΟΠΗΙ Πα Πι 
Ἰάριη. οϑὲ αἴψιια ταῦτα. Οοηΐον ΠῚ, 
06, 4. ΥἹ, δ0. οχίν.. ΕΝ 
ΡΥ ἐπ δι' αὐτό ( ᾧ. 18. 08. 
ΙΝ, δῦ. 81.) δὲ άη. 144. 4. 

ξυγχωρεῖν. ἔκὸ Ο0Πὶ- 
ροβιθ οηθῖ δοθυθ ἱπίοιριδ- 
ἰαϊα5. δὶ, βϑα υἱάρίαγ νά]ογο ἃ}1-- 
414 ὁοποράοτο, Γι 0 Γ9 
ἀ6 ἴᾳτα δὰ, τῷ τὲ ξυγχωρεῖν 
22, 3.5 χιά]6 οΘν 6 Θχρ θοαὶ Β ΘΓ ΩΠ. 
5γμι. Ρ. 180. --- τῆς τε οὐ- 
κείας ... τύχης, οχίδιϊ- 
ἸΠΔΓΘ. ΠῚ 6. 51 ῃὶ π ἃ πὶ ροΐΘ- 
βίαν θη [6416] ΒΡ ἐσθ οἵ 
ἴπ θᾶπὶ γοϊππηΐαίθπι οὗ ἴῃ 
ἔοττπ πη ἃ πὶ (Ρου!.), 1. 6. πι 6 ἃ 6- 
406 Γοτία πα ἁίᾳι α (πο ἢ 

πλΐ 5 Του α πὰ 6 418 Π1} Π160- 
ΓᾺ ΠῚ ΘΟΠ 5. ΠΟΤᾺ ΔΓ Ὁ] ἐΓαι πῇ 
6586. Οὗ πηοιθγα 5᾿ΠΉ ΠΥ ἰη-- 
γψογίοηήα 1, 120, ὅ. 140. 1. --- 
ἡἠσσᾶσϑαι, ἀὰ ἴᾳτο π|60 
ἀοοράοτο, 1115 οο άοθτο. Οἵ, 
ὃ. 3. εὖ αάη. 1, 77, 1. 

δι τῶν Ταῦτό. Νοῖϊ ταὐτόν 
ἀοδιἀθιαγο ργορίοῦ Β αὐίπι. αἵ. 
τιᾶχ. ΠΠ. ρ. 414. (64. 1.) Υἱά. δὰ 
Χοη. ἄπδῃ. ΥἹ, ἀ, 9. 

8.8. Οὐδὲν γὰρ αἰσχρόν 
οὐ. Αὐάϊίθ, (ϑειηδηΐὶ, δὲ δηϊπιῖϑ 
ἰηῆχα Παρ οῖθ ργαθοθρία βαρ θη! 85-- 
βἰπια ' -- “Πωριεέα τινὰ Ζ4ω- 
ρεέως. Ἐαρο [ἰ58.. 46. ἀ6 (- 
ΠἸΑΙΪηδ 68. ΠῚ, 80. παγγαηΐαν, {{Ππ-- 
βἴγαν Πα σΟΠ ΓΟ ἢ5. οἰΐαπι {Π| 
90. ἰηἰ!. -- καὲ ἀἰκι ἐν 
του. ΘΠ ο Υ. περὶ σχημ ὃ, 
Θουκυδίδης κἂν λάβῃ παρὰ τοῦ 
ποιητοῦ τι, ἰδίως αὐτῷ χφώμε- 
νος ἴδιον τὸ "ληφϑὲν ποιεῖ. οἷον 
ὁ μὲν ποιητὴς, (04. τ΄ » 172.) ἐπὶ 
τῆς. Κρήτης ἔφη" Ἀρήτη τιξ 
γαῖ᾽ ξαξδε νος περίῤῥυτος.. ᾿ ὃ 
δὲ Θουκυδίδης ὁμονοεῖν τοὺς 
Σικελιώτας καλὸν οἴεται εἶναι 
γῆς ὄντας μιᾶς καὶ περιῤῥύτου, 
καὶ ταὐτὰ πάντα εἰπών, γὴν τε 
ἀντὶ νήσου καὶ περίῤῥυτον ὡς- 

3 
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χεχλημένους Σικελιώτας οὲ πολεμήσομεν τε, οἷ- 
μαι, ὅτ᾽ ἂν ξυμβῇ »᾿ χαὶ ἐνγχωρησόμεθϑώ γὲ πόλιν 

4 χαϑ' ἡμᾶς αὐτοὺς λόγοις χοινοῖς χρώμενοι" τοὺς 
δὲ ἀλλοφύλους ἐπελϑόντας ἀϑρόοι ἀεί, ἣν σω- 
φρογῶμεν. εἐμυνούμεθα, εἴπερ καὶ καϑ' ἑχάστους 
βλαπτόμενοι ξύμπαντες κινδυνεύομεν" ξυμμάχους 
δὲ οὐδέποτε τὸ λοιπὸν ἐπουξόμεϑα, οὐδὲ διαλλα- 

ὅ χτός. τάδε γὰρ ποιοῦντες ἔν τὲ τῷ παρόντι δυοῖν 
ἀγαθοῖν οὐ στερησομεν τὴν Σικελίαν, ᾿Αϑηναίων 
τε ἀπαλλαγῆναι καὶ οἰκείου πολέμου, καὶ ἐς τὸ 
ἔπειτα χαϑ' ἡμᾶς αὐτοὺς ἐλευϑέραν νεμούμεθϑα 
καὶ ὑπὸ ἄλλων ἧσσον ἐπιβουλευομένην.“" 

Ι θῦ. Τοιαῦτα τοῦ Ἑρμοχράτους εἰπόντος σιξί-- σπονδαὶ τῶν 
ϑόμενοι οἵἱ Σικελιῶται αὐτοὶ μὲν κατὰ σφᾶς αὖὐ- Ρ 
τοὺς ξυγηνέχϑησαν. γνώμῃ, ὥςτε ἀπαλλάσσεσθαι τῶν ᾿Αϑηναί- 

τοῦ πολέμου ἔχοντες ἃ ἕκαστοι ἔχουσι, τοῖς δὲ 

Σικελιωτῶν, 
εϑ᾽ ἃς οἱ 

ων ἡγεμόνες 
ἀποπλέουσιν, 

τ Καμαριναίοις Μίοργαντίνην εἶγαι ἀργύριον ταχτὸν ἐφ’ ᾧ ὁ δῆ- 
ῷ τοῖς Συραχοσίοις ὠποδοῦσιν. οἱ δὲ τῶν ᾿᾿ϑηναίων μος μάλα ἀ- 
ξύμμαχοι παρακαλέσαντες αὐτῶν τοὺς ἐν τέλεν 
ὄντας εἶπον, ὅτι ξυμβήσονται, καὶ αἱ σπονδαὶ 

αὕτως, ὅμως ἕτερον λέγειν δο- 
κεῖ, διότι οὐχ ὡς πρὸς μέγε- 
ὅος (61 Ῥοιίι5. δᾶ ᾿πβαϊαθ ποίῖο-- 
ΠΟΠῚ Οἰτου φιράαπι ὙΘΓΡΟΥιηι 
“οΧρτὶπηθηδη}), ἀλλὰ πρὸς ὁμό- 
νοιαὰν (1. 6. δὰ ἀθιμοῃβίγα πῃ 
ΘΟΠΒΘΠΙΆΠΘΙΠῚ 6556 ᾿Π5}ΠᾺΠ05 6556 
ΘΟποουάθ5, ἀπιπὶ ἀϊγθιηρ!} πὶ ἃ 
σΟμβουθο. ἈΠ ογπι}) αὐτοῖς ἐχρή- 
σατο. Ἰιοσὶ νοοαθι]πι οἰϊαπὶ ἀρὰ 
ῬΙοά. δἰ Αὐίβιίά, ἀἄοοοὶ ΒΙοοιηΐ, 
Αἀα. Χ 6π. ἀὲ δοοῖ, 1, 7..ὄ οὐ 49 
[μαν. οἰτοα τα] α 5. τοῦδ. 
ὄνομα... κεχλημένους. 
Οἵ αἀὴῆ. Π,.97, 1. -Σικε- 
λειώτας. βερρίοῖς οπίπι Ἠδυπιο-- 
ογαΐοβ δα 605 50|05. “Ζπογιπ 16- 
σαι αἀοταηϊ. ΥἹά. ο. 88. -- λό- 
γοις, ΟΟΙΠΟΖαΪ 15, Οοπ58}- 
ταὐοπῖθ 5. 

ὃ. ἃ. ᾿μυνούμεϑᾳα ΄.-.. 
ἐπαξόμεϑα. ἢαθο 4υοᾳιο 
γεγρα οὔπι δ ροιογο οὗ ΘΟμδΘΓΘΓΘ 
αὐποίαί τη. Θυδγα ΒΟΙΙΚοΥ ποη 
γροίο ραποίππι δηΐθ τούς φοβευϊ, 

᾿ 

δ... Ἐς πο, ἐπιξέζαις ΟἿ. 
ἐς ἔπειτα 1, 190. οὐ Ῥοτγρθπαθ 
ἀἰβογιιηθη. 

αρ. 6ὅ. ὃ. 1. Αὐτοὶ "“- 
ξυνηνέχϑη σον) ἁμονόησαν 
ἀλλήλοις καϑ' ἑαυτούς, μὴ κοι- 
νολογησάμενοι τοὺς λόγους τοῖς 
᾿4ϑηναίοις. 56}0]. -- ἔχοντες 
εονς ἔχου σὲ ΟΥ̓ άπ. 1, 140) 2. 
-- Μοργαντίνην. Οὐπηι ορ5- 
οἱ ἄμ ἰμΐον ϑυυᾶουβαβ οἱ (αἰαπαιη 
δα Βυπιδϑι μην δἰϊαιη (Δ ΠῚ ΓΙΠΑΘΙ 
[6 πόῦθ πο φρο ουϊηῖ, αὐ ἢ ΠΟΙ Θ 
γ6] ΜΟΥ ΠΕ Π65. ΡΙῸ 408 [ΟΥβΙ απ 
46 Δοίιοδο 56ιι Δ ον ἄρτῸ οὐρὶ- 

γαναητεῖ. 

ἴ65, Ὑ6] (απ ΠΑ ΟΓΙΙ, ΠΓῸ ΦαΙΡ5. ἡ 
Ο(ὐαίαπαθοβ Θχβρθοίανουβ, ὩΘΟΘ556 
οϑὲ ϑυγαία ἢ 6856. δι ΡΥΔΘΙΘΥ πο- 

{ἰδδίππαπλ {ΠΠ|Ππ| ΔΙΟγσαηι ποθ Αἰΐον 
οἰυβάοθιι. ΠΟΠΉΪΗἶ5. Ἰοο5 ἰπΐον 5 υ- 
γδοιβὰ5. οὐ (Οδππαυίπαπι [αοεὶξ Ορο -- 
ἰεῖ. ἢοο γἰαοοὶ Βιοοπιβο!αϊο. ΟἿ, 
ο. τηδὶ. 

ὃ. 2. Αὐτῶν... ὔντας,, 



διεγαρέων 
κακὰ πασχόν- 
τῶν τινὲς 

κρύφα λόγους 
ποιοῦνται 
πρὸς Ἱππο- 
κράτην καὶ 
“Ἰημοσϑένην. 
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ἔσονται κἀκείνοις ποιγαΐί. ἐπαινεσάώντων δὲ αὐτῶν, 
ἐποιοῦντο τὴν ὁμολογίαν : καὶ αἵ νῆες τῶν ᾿4ϑη: 
ναίων. ἀπέπλευσαν μεεὼ ταῦτα. ἐκ Σικελίας. ἐλ- 
ϑόντας. δὲ τοὺς στρατηγοὺς οἵ ἐν τῇ πόλει ϑη- 
ναῖον τοὺς. μιὲν φυγῇ ἐξημίωσαν, Πυϑόδωρον. καὶ 
Σορῦκξας, τὸν δὲ τρίτον Εὐρυμέδοντα χοήματα 
ἐπράξαντο, οἷς, ἐξὸν αὐτοῖς. τὰ ἐν. Σικελίῳ. κατῶ- 

στρέψασϑαι, δώροις πεισϑέντες ἀποχώρήσεϊαν. 
οὕτω τῇ [τε] παρούσῃ εὐτυχίᾳ χρώμενοι τεξίουν 
σφίσι μηδὲν ἐναντιοῦσϑαι, ἀλλ καὶ τὰ δυνατὰ 
ἐν ἴσῳ καὶ τὰ ἀπορώτερα μεγάλῃ τὲ ὁμοίως. καὶ 
ἐνδεεστέρᾳ παρασχευῇ ματεργάξεσϑοι: αἰτία δ᾽ ἦν 

παρὰ λόγον. τῶν πλειόνων γέμονλ ἦτ αὐτοῖς 
ὑποτιϑεῖσα ἰσχὺν τῆς. ἐλπίδος. 

60. Τοῦ δ᾽ αὐτοῦ. ϑέρους Μεγαρῆς, οἱ ἐν τῇ 
πόλει πιεζόμενοι ὑπό τὲ ᾿Ιϑηναίων τῷ πολέμῳ, 
αἀξὶ κατὰ ἔτος ἕχαστον δὶς ἐρβαλλόντων πανστρί- 
τιῷ ἐς τὴν χώρων, καὶ ὑπὸ τῶν σφετέρων. φυγώ- 
δὼν τῶν ἐκ ΠΠηγῶν, οἱ στασιασάντων ἐκπεσόγ-: 

». 6ὅ. 8.4. Τῇ τε. Τέ Ἰπϊογροηίμαν ἴῃ ΠΝ Αὐρ. ΟἹ. Ὑεη. 
τς Ῥεΐ, π: γαι. Η. αν, 4]. ῥ᾽ υτίηνῖ5.. Οαᾶπι αν οι] πὶ ἀρυὰ ΤΒαογά. 
[ΟΥ165.. δ] ΠῚ ΠλΪΠ115. 12 8}}}5 δἱδ, ἰπν θη, αὐ, Φαδαια πὶ ΠΊ6 115 ἀθοϑβοῖ, 
ποῖ η}5. Οἰγοιπιἀαἴαπι. ΠΟὴ Ροίμε ει Π0Ω ἱποι!οαγο, δὐποίαὶ Αὐτὴ. Γέ σοη- 
ἴοοῖ Βεπρά.. τότε πιρ 5 ΒΕ τς. 

Αἰμοπϊοηβίαπι ἄπορα. κα- 
κείνοις. ΑἰΒΘΠΙΘηβΙΡ5, 4α]- 

(ἀρ. 68. 4. ΟΥ, 1 4, ΧΗ, 

θαβοιπι 50105 ΟΟΤΟ5. ἔμπης ὁρπη- 
ΡοβιΠο πο πὶ πῸὴ ἴθοϊββο Υ, ὃ. ἀϊ- 
ΒΟΘΙ5. -- ἐποιοῦντο. (ἢ 
ααη, 10, 1. 

ὃ,8. Τοὺς μὲν΄... ἐπρά- 
ἕαντο., 6 τὸ οἵ, Αὐἱ ϑιϊα. 1. 
Ρ. 14. οἱ 501]. Αὐδίορἢ, Υ6βρ. 

. ἀρ. ἀθ ἐπράξαντο Βο51. 
ἿἜ ὃ. 104. 4. 

ὃ. 4. Κατεργάξεσϑαι) 
νεκᾶν. Β0110]. . ΟΥ,, άπ. 85,.2..---: 
αἰπία .---εὐπραγία. ΟΙΟΙΝ, 
17,..ἡ. Τῶν πλειόνων Ξ ἐν 
τοῖβ πλείστοις πράγμασιν, τ, 
ν»ποτιϑεῖσα. ΟΓ, ἀάη, 1, 198, 
ὦ, --- ἐσχὺν. τῆς ἐλπίύδο ς»! 
ἴ. 6. ἐσχυρὰν ἐλπίδα, ῥτορτ. δΡοὶ 
Υἱρσοῦ θη. 

ΟΌ. εὐ ἀθ υἱοίηϊβ δίθσαγαθ Ἰοοῖς 
5ρτατῖι. ἀρὰ, ἄγη, δά, 9. υοἱ. 1. 
Ρ- 940. 544. 

ἃ. 1. Πιεξόμενοι τῷ πο- 
λέμῳ. Οἱ ΔΎ 5 ΤΟ ΡΒ. Ἀσιᾶγι. 
ν, ΘῈ ἀεὶ κατὰ ἔτος 
ἕκαστον. ΟΓ. ἀἄπ, 11, 8, 4. --- 
δὲς ἐςβαλλόνεων. Ἔχ. ἀ6-: 
ογοῖο ΡῈ] οο. Οἷν ΡΊ απ ΡΟ], 
ς. 80, εὐ ΟἹ]ΡῚ ἢν, ἀ6. μ5ορβπι. 
Νοραγ, Ρ. 30... φὰϊ Βοος ἀἰϊδεϊησιιθη- 
ἄνπι ἀσοοὶ ἃ ᾿ἀδογοῖο , 189, οοπι- 
πιθπογαίο, (ὐδίθγιηι αὐά, Ρααβ. 
Ι, 40, 83. οἵ βαργα 11, 81. --- τῶν 
ἐκ Π ηγ ὧν. Ῥερὶκ ἰρίιαγ, ἀδ 
θιι5 οἵ, ἀάη. 1. 103... 1] ΡΟ ογαηί., 

στἀσεωσάντων, ϑιρρ!:" 
αὐτῶν, 1.6. τῶν: ΜΠ γαρέων. --- 

Φ» 

ἘΣ 

»--- 



τες ὑπὸ τοῦ πλήϑους χαλεποὶ ἦσαν. λῃστεύοντες . -. 
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ὡ» 

ΓΕΤΟΣ ΘΟΘΕΡΟΣ: (Υ̓,.66:). τ0ῦ 

ἐποιοῦντο. λόγους ἐν ἐλλήλοις, αἷς χρὴ. “ϑεξαμέ- 
νους, τοὺς φεύγοντας. “μὴ. ἀμφοτέρωϑεν. τὴν πόλιν 
φϑείρειν.. οἱ; δὲ. φίλον τῶν “ἔξω τὸν ϑροῦν αἷ- 
σϑόμενοι φανερῶς μᾷλλον ἢ πρότερον καὶ αὐτοὶ 
ἠξίουν»: τούτου. τρῦ. νλόγου ἔχεσθαι. γνόντες δὲ οἱ 

- τοῦ δήμου. προστώται οὐ δυνατὸν τὸν δῆμον ἐσό- 

ῶ». 

μενον ὑπὸ τῶν καχῶν μετὰ σφῶν καρτερεῖν, ποι- 
οὕνταιν 2 όγους δείσαντες πρὸς τοὺς τῶν ᾿᾿ϑηναίων 
στρατηγούς, Ἱπποχράτην τὲ τὸν ᾿Δρίφρονος Χαὺ 
4ημοσϑένην. τὸν ᾿Αλχισϑένους, βουλόμενοι ἐνδοῦ- 
ναν τὴν πόλιν, χαὶ »γομίξοντες ἐλάσσω. σφίσι τὸν 
κίνδυνον ἢ τοὺς ἐχπεσόντας ὑπὸ σφῶν κατελθεῖν. 
ξυνέβησών τε πρῶτα μὲν τὰ μακχρὼ τείχη: ἑλεῖν 
᾿4ϑηναίους ," (ἦν δὲ σταδίων. μὥλιστα ὀχτὼ ἀπὸ 
τῆς πόλεως ἐπὶ τὴν Νίσαιαν τὸν. λιμένα ιαὐτῶν,) 
ὅπως μὴ ἐπιβοηϑήσωσιν ἐκ τῆς Μυισαίας οὗ 11ε- 
λοσιονγνήσιοι, ἐν ἡ αὐτοὶ μόνοι ἐφρούρουν βεβαιό- 
τητος ἕνεχα. "τῶν Μεγάρων" ἔπειτα δὲ χαὶ τὴν 
ἀνῶ πόλιν πειρᾶσθαι ἐνδοῦναι" ὁῴον δ᾽ ἠδὴ ἔμελ- 

΄ ρ- 370.--- ἐνδοῦναι, ἵτᾶ- 
ἄοτο, ἀδᾶάοτο. θὲ δος Βυῖι5 
ΥΘΡΡῚ δὰ οἷς Ἰηΐενρτ. δὰ Υ, 62. 

τοῦ πλ ἤϑους.: Ρορυϊαγο ἰρὶ- 
(1 ἸΠΙρουίαπιὶ δα ἰὰπι δηϊθ ἤᾶμῃο 
ΒΘαἰτοπΘ πὶ ἔωΐδ ἀυϊ Θὰ. σΟὨδΕἰ λε1ΠῚ 
εϑὺ Μοσατγῖβ, οὐ βουγαίαμπι 540 δ6 
6ᾶ, 4ιδ6 ο. 74, παιταίᾳ βιπί. ΟἿ, 
ΒΟ ΒΟ 6 πὶ: Ἀππία. ἰατ.. ΡᾺ}]. Οἱ, 
Ρ. 94. 

δ.2. Ἠξίουν.... ἔχεσθαι. 
ἐν τ βλψ  μδαμάγω αν Ῥατα να πιν 
αὐ τοιπ ἀταοτοηῖ, Ἠξίουν 11- 
θογίπβ τράἀϊ ροίρϑυ. δὰ ἀ ὁ θα πὶ 
(εἴ, ΝῊ, 09.1; ἔχεσθαι, φῬτορτίθ 
ἀἀπαογοτῷ, αοτίνον ρΡδῖβο- 
«αἱ, υἱ [ἔχεσϑαι λόγον Ν, 49. 
Ρῖορ. ἤη, γνώμης 1, 140. ταῖν. 
ΒΟΒΒ.1] Ροβίγεπιο λόγον γαϊοΐ 
τοι, ἀθ συλ ἀσοὺ αὐτο 
ΒΙΟΟΘΔΕ., 

ἃ, ϑανιθύ» πὼς προστάται. 
Οἵ, δάη. ΠΠ, το, 9. -- μετὰ. 
παρτερεῖν, 56 σα. 1016- 
Τάτ, ἀπτᾶτγο. --- ἀρίφρο- 
νος. Ἠϊπο 6556 Ρϑγίο ἰδ: [ταΐγθιη 
βυδρίοαίατ, ὙἸΒοῆον ἴῃ Νυ5. οὶν. 

Ι, 103. 
τ δ5:.1! Τὰ ἐγολα χυάσιτο Οἵ. 

ἣν δέ ἕ. Βαρρ!. τὰ 
τείχη. -τἰ ὀκτώ. Αριά Βιγαθ. 
Ρ- 991. Νίβαβα ἃ Μορατί5 τοπιοῖα 
εῖμαν δέκα καὶ ὀκτῶ σταδίους, 
οὐ ὅρια Τοπδγ ἀϊάθπι αὐ ἃ Τμα- 
οΥθϊάς ροίλιιβ. 4πᾶπὶ ἀρυ δίγαθο- 
ΠΘΠῚ ΘΡΓΔΙΠΠῚ. 6556. οθηβθηὶ Ἀἴαη- 
ποι, ἄγαρο. Ρ. 944.. οἵ ἄγη. ἘΔΠΕΠ 
Πο5. δἵ «4 1. ἀϑβθηθδηίαν. Ρῥτο- 
Βατα, βίποι. τι. Ηβθ]]. ἢ. 1, Ρ. 
900. ϑδεάᾷ διγαθοπὶ ββοηϊθηάαδι 
6556. ἀἄοοοὶ οἰΐϊαπὶ ἴ,6 αἷς. ἀναρο. 
δορί, Π. ρας. 402. Ταρσοῦ ἀθ ποῦ 
ἀϊδβθηβιι, βργαν. 1. ἁ. -- τὴν 
Νίσαιαν τὸν λιμένα. σε, 
δάη. 1, 67, 2. --- βεβαιότη- 
τος ... Μεγάρων, υἱ. Ν 6- 
δᾶτα, ἔἰττοῖα 5 ΓΘ μΘΥοπΐ, Ρονῖ. 
-- τὴν ἄνω πόλιν. ΟἿ αἄη. 
1.93, 7. -- ἔμελλον. ϑυρρὶ. 



οἱ δὲ ἐς τὴν λον' προςχωρήσει» τούτου γεγενημένου: 
ἴτε γαρίδα 
πλεύσαντες, 

ποιησάμενοι; 
δόλῳ τῶν 

μακρὰ τείχη 
ἐςελϑόντες 
αἱροῦσιν. 
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ΟἿ. οὗ 
οὖν ᾿Αϑηναῖοι, ἐπειδὴ ἀπό τε τῶν ἔργων». καὶ τῶν 

καὶ ἐνέδραν λόγων παρεσχεύαστο᾽ εἰμιφοτέροιξ . ὑπὸ νύχτα πλεῦύς 
σαντὲς ἐς ̓ Μινώαν τὴν Μεγαρέων γνῆσὸν ὁπλίταις 

προδοτῶν τὰ ἑξαχοσίοις, ὧν Ἱπποχρέτης ἤῤχεν, ἐν δέομεον. 
ἐχαϑέζοντο, ὅϑεν ἐπλίνϑευον τὼ τείχη; καὶ ἀπεῖ 
χεν οὐ πολύ. οἵ δὲ μετὸ τοῦ “ημοσϑένους τοῦ 2 
ἑτέρου στρατηγοῦ Πλαταιῆς τε ψιλοὶ καὶ ἕτεροῦ 
περίπολοι ἐνήδοευσαν ἐς τὸν Ἐνυάλιον, ὅ ἐστιν 

(ἀρ. 67. 8.1. Μινώαν. Ῥαὶϊ. ἐρλαμὴ (55. Αυσ, ἤορ. τ. 
Βεῖπς. ἡΠίνωαν, αὐ γυϊσο ὁ. 118. Αἱ Ἰάθπὶ ΒΟΙΙκον ΠῚ, 51. Μηινώαν, 
οἱ τϑοίδ; νἱά. 181 δάη. 

ΡΣ ΣΟΝΝ Ο855.. (]. (Εἴο ἃ Ργ- πιδη.} Τ. Ε΄ μισὰ, Μπά. 
δίοσαᾳι. Ῥαγπι. Ατ. (ἢν. θαπ. εὐ ὁ οουῦ. Αἴ. ἐπλινθεύοντο ; ιοά 
ραυΐο αἰΐα νυἱ Ιοσίμιν Π, 78. 

δ. 2. Τὸν πνολρὰ κυσὶ 

οἱ Μεγαρῆς. --- τούτου γε- 
γενημένον, ἷ. 6. 05. 0αρ 18 
0 ΑἸΒΘΙΗΙ ΘΠ θ8. τλπγῖ8 ΙΟῃ 615." . 
ΠΑΛΟΚ. 

ὅαρ. 67. 8.1. 4“π6. ΟἿ. «ἀη. 
Π, 77.1. --- παῤεσκεύαστο. 
Οἵ, δάῃ. 1, 40,1. -- Μινώαν. 
Οἵ, ρά....-- τὴν «ἢ. νῆσον. Οἔ, 
δάμη. ΠΙ, ΟἹ. 1, -- ἐν ὀὁρύγμα- 
τι. δες ἔσββα ἴῃ οοπεἰποηΐο μαὰά 
ῬΓΟΟΣΪ ἃ Ἰομρσίβ πιο θη ῖθε5. υἱ θοῦ 
φυδογοπάα. Οοηΐ, ΒΊΟΟ πὶ. --- 
ἐπλίνϑευον τὰ τείχη, 18- 
ἴ6Υ65 δ ΠῸΓῸ5 Θδχβίγαοῃ- 
ἀο5 Βα ΕΒ απί, Ρο ΟΝ 5. 
π- καὶ ἀπεῖχεν, ἷς 6. καὶ 
ὃ ἀπεῖχεν. Οἷς αἄη. Πι, 4, 8. 

8.2. Πλαταινῆς. Ἐχ 115, φαΐ 
ΑἸΠοπὰ8 βου πσογαη!. --τ ἕτεροι 
περίπολοσι: Ουαῤτιίαγ, πὶ οἰγοῖ- 
ἸΟΓΘ5 Του πίη ἀἀ]ο] βοθπίοβ (ἔφη- 
βοι) ἽΠῚ ΑἸπρηϊθπβίαπι, ἀὸ {15 
υἱά. Β1Ὸ οτὰ ἢ ὁἐ Ατ π. δὰ ἢ. 1. 
δ Γ Ἢ δ τη. πιῖχιι. ατ, ὃ. 129:. ἀἢ 
ΒΡ Βῖβ. ἀἴνοῦβὶ μΠΠ|68. ΘΧΟυ ΓΘ 65 
(δ εἰ σαρΡ 61}, αιάϊδϑ νὰ]ν 
οὖ56. ΥΥ̓ΔΟΒ5πι ἢ. Απῖχι. αὗ, 11. 
1. ». 401. Ἐπ ΠΠ05. αυϊάθπι ἱη[6}- 
Ἰσθη5 θυήίκογ, φυδηχααᾶπι μἱ περί- 
πολοι Ρ᾽εσι {πὸ ποῖ δ πιο 65-- 
56ηΐ ἃ Β6Π|ὰ οχίοῦπα, αὐ ΜΙΠΟὰ 
Τὰ πὶ ἃηΓ6. 0 ΑΕ ΘΗΪ ΘΠ βΙθτι5. Οὐοῖι- 

Ππιο τὸ Ἐν. Ο΄ αἄη. 

Ῥαΐα, ἴῃ δᾶ 416 Ῥγδοβὶ ἀἴπιπὶ Ροβί λα πη 
6β86ὺ ΠΠ. 51... 101 [αϊββο οοηϊϊοῖί, 
Αἱ Βορίκῃ. [πϑογ. 1. Ρ. 905. πο- 
σαν Π05 περιπόλους 6558 ΒρΡΗΘΡΟΒ: 
ὨΆΠῚ {ππ|ΠῚ ΤΊ Ο. 605. οτην τφρελοῖς 
Πλαταιεῦσι. φομιροπαῖ : οὐ Πορ] 5 
ΟρΡρομπαΐ, ραΐογθ 605 [ιῖβϑο ἸΘΎΤΟΡ 
ἁγιμαίοβ, {αππὶ ἴαπηθα ΘΡΒ ΟΡ πα- 
νοπλίᾳ υἱὶ βίη! Οἷ΄ ΗΠ ἃ ΥῸ ὁ ὁ τ. 
εὖ Χεπ: Με. ΠΠ. ὁ. 27. Ἔι' 
Πδδοϊκίαβ. ἀυϊἀθιὴ τἃ τ ἴηἴοῦ 
88. οποϊαπάα νεῦρα ἕτεροι πε- 
ρίπολοι ΠΟῸῚ ἃγοῖθ ἰἰὰ ἱπησθηάα, 
485] περίπολοιε ᾿ἴΐθπὶ {που ηῦ ἀρὲ- 
λοί, 564 ἀροϊρίοπα ΡγῸ μῖ5. ἔτε- 
ροι, περίπολοι ὄντες, οχἰπεἰπιαΐ, 
Αὐ γοπδβ, {πα} 65. δἰπὶ ΘΡΗΘΡΙ, 
Βῖο πο αρίθ υἱάδηϊαν σοπΊπΊθι 0 - 
ταν! ὙἹβοθοῦο ἴῃ δῖαΒ. Ἠοὶν. 1. Ρ. 
907... οἱ Ποηη65 ΙἸΟΥΓΟΓ ἀγ- 
ΠΗ ἠαυὰ ἀαθῖο τηὰσὶβ ἰἀο δὶ βυηὶ 
αἱ τὸ ἐῤδραμεῖν ὃ. δ.,.ὄ δὶ] (ὃ 
ὁπλίταις οἴ. απ. ΑἸτογα ἰαπῖΘα 
ΘΧ Ῥᾶγίε πο ΠΟΘ] Θη ἄτιπὶ δὲ ψὲς 
λοὺς ἔχ παρασκευῆς ὧπλισμέ- 

νους, Πα} 68. πὶ ὙἹ θη ταν το αϊγῖ, 
ΑἰΒοπ  θμβῖβιιβ δθοιῃάτιμι ο. 94: ποη 
[αΐϊδδος δὲ οἵ. ἀάη. --- ἐς τὸν 
Ἐνυάλιον. Νιδὶ δ Βοα δι, 
ἀδιιβ τὸ ἀοὶ ἰοπιρίο ποπιίπαίαβ 
νἱΔογὶ ροϑδοῖ. Νὰπι αιαπάιαηι, 
«αι. ποὺ ἢν, Ῥ]ογιπίᾳα παρᾶ, 
ποὸη ἐφ, γΡοπίαν. (εὖ. Ααἢ ἀὰ 
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ἔλασσον ἄἔπωϑεν.. καὶ ἤσϑετο οὐδείς, εἰ μὴ οὗ 
᾿ ἄνδρες οἷς ἐπιμελὲς ἣν “εἰδέναι, τὴν νύκτα ταύτην. 
καὶ ἐπειδὴ ἕως ἔμελλε: γίγνεσθαι, οἱ προδιδόντες 
τῶν Μεχαρέων οὗτοι τοιόγδὲ ἐποίησαν. ἀκάτιον 
ἐμφηρικον εἷς λησταί, ἐξ πολλοῦ τεϑεραπευχότες 
τὴν ἄνοιξιν τῶν πυλῶν, εἰώϑεσαν ἐπὶ ἑμάξῃ 
πείϑοντες τὸν ἄρχοντα διὰ τῆς τάφρου χαταχο- 
μέίξειν τῆς γυκτὸς ἐπὶ τὴν ϑάλασσαν καὶ ἐχπλεῖν" 
καὶ πρὶν ἡμέραν εἶναι: πάλιν αὐτὸ τῇ ἑμάξῃ χο-- 
μίσαντες ἐς τὸ τεῖχος χατὰ τὰς. πύλας ἐξῆγον, 
ὅπως τοῖς ἐκ τῆς δήινώας ᾿Αϑηναίοις ἀφανὴς δὴ 

"άπωϑεν. ΤἸἰ. γαϊ., Τ. Υἱηά, Ἀἴοσψι. Βοίης, ἄποϑεν. ΟΥ̓ βὰ. 
ἹΠΟ ΤΥ ὍΣ 

Εἰδέναι οἴῃ. Τ. Εν {μισά... οὐ οχρυπσὶ νὰν ἄτγποσ, Οἵ, ἰαιηθῃ 
ἱ ἰἈαυ βδυ ἢ 

8.1.), 5 πὰ Πτον ἐς τὸν ΜΙαλόεντα πίππι. --- ἐπὶ ὧμαά ξη. Νανῖρίο- 
1Π. 9.ὄ Ἰερὶ ἀσοει (106}}... 0] οἵ. Ἰογιπὶ Ρ Δι 5 15. ὙθοίογιπῚ δχθιηρία 
δάμη. ὃ. 6. Οιοπίαπι απΐοπὶ ὃ 56- δαάϑβουϊροι! ΒΙοοπιῖ. Γγαπάθπι Ὀ6}}1-- 
Φυΐταγ 5. οὐσπ Βοίϑις. Ἰοσθηάπν νἱτ᾽. οαπὶ δαΐο 5᾽ Π}}ΠΠΠπλὰ ΠῈ ΠΑΡΓατὶ ἃ Πὶγς 
ἀείυν τὸ Ἐνυάλιον εἶνο (οἱ. μοΡ. ΧΧΝ, 9. ΡΓδοίθυθα δαποίδηβ. --- 
δα ΡῬῃγγη; Ρ. 910.) ᾿Ενυαλιεῖον. “τὸν ἄρχοντα. Ῥτδείεοίιπι Ρ6- 
ΠΙαὰ οὐίαπι ἴῃ Βίθρη. ΤΠε5. πον. ἰἸοροπμῃδϑβίογιπι Νίβαθαθ οἱ ἴπ ἰ0ῃ-- 
Βίπο οχοϊαίπτ, Ηοσ διΐοπι ἴθ. 5 ΠΙΘΘΠΙθι15. ργαθβδί ἴα ἀσθῃ μη, 
Ρἰππι. (ἱερόν, τέμενος) ἷπ᾿ οση,-- - Οἱ, 06, 4. ἰηἴτα ὃ. ὁ. 08,2. 69, 9. 
ποπίβ ςο!!οεαπάϊιπι 6586 ἐχ ὃ. Ὁ. «6 1] Αὐπ. -πα δεὰ τῆς τά- 
ἱπουηΐ. τϑοῖθ σο  Πσὶὶ Ἠσδοκ, --- φροῦυ. Εδηι, 6556. [Οββᾶπι, 480 
ἔστιν... ἄπωϑε ν. ΟἿ. κοϑὲ. {υχία, αἰϊδγιαπιη. πλεγὶ γα μα πη. ἴῃ 
αὖ- ὃ. 100. 2. ἀάη. ἼἜλασσον οοῇ πο ροτία Πιοεῖῦ, δά πιᾶγα νοὶ Νὶ- 
ἔλασσον ἢ τὸ ὄρυγμα δ. βαθδην {που ρογάμποία, τροῖο ἀοσοὲ 

ὃ, 9, ᾿κάτιον ἀμφηρι-: Ηδδοῖς. -- ἐς τὸ τεῖχος ἴθησθ 
Ω ό ν} πλοιάριον. ἑκατέρωϑεν οὐηὶ ἐφῆγον γερο. Τεῖχος δυΐεπι 
ἐρεσσόμενον, ἐν ᾧ ἕκαστος τῶν 5ἰπσι αν ἰΟησΟβ 6. Πημ1Ὸ5 οΟπίϊ- 
ἐλαυνόντων δικωπίᾳ ἐρέστει. ΠΔΠ ΠΗ ΠΟ Π 6 πὶ οἰ Ποίοπία5. Βῖσ 
5080], -- τεθϑεραπευκύότες εὐ 08, 1. ει.609.. 2. ἀοδίσποί, ἰαῃ 
τὴν ἄνοιξιν. Ηος ἱπβο!δπει5 τπιλπὶ Θοτιμὴ ὈΓΔΟΉΪΙ ΠῚ οἱ ΓΘ ΘΊΟΠΘ, 
αἰούππι δὲ. 4αππΠὶ ϑεραπεύειν ἴῃ ἀιᾶμι ΑΙΠ ΘΗ Θη565. Θσυθϑϑὶ θγαηΐ, 
ἄνδρα τινά, σοἰ δΓδ ΑΤῚ 4 6 πα; ΟΡ ΘΘη8,. φιαθυϊίατ, ΟἿ, δάμη. θ9, 
Οὗ ΟἿ 5 ΑἸ 4861 ἀδπιθιθτι, 2.. τ ὅπως ... φυλακή] 
ΠῚ, 91, υδἰτα δοπππυπι 51. θα ὅπως ἀφανὲς δῆϑεν. ἢ τοῖς 
ϑεραπεύέιν τί φαοηίαπι ΟΠηΪηΟ ᾿Αϑηναίοις., τί χρὴ φυλάττε- 
Βευγίγο αἰ οϊ τοὶ βοῆαῖ, πὸπ σϑᾶι, οὐ γὰρ ὄντος οὐδενὸς ἐν 

δ᾽ τ τ Ὁ ΓΔΓ δ᾽ αἰ φαϊά, υἢτὸ τῷ Διεγαρικῷ λιμένι, πλοίου 
ναυτυχόν ΤΠ, θ5.; 564 οἴϊαπὶ ΓΤ ἃ φανεροῦ, διὰ τὸ ἐντὸς τειχῶν 
εἰ βιαάϊο ἸοΦε 6 ΓΘ αἰ φαϊά μεϑ᾽ ἡμέραν κρύπτεσθαι τὸ ὦὡ- 
ναϊεῖ. ΟΥἿἮἨ ΒΙ οοπιῖ, [π|πηἰ{ἰγτι8 κάτιον, ἄπορον ἣν γνῶναι τοῖς 
βδαυπυγ ΥἹ, 61. ὙἹ1,. 70... ΔΕ] ᾿᾿ϑηναίοις; ὑφ᾽ ὧν τινων λη- 
ὅπως, Ὁ, 19... --- τῶν πυ- στεύονται. 85.}0}. Π6 δή οἵ. ἀπ; 
λῶν. ΡῬονίαγαπν Ιοηδογαπ τητος. ΠῚ, 10, 0... Ρτὸ δάϊοοι, ἀφανής 
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εἴη ἡ φυλωδή, μὴ ὄντος ἐν τῷ: 2λεμένε. πλοίου, 
φανεροῦ “μηδενός: καὶ τότε πρὸς. ταῖς πύλαις ἤδη 
Ἵν ἡ ὥμαξα, “καὶς ἀνοιχϑεισῶν. χατὰ. τὸ εἰωϑὸς 
εἷς τιῦ ὠκατίῳ,, “οἵ ᾿ϑηναῖον ( ἐγίγνετο γοῶρῤ. ἀπὸ 

Σ Α - ᾿ » Π, Ὁ Υ ξυνϑήματος τὸ τοιοῦτον) ἰδόντες ἔϑεον δρόμῳ 
ἐς τῆς ἐνέδρας, βουλόμενοι φϑώσαι,. πρὶν ξυγ- 
πλῃσϑῆναι πάλιν τὰς πύλας; καὶ ἕως ἔτι: ἡ ἅμαξα 
ἐν αὐταῖς. ἦν κώλυμα οὖσα. πϑοςϑεῖναι" 
τοῖς ὥμα καὶ οἵ ξυμ ρέσσοντες. Μεγαρῆς τοὺς 
χατὰ τὸς πύλας φύλαχας κτείνουσι. χαὶ -πρῶτον 
μὲν οἱ περὶ τὸν “Δημοσϑένην Πλαταιῆς. τε χαὶ 
περίπολον ἐρέδραμον, οὗ νῦν τὸ τροπαῖόν ἐστι" 
χαὶ εὐθὺς ἐντὸς τῶν πυλῶν (ζσϑοντο γὰρ οἱ ἐγ-: 
γύτατα 1Πελοποννήσιον) μαχόμενοι. τοὺς προςβοη- 
ϑοῦντας οὗ “Πλαταιῆς ἐκράτησαν. καὶ τοῖς τῶν 
᾿ϑηναίων ὁπλίταις ἐπιφεροχιένοιϑ, βεβαίους τὲς 
πύλας παρέσχον. 68. ἐπειτὰ δὲ χαὶ τῶν 49η- 
γαίων ἤδη ὁ ἀεὶ ἐντὸς γιγνόμενος χωρεῖ. ἐπὶ τὸ 

5. Δ. Ξυγκλησϑῆναι Ῥαϊ. Ὑιυ]σὸ ξυγαλεισϑῆναι. Ὁ δ58: ἐυγμλης 
ϑῆναι, Αὐσ. ἃ Πιᾶπ. γθο. ξυγκλῃϑῆναι, φυοά γϑοθρι: Βεικῖς. 568 
«ΔΖΕ Δ ΠῚ κίχλημαι εἱ χέκλειμαι ρνδοίον χέχλεισμαι., ποθὴ ἐπλήϑηΐ 
Ἰαχία ἀνά ἐχλήσϑην 56 ἐκλείσϑηΐ ἀἸοῖαγσ. Εὰ Υ, 72. Βεῖϊεκ. ἴρ886 
ξυγπλησϑέν ΘΧΒ ρου, αἴχαθ ], 117. κατεκλήσϑησαν. Ὀοπρτάμαι οἰϊαπι 
κλῃστός 11, 17. Ὑ11. 98. εἰ ἄκλῃστος 1]. 

Κατὰ ᾿εὰφΦ πύλας δ55.. Αὕὔὐρ. (Πἰϊο ἴαμα ἃ πδῃ. 60.) ΟἹ. Ὑοη. 
Τ. Ἐ. Ιπσὰ. Μοβαι. Ῥαγπι. ἃ]. γα] σο οἱ Βοκκ: κατὰ πύλας. ϑ86ὰ 
ἀΥΠΙΟα 8. δδὶ ποοθϑβάγαβ, ααία δα άοπι Ροτγία ἰαπὶ 15 ἀάά!ο ἀγίουϊο 
ΠΟΙ ΠΙδμογαίᾷ δῖ, Ἀράϊ οἰΐαπι ὃ. ὅ. Ν 

καὶ" αὖ, 

ἀρ. 68. 8.1. Χωρεῖ. ΟΙ. 
ΑἸΠχαθ ποπμλ}}} ἐχώρει, 40 ποθὴ 

(ἰποοτῖαν ἰδο]ο ἀσάφηής δοηϊ!- 
οἴα8. ΟΥ ΤΠ, 22. 8. --- τῷ λὲε- 
μένε. “θ6 Βοο᾽ οἵ, ἀάη. ΠΠν 91, 8. 

ὃ. 4. Ὡςξφ τῷ ὠκ ἀτέῳ" ὡς 
τοῦ ἀκατίου μέλλοντος. εἰςκο- 
μίξζεσϑαι. 560]. -- ὠπὸ ξυν- 
ϑήματος. 85ῖ. ἴζοτσῃ ὙΠ, 22. 
ΟἿ, αάη. 1, 193. ἢ., 90, ἀ. 1Υ΄ 180, 
5..ὕςϑεὸον δρόμῳ. ΟΥ̓ πάπι 
ἩΙ, 111...2:: --ἰ προςϑεῖναι: 
ΘΌΡΡΙ. αὐτὰς (τὰς ϑύρας). 6 
γ γΡῸ οἵ, ἱπίοτρε. ἤθτο ἃ. ΠῚ, 78, 

δ. ὅ,. "ΗἨισϑοντο .:- ἴες 
λοποννήσιοι. Ἐϊ5 οχρ!ϊοαίῃτ, 
4] βἰῃξ οἱ προςβοηϑοῦντες. ΟΥ̓ 

γ θη. Τ. Ἐπ Το. [λιρᾷ. Νοξαι. Ῥᾶγπι; 
ΟΡ. 

αάμ, 1, 91, 5, -- τοῖς... ὅπλί- 
ταις. Θυα ποη Ρ]αἰδθθηβοϑ. οἱ 
περίπολοι; 566 5011 Ε]αἰαθθηβ88 
ψ οῖβ56 ἀϊοαπίαν; ὁπλιτῶν νοοᾶ- 
Λαο ἱροὶ πέρέπολοε 5 σι Ποατὶ ἀν 
οὐἱ [οτγβιίαπ  γἱ ἀθαπίιγ.. Οἵ. δάη, 
ὃ. 2.. δεά φυοπίαην ργΟ: Βοναππο- 
πηΐπθ ᾿ουδουταπα αηἰτρουιην, γ  Υθο- 
ταπὶ ῬΟβίναπι 586. ΠΟῚ γ ΘΓ β᾽ Π1}}6 
οδὺ, οἵ. ὐγοίογοβι ἀπ οππηι. Ε]α- 
Ἰαδοπβί δι ἧπ ΓΟ ΠῚ 18 ΠῚ ΠΙΥΓΕΡ 559 
Ἰερίπλβ , στῶν ἀγηναίπραθ ΠΝ 168 
6586 ΗΙρροογὰι 5 δ, 1, ρτοθάθι}0 δϑῦ, 
Ῥγδοβου πηι. αι, ἐδ. 15. ἀυοαιθ 
ΔΙ φαΐ Βὲο Ἰορὶ ὁομῃβθπίαπθιμη αἱ, 

ὕ 
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2 τεῖχος. καὶ οἵ Πελοποννήσιοι φρουροὶ τὸ μὲν πρῶ-- 
τον. ὠντισχόντες ἠμύγοντο ὀλίγοι, καὶ ὠπέϑανόν 
τινὲς αὐτῶν" οἵ δὲ πλείους ἐς φυγὴν κατέστησαν 
φοβηϑέντες, ἐν νυχεί τὲ πολεμίων προςπεπτωχό- 
τῶν, καὶ τῶν προδιδόντων Μεγαρέων ὠντιμαχο- 
μένων, νομίσαντες τοὺς ἅπαντας σφᾶς εγαρξας 

3 προδεδωχένγαι. ξυνέπεσε γὰρ καὶ τὸν τῶν 4ϑη- 
ναίων κήρυχα ἀφ᾽ ἑαυτοῦ γνώμης χηρῦξαι τὸν 
βουλόμενον ἰέναι Μεγαρέων μετὼ ᾿᾿Αϑηναίων ϑηΞ 
σόμενον. τὰ ὕπλα. οἱ δ᾽ εἷς ἤχουσαν;, οὐχέτι εἰνέ-- 

μενον, ἀλλὰ τῷ ὄντι νομίσαντες δοινῇ πολεμεεῖ- 
4 σϑαι κατέφυγον ἐς τὴν Νίσαιαν. ἅμα δὲ ἕῳ ἕω- 
λωχότων ἤδη τῶν τειχῶν, καὶ τῶν ἐν τῇ πόλει 
ἹΠεγαρέων ϑορυβουμένων, οἱ πρὸς τοὺς ᾿Αϑηναί- 
ους πράξαντες χαὶ ἄλλον μετ᾿ αὐτῶν, πλῆϑος ὃ 

- ξυνήδει, ἔφασαν γρῆναν ἀνοίγειν τὸς πύλας καὶ 
ὅ ἐπεξιέναι ἐς μάχην. ξυνέχειτο δὲ αὐτοῖς τῶν πυ- 
λῶν ἀνοιχϑεισῶν, ἐςπίπτειν τοὺς ᾿᾿Αϑηναίους" αὐ- 
τοὶ δὲ διάδηλοι ἔμελλον ἔσεσϑαιν" λίπα γὰρ ἐλεί- 
ψεοϑαι, ὅπως μὴ ἀδικῶνται. ἀσφάλεια δὲ αὐτοῖς 

δ. 2. Ἠμύνοντο. Αὐσ. Ραὶ. Τ. Ἐ. ΕΗ. γαϊ, Η. Μίοκχψι. ἠμύναντο, 
υοά πιΐπιι5. μἰασθί. 

ὕδρ. 68. ὃ. 1. ᾿4εἰ. 
ΤΙ τὴν Τς 

ΕἸ, δάη. 

δ. 2. Οἱ δὲ πλείους. 
προδεδωκέναι; ῬΙΟΥΙααα 
δαΐθι ρογίθγγιῖ, 4υοἀ οἱ 
ποοίᾳα Βοίεοβ ἃσρστεβϑὶ 
οΥαπί, οἵ φτοάϊξογοβ ὃχ 
Με σατοηβῖρθαβ σοπῦγα ρι- 
δηδΡαπί (ρΡ505 ρρρυρπα- 
βθᾶπι)ν ἴῃ ἔπσαπι 56 γογίθ- 
γαπῦ, ἀτθιϊγαιῖ. ἢ ἀπίγοῦ- 
518 δ Ορατοπϑίθαδ 86. 6558 
ῬΙσά το 5. 

8. 8, ἀφ᾽ ξαυτοῦ γνῶ- 
ἐν 5) 518 Βροῃΐθ. Βοία ἀφ᾽ 
ἑαυτοῦ γτὸ Πἰ5. Ροϑυῖ Ὠϊοά. ΧΙ, 
θ60.., οἱ ἴα ᾿δᾶῃθ βϑθρίιι5 ΒΟΥ ΙΒ Γ, 
Υἱά, Β υἱκ: δὰ ΥἹ; 40, δεὰ γνώ- 
μῆς ααά Βθ]ο: Ομ: ΧΙΗΠ,, 88, 

ΧΗΥ͂Ι, 52. 4]... απ 46 ᾶπο γοσθηῖ 
ἐτασιτα ἃ Κτποσ, ἀθίουὶ ἀρρᾶγοὶ. 
-- τὸν βουλόμενον ἐέναι, 
Ἡ ν ἀπ το οὲς γι ΓῸΣ, 
Βοἷνοοπι, ΟΡβεγν. Ρ. 13. 54. --- 
μετὰ ἦν, ϑησόμενον τὰ 
ὅπλα, οὐπὶ ΑἸΒ πα π5ῖθὰ5 
αὐ Ἰὰποῖΐαγα5.. Οἵ, άπ. Η, 
2, ἦς - κοινῇ; 1. 6. »ποινῶς 
ὑπὸ πάντων Μεγαρέων ; καὶ 
οὐχὶ ὑπὸ μόνων τῶν -πραξάν- 

τῶν ἰξϑρς ἀϑηναίους.““ 4ΟΥ- 
ἌΚΑΣ. 

ἃ. ἃ, Ὧπρ ἘἘ ΟΡ πὸ ΟἿ άπ. 
Ι, 181, 

δ... Δίπα ἀλείψεσϑθϑ' αἱ. 
ΟΥ̓ αὐη. 1, 6..5. --- ἀσφἀλειὰ 
τον ἀν οίξεω ς; ταξῖϊ 5 ἃ αὖ 8 πὶ 
ΡΟΥΘ ΡΟΥἃ5 ρΡοΤεοΥ δ Π. -- 

ἔπειτα δὲ οἱ 
προδύται καὶ 
τὴν πόλιν τῶν 
“Μεγαρέων 
ἐπιχειροῦσιν 

. ἐνδοῦναι, ὅ- 
περ οὐ προ- 

χωρεῖ. 
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μᾶλλον ἐγίγνετο. τῆς ἀνοίξεως" χαὶ γὰρ οἵ: ἀπὸ 
τῆς Ἐλευοῖνος κατὰ τὸ ξυγκείμενον τετρακχις χίλιοι 
ὁπλῖται τῶν ᾿4ϑηναίων χαὶ ἱππῆς ἑξαχόσιοι [οἷ 
τὴν νύχτα πορευόμενον παρῆσαν. εληλιμμένων 8 
δὲ αὐτῶν. καὶ ὄντων ἤδη περὶ τὸς πύλας, κατα- 
γορεύεν τις ξυνειδως τοῖς ἑτέροις τὸ ἐπιβούλευμα. 
καὶ οὗ ξυστραφέντες ἀϑρόον ἦλϑον καὶ οὐχ ἔφα-- 
σαν χρῆναι οὔτε ἐπεξιέναι, (οὐδὲ γὰρ πρότερόν πω 
τοῦτο ἰσχύοντες μᾶλλον τολμῆσαι,) οὔτε ἐς χίν- 
δυνον. φαγερὸν τὴν πόλιν χαταγαγεῖν" εἴ τὸ μὴ 
πείσεταί τις. αὐτοῦ τὴν μώχην ἔσεσϑαι. ἐδήλουν. 
δὲ οὐδέν, ὅτι ἴσασι τὸ πρασσόμενα, ἐλλὰ οἷς τὲ 
βέλτιστα βουλεύοντες ἰσχυρίζοντο, χὰἀὺὶ ἅμα περὶ 
τος πύλας παρέμενον φυλάσσοντες, ὥςτε οὐχ 
ἐγένετο τοῖς ἐπιβουλεύουσι, πρᾶξαν ὃ ἔμελλον. 
69. γνόντες δὲ οἱ τῶν ᾿Αϑηναίων. στρατηγοὶ, ὅτε 1 
ἐναντίωμα τι ἐγένετο, χαὶ τὴν πόλιν βίᾳ οὐχ 
οἷοί τε ἔσονται λαβεῖν, τὴν Νίσαιαν εὐϑὺς περιε- 
τείχιζον νομίζοντες, εἰ, πρὶν ἐπιβοηϑῆσαί τινας, 

ἐξέλοιεν, ϑᾶσσον ἄν καὶ τὸ Μέγαρα προςχωρῆ- 

ἡ Νίσαιά γε 
μέντοι περι- 
τειχισϑεῖσα 
ὁμολογίᾳ 

παραδίδοται, 
καὶ τὰ μαπρὰ 
τείχη ἀποῤ- 
ῥήγνυται ἀπὸ 
τῶν Μῖεγά- ἐὰν δ. 5. Οἱ τήν. Οἱ οπι. (Ἰ. Υ6η. Ὦ. 1. Ατ. Οπιγ. Ῥαπ. Νδο αρίιϑ 

Ὑἱ ἀοιαιν γι οι] 15, 40 Δα αΠ|0 γοῦνα βρη οαηῦ 11 6 4 αἰ τθ 8575 4π| πὸοῦθ 
10 ν ΓΟ Ρ αηΐ, Δάν θη οΥ απ ὕ, 4π|πὶ ἜΧΒρθοίθπηβ δ 4 πἰ 65 ΠῸ- 
ΟΥΘΓΠῸΟ {Π1πῸ0Ὶ6 ἀἀνοπογδηῖ. Ἠοἰπιαπιβ ἰαπιοπ, αὖ {Πα 5οηϊθηίία 
Ἰάοποα ἢαϊ, οἱ πὸ ῬγᾶΘβθη 5. ρα Οἱ ρίτιη πιὰ] 8 ροβίτπι 5ι}, πιὸ φασι 
τ ον νοῦρὰ χατὰ τὸ ξυγκείμενον, «αρά ρὲγ Βοιμι ΘΟΙ]ΟΟ Ομ ΘΠὶ 
ΠΟΥ ΡΟ586. νυἱχ υἱάθιαγ, ' 

ὅ. 6. Καὶ οἵ ΟἹ. Τ΄ (οἷο εχ 0011. ΒΙοοπι) Νοσαα. ΟἿ, 5ἃ. 32, 
2. ιυϊρο οἱ Βεοῖικ. καὶ οἱ. 

ΠἰΘηβἰαπὶ ἀΠΊΪοὶ ἰηγια αἰίογα ἴα" 
οἴϊοπθ᾽ δυρυοπθιι ἕαοίασὶ βἰηΐ, ὁΧ 
βοαΠ οηθ ϑιθ ματα 5ζ.  --τ τές; 
ΟἿ «ἄη. 13,.4. ---ὀ αὐτοῦ, 11- 
110. ἴπ ἰρβὰ ὑὐθ6, ποῇ [ΟΥΪδ᾽ Οὐ 
Αἰμοηϊθηβίθιι5. --τ οὐ ὃ ἐν αἀνοῖ- 

οἱ ἀπὸ... ὁπλῖται. Ἀπό 
οἴ. οαάσπι αἰϊιαοίΐοπα οἱ θύονί-- 
Ἰοαιιθηθία ἀϊοίιπι οϑὺ, ἀθ χιὰ υἱὰ, 
δάη, 1. 80, 1. 

ὃ.6. ξυστραφέντες ἀ- 
ϑρόοι ἤλϑον, ἀρπιῖπο 
ἀοπβο ἴαοιο [ΓΘ θ πο 8 
γΟΠΘΥΙΗΐ, --- οὔτε ἐς κίν: 
δυνον... καταγαγεῖν. 
Ουῖην παθὸ ἐπ στιαηνιιν ἃ}} ἐπεξ- 
ἐέναι, ὍῸΠ ἰᾷ ρου! απ. ἱπ|6}}1:- 
Βοπάσπι, (ππιοά οχ ἰρβα δυπριοη6 
ΟΥαὐι, δορὶ φυοά υγῦ5, δὶ ἀιπ6- 

Ῥ ΑΠ τον ἀϊοίαμ), αὐ 1, 26. ΤΥ, 12.. --Ὁ 
ος βουλεύοντες ... ἰσχυ- 
ρίξοντο. Οοηΐ. ΜΝ αὐ. δι. 
δ. 809. 7. Ρ. 

ΟαΡ. 69. 8.1. Εὐθὺς πε- 
ριετείχεξον. Ὀϊοάοτγιβ ρῥτῖς 
ΠΠΊ 608 περιταφρεῦσαιε ὑχθθηι, 
ἀοίηαο περιτειχίσαι; παντὰῦ ΧΠ,Θ6. 
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2 σαι. παρεγένετο δὲ σίδηρός τε ἐκ τῶν ᾿ϑηνῶν 
ταχὺ καὶ λιϑουργοὶ χαὶ τὠλλα ἐπιτήδεια. ἐρξά- 
μενον δ᾽ ἀπὸ τοῦ τείχους ὃ εἶχον χαὶ διοικοδο- 
μήσαντες τὸ πρὸς Μεγαρέας, ἐπ᾽ ἐχείνου ἕἑκατέ-- 

᾽ 2 “Ὁ χω 2 ᾿ ρωϑὲν ἐς ϑάλασσαν τῆς ΜΝισαίας τάφρον τὲ καὶ 
τείχη διελομένη στρατιώ, ἔχ τε τοῦ προαστείου 
λίϑοις χαὶ πλίνϑοις χρώμενον καὶ χόπτοντες τὰ 
δένδρα καὶ ὕλην ἀπεοταύρουν, εἴ πη δέοιτό τι" 

ὃ.2. Παρεγένετο... ἐπι- 
τή δεια. κῃο ἰοϊαπι Θπιποίαιο-- 
πῃ 6 πὶ ΒοΙκῖς. πὶ Ραγθη  βῖμ ΓΘ θρὶξ, 
Οὐἶπ5. Γοὶ σα Π58 πὶ ΠῸΠ ΡΘΓΒΡΙΟΙ Πη118. 
-- σίδηρος. ϑιμίπο π 5 Γπ- 
πη θηΐα ἴοτγοᾶ (σιδήρια α. 4.) 
ΟΥ̓. άπ. ὙΠ, 18. ἴῥρ50 ἰᾶπιθπ ἴΌΓΓῸ 
δα τοίπαοιϊα [οὶ θη ἃ Ορι5 [556 
Ρυΐαὶ ΒΙοοπι. ΟΥ1, 99, ὅ. Τ], 
18, 3. ---λιϑουργοί. Οἷ Ν, 
82. εὐ Μοοτ. ἀπ. --- ἀρξά- 
μενοι ο6[. Ἦοσο ρατγοϊρίαπι οἵ 
ΟΠΊΠἷὰ Θἃ., “πᾶ 564 ΙΠΠΓΙΓ, ΟἸΙΠῚ 
ἀπεσταύρουν γΈΓΡῸ ἴαπσο. -- 
πο τον τ εργο) 5,0 εἰ" 
χον. Ουὰπι Αἰμοπίθηβθβ 0 ποὺ 
τείχει ἱποῖρίθπίοβ ΝΙβα θα ἃ ΠΙΆΓΪ 
δα ΠιΆΓΟ ΟἸΓΟΙΠ ΠΥ ΘΥΙηΐ, ἀπ ΠΟΠ 
ἘΠῸΠῚ ὈΓΔΟΒΙ ΠῚ ̓ ΟΠΡΌΓΙΙΠῚ ΠΙΠΙῸ-- 
Ταπι, 566 [Οὐἱ ἸοΠ οὶ πλιγῖ, φιιο ἃ ἀπιιηῃ 
ΟΡ15 οβϑϑηΐ, βί Πρ  ΓῚ 5 σηἰ Π οας ἴη-- 
ΟΠ σοπϊ βυηῦ, ἀπΐ ΔΙΓΘΓ ΠΊΠΓΙΙ5 
αἰῖγα Νίβαθαπι δὰ πιᾶγο ΡΟ Πιι 556 
ΘΧΙ ΒΕ πιδπάτ15 δὲ, [τὰ πΠ ΟἰΓΟιΠΠ Πηι-- 
πϊο ἃ θγδοο ΝΙβαθαπι αἰ πσθηΐθ 
δά πιᾶγὸ 5. αἰγὶ ρουιθγι!, αὐ οἱ 
ΠΪΠ1] τοὶ οὰπὶ ΔΙΊΟῸ ΙΟΠΡῸ ΠΙΠΓῸ 
658θὲ, θα δἰϊοαθι! πίττα πππὸ δά 
οτᾶπι μουν θηϊγοῖ. ΠΙαπὶ Θχρ !οαιο-- 
ΠΟΠῚ ΠΡ ΙΘΧΙΙΒ. οϑῦ ΤΠ... Οὐ 5. τὰπ 
[1ο, οἰδὶ ἢϊ5. νυ 5. Πηΐηι15. ΘΟΙΠΠΊΘη- 
ἄδιαγ, οἱ 15... 4αθι5. ΤΠ πον 1465 
60, 4. εὑ 1, 109. ἀ6 Ἰοπρὶβ πιατβ 
5115 6ϑί, οὖ ΑἸΠΘΟΥΙΠῚ ΤΠΟΘΏΪΠῚ 
παίαγα υἱάἀοἴτ σοπῇγηϊανὶ. 1)}6 5ἰη- 
δυ]ατὶ οἵ. οἰΐαπι δάη. Π, 13, 7. οἵ 
βιρτγὰ 07, ὃ. -- διοικοδομή- 
σαντες... Μεγαρέας, πιὶ- 
ΓΟ ὑγαηβύοῦβο δίοσαγα γοΥ- 
8115 οχβδίσγι οἵο, Ρογὶ. Εδοίτπι 
δὲ Ποὺ ἷπ βραϊϊο ἀποι5 Πλτΐ 
Ὀγδο ΙΒ Ἰηϊουϊθοῖο. θ6 γωρο οἵ. 

ΥΠΙ, 90, ὅ. οἱ διεατειχίζειν ΤΠ, 
94, ὕπά46 ἱποίδιιπι ἀπ᾽ ἐκείνου... 
Νισαίας ἃ ΒεΙκῖς. πηὰϊθ σὰ 8 
ψΘΥΡῚ5. ΘΟΠΙ Πού ΠῚ 6556. Θοσποβεί-- 
ἴπν, --- ἐκ ξένου, 1. α. τοῦ τεί- 
χους, ὃ εἶχον.---τῆς Νιδσαί- 
ας σομδογθηΐηθ οπὶ ϑϑλασσαν 
ποπιηθ ἂἃπ οἴη ἑκατέρωϑεν ἀ4- 
γοΡΡο ὐ.-- διελομέν ἢ 
στρατιά. Ὧδ τὸ οἴ, ἀάη. Π| 78, 
1. (δἴθγαπι Τμιο. ργορτῖο αὐ! δὲε- 
λομένης τῆς στρατιᾶς 5ογίθοῖα 
αυὶ ἡ στρατιά 5[αιπ| δα Ῥγπλιπὶ 
Ῥαγοὶρίαπι δά άθτθ ἀθθεραι; 5οά 
ἀρξόμενοι εἰ διοικοδομήσαντες 
δα ἀιτιοθ5 ΓΘίδγθη5., ἰᾷπ]θ ἢ ΠΟΠΊΪΠ8-- 
ἰἰνο8. τ στρατιὰ διελομένη οχ 
ἀϊσθηάϊ ραπεγὸ ἃ ἢ οβὲ. ἅγ. ὃ. 181. 
αάη. 2. {ΠΠπδύγανο γϑιπ]!. -τ ἔκ 
τε οϑί. ἴῃ ἢἰβ αἰΐψιια ἀπ που] 
ἰποϑ, 4ιυα., Ζιιαπιν5 ἱποῖδα ἔκ τε 
«χρώμενοι εἰ καὶ κόπτοντες... 
ὕλὴν δὰ Ἰάδπι ἃ }θο δηιι ΠΟΙ ΠῚ 
ῬοΓΓΠΘΓῈ Ῥαγίϊοα]αο τὲ... καί ροῦ- 
βρίοιθ ἀοοθδηΐ, βθηΐθηϊα ρυῖι5 δά 
τείχη διελόμενοι, ἃ]τοῦπὶ α 
ἀπεσταύρουν τ] ροδιίιϊαῖ ; [α-- 
ῬΙαΙΡιι5. Θηΐπὶ οὐ Ἰ το θιι5. δα πι-- 
ΤῸΒ ΘΧβίγιθπο5, ᾿ἰσηΐβ δὲ τηδίουϊα 
84 οΟἰγοι πη ἃ] !Π ἢ 11Π} υϊπλπγ. ΟἸΆΓ6 
ὨΪδὶ αυ!ἃ Πΐς ἀδργανανιηι οϑὶ, 56 1- 
110 πλ Πα ἀἴπ 6 τη ΘΠ ΡΓου πὶ νἱά6-- 
δ ΡΟΥΙα θα 15. 6550. ΡΠ ανὰ 46 ΓΘ 
ἰπ δ. πιαὶ. --- τὰ δένδρα 

᾿ [2 

καὶ ὕλην. «8080. κἴαμαι! 6111 
Ρϑὶπ δάϊθοιίνι ἄλλην, «ιθι 56- 
αυῖιγ 5ίορι. Αρρεπά. ὡἀ δουρί. 
ἂς Ὀῖα]. ραρ. 120.“ ὉὺΚ. Ιτοπὶ 
ΒΌΒοοιη. δά ΡΙαῦ. Α΄. 1, 1. Ρ. 75. 
ΟἿ αάη. 1. 110, 8. οἷς, Ἀθὶ οαάθπι 
γοοαθιία ἀἰβοθγηαηίιν, ΠΠ, 75, 1. 
-- εἴπη δέοιτό τι, 5ἷ 4ὰ8 



Βρασίδας μὲν 
τότε ἐπὶ Θρά- 
κης στρατεί- 
αν παρασλευ- 
αζόμενος 
βοηϑεῖ. 

110 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ͂ ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ 4. ο΄. 

καὶ αἵ οἰχίαν τοῦ προαστείου ἐπώλξεις λαμβώνου- 
σαν αὐταὶ ὑπῆς θχον ἔρυμα. καὶ ταύτην μὲν τὴν 
ἡμέραν ὅλην εἰργάζοντο" τῇ δὲ ὑστεραίᾳ περὶ δεί--: 
λην τὸ τεῖχος ὅσον οὐχ ἐπετετέλεστο, καὶ οἱ ἐν 
τῇ Νισαίᾳ δείσαντες σίτου τε ὠπορίᾳ (ἐφ᾽ ἡμέραν 
γοὺρ ἐκ τῆς ἄνω πόλεως ἐχρῶντο) χαὶ τοὺς 115- 
λοποννησίους οὐ νομίζοντες ταχὺ ἐπιβοηϑήσειν, 
τούς τὸ Μεγαρέας πολεμίους ἰγούμενοι, ξυνέβη- 
σαν τοῖς ᾿ϑηναίοις ῥητοῦ μὲν ἕκαστον ἀργυρίου 
ἀπολυϑῆναι ὅπλα παραδόντας, τοῖς δὲ Μαχεδαι- 
μονίοις,. τῷ τε ἄρχοντι χαὶ εἴ. τις ἄλλος ἐνῆν, 
χοῆσϑαι ᾿Αϑηνμίους ὅ τε ἂν βούλωνται. ἐπὶ τού- 
τοις ὁμολογήσαντες ἐξῆλθον. χαὶ οἱ ᾿Αϑηναῖοι 
τὰ μαχρὰ τείχη ἀποῤῥήξαντες ἀπὸ τῆς τῶν Με- 
γαρέων πόλεως χαὶ τὴν Νίσαιαν παραλαβόντες 
τἄλλα παρεσχευάζοντο. 

“0. Βρασίδας δὲ ὁ Τέλλιδος, “αχεδαιμόνιος, 
κατὰ τοῦτον τὸν χϑόνον ἐτύγχανε περὶ “Σικυῶνα 
χαὶ Κόρινϑον ὧν, ἐπὶ Θρῴκης στρατείαν παρᾶ- 

(ἀρ. 69. ὅδ. 3, ᾿4πετετέλεστο. Λισ. Μοβχι. Αν. Οἢγ, δυϊά, 
Ῥμοῖ. Βείωι. ἀποτετέλεστο, ΦΌΟΓΙΙΠῚ ΓΡΙᾺ ΤΙΝιογάϊάο5 ΒΟΙΓΊΡΒΘΡΙ, Φασμη 
ἀοἤ πη! πθαιθαῖ, Ραποἰββί μη 8 ΠΠθγῖβ.,. δχ 4υΐθι5. ἀπὶι8. 50] 5. ΒΟΠιι5. Θϑίν 
ΟΡ οι ρ γἀπάτιπὶ ΠΟῸΠ Ρε αν 18. 

Τοῖς, δέ ἰαοῖ!! Αὐσ. 1. γαι, ΒοΙης, ἴῃ δᾶ. βίθγ., εἴϑὶ 11, οἱ Ὑαὶ. 
[Οδ ΕΠ] ΟΠ Πν. ῬΓΟΡΙΘΓ οἷ. πιαὶ. ΒοΙκίκουὶ δἰ θην. δυιβροοίθ. δὲν. νυ ]σο 
τοῖς τε. Ἐπ μὲν... τέ 58η6 ΠΟΠΗΠΙΖΙΔμ ᾿ΏΠῈΡ. 586. στοβρομάθηϊ (ἢ 
54. 1, 144, 2.) 14 γϑῖὸ δίς. ἤθμαι Βυιὶσ ΠΉΘΗΌΓΟ δἰαιίπι. αἰ θυιμ μᾶς 
εἰρα σα τὲ... καί 5υθιοίαϊαν, ἀϊδριίοοι. Ὑυϊσαιαμι ἰαπιθῃ Θχοιδαΐ ΑΤῺ. 

ΟἈρ. 70. δ. 1. Στρατείαν. 60 οἱ Βοιεῖς. στρατιάν. Οιιαηι 
δυΐοηι ἐπὶ Θρῴκης, ἱπ ΤῊ ἃ οἷ ἃ πὶ ΚΟΥ 5115. οὐ στρατιῶς πομιΐπθ 

ῬΆΓΒ ΔΙ ΤΟ ὶ πιὰ 106 (ριο- εἰἰ5. οἵ αἄη. ΠΙ. 70. Ἕκαστον 
Ριΐο τοῦ ἀποσταυροῦσϑαι) ο56- ἀο ΓΘΙΟΡ πη 5115 ἀοοἰ ρθη άτπὶ ὀχ θ-- 
τοῦ, Νίδὶ δέοιτο ἱπῈΡ ΘΓΒΌΠΑΪΘ 6556 
πιανὶδ. αὖ ὨΙπά. ἴῃ ϑίορι. ΤΠ8. 
ΟΥὨ ὅάῃ. 180, Δ. --- αὐταί, 
1} 580. Ὑυϊσαϊαπι αὗται πιοιηθγᾶ-- 
τἶδ πιο! ]οΥ]ριι5. ἀν γβδηίθιη {Ππβίτα 
τπθηΐῦ ΝΜ αὐ ἢ. αν. ὃ, 472. 1. ". 
Ἀοδι. ὃ. 99, 0. ἢ, Καομη. ἄγ. 
ἴῃ 05. 50}0]. ὅ. 904, αὔη, ὃ. 

ὃ. 3. Ὅσον οὐκ. ΟΥ̓ δάη. 1, 
906, 1. -- τῆς ἄνω πόλεως. 
ΟΥ, 66, 4. -- ῥητοῦ ... ἀπο- 
λυϑῆναις, θὲ γοἀοπιριϊοηὶβ ργθ- 

Ῥυὶ5. ᾿ΔοΘ ΘΠ ἢ 5: πὰπι μὶ Αἰμ6- 
ΠΙΘη5ΙθῈ5. ΘΘΥΠΉ Ιαμιν: ΒῸρΓα 
δυΐθπ ο. 60. ἀϊχογαΐ ῬοΙοροππθ- 
δ05. 50105 Νίβαθαθ ουβίοαϊαιῃ ἢὰ- 
θυ ΐδ56. ΠΑΛΟΚ. 

8. 4. ἀποῤῥήξαντες. ὕι, 
οἰϊαπιβὶ. δθσαγα ἰρβα ἴῃ ἀθα ]οπθιὰ 
ΠΟῚ νΘηἰδβοῖ, Πγηλίον Ιοησα Π|06- 
εἴα τοπογθηῦ, 46 ἩΪ ΠΟ ΠΝ Πι15. Ὁ, 
109. τοοαρεταία ἃ ΜΘρΡΆΓΘΗΒΙ 18 
Ἰορθηλ8. 

Οαρ. 70. 8.1. Ἐπὶ Θράκης 

4 

πὶ 
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σκευαζόμενος. καὶ αἷς ἤσϑετο τῶν. τειγῶν τὴν 
ἅλωσιν. δείσας περί τε τοῖς ἐν τῇ ΜΝισαίᾳ 11ελ0-- 
ποννησίοις καὶ μὴ τὰ “Μέγαρα ληφθῇ, πέμπει 
ἐς τε τοὺς πδον ννὴ χελεύων κατὰ τάχος στρας- 
τιῷ ἀπαντῆσαι ἐπὶ Τριποδίοχον, (ἔστι δὲ κώμη 
τῆς Μεγαρίδος ὄνομα τοῦτο ἔχουσα ὑπὸ τῷ ὄρει 
τῇ Τερανίᾳ,) καὶ αὐτὸς ἔχων ἤλϑεν ἑπταχοσίους 
μὲν καὶ διςχιλίους Κορινϑίων ὁπλίτας, Φλια- 
σίων δὲ τετραχοσίους . “Σικυωνίων δὲ ἑξακοσίους, 
καὶ τοὺς μεϑ᾽ ἑαυτοῦ, ὅσοι ἤδη. ξυνειλεγμένγνου 
ἦσαν, οἰόμενος τὴν Νίσαιαν ἔτι καταλήψεσθαι 
ἀνάλωτον. ὡὑς δὲ ἐπύϑετο, (ἔτυχε γὰρ νυχτὸς ἐπὶ 
τὸν Τριποδίσχον ἐξελϑών.) ἀπολέξας τριακοσίους 
τοῦ στρατοῦ, πρὶν ἔχπυστος γενέσθαι, προςῆλϑε 
τῇ τῶν Μεγαρέων πόλει λαϑὼων τοὺς ᾿᾿ϑηναίους 
ὄντας περὶ τὴν θάλασσαν, βουλόμενος μὲν τῷ 
λόγῳ χαὶ ἅμα, εἰ δύγαιτο, ἔργῳ τῆς Μισαίας 
πειρᾶσαι, τὸ δὲ μέγιστον, τὴν τῶν Μεγαρέων 
πόλιν ἐςελϑὼν βεβαιώσασθαι. χαὶ ἠξίου δέξασθαι 
σφᾶς λέγων ἐν ἐλπίδι. εἶναι ἀναλαβεῖν Νίσαιαν. 

ΠΟΙ: θ6ηθ ΘοΠρτδηΐ, οὐ ο. 74. ΤΗσον ἀ1 4085 ἈρογίΘ Βπο ΓΕΒρίοΙΘΠ5. ἀϊοαὶ 
τὴν ἐπὶ Θράκης στρατείαν παρεσχεύαζεν, ἵναπερ καὶ πὸ πρῶτον 
ὥρμητο, στρατείαν τερερὶν Ηδδοῖι., 4ιιοπὶ βϑοιι βιιπιιβ. (ὐδίογαια οἵ, 
ΓΗ͂Ν δ 

πον (855. (ΟἹ. γοη, Τ' Εὶ Ο. Κοσ. ]. γυϊσο οἱ Βεϊεῖς. αὐτοῦ. 
5. 2. Ἐςελϑών Ἐ. Ἐ. Νυρο οἱ Βόϊκ. εἰξελϑών. ΟΥ̓ 5ἅ. 22. 1. 

«παρασκευαζόμενος. Πα 
Οδι518. Πεΐ5. ΘΧροα!οπὶβ νἱ 4. 79, 
2. --- πέμπει ἐς τοὺς Β. Οἵ, 
δάη. 1, 107, 2. ])ὲ τέ ρατγιίου!αθ 
ΘΟἸ]οοαἰίοπα οἴ, αὐποῖ. 1. 10. -- 
Τριποδίσκος. Ἀριπά ϑδίγαρ. 
Ρ. 994. Τριποδίσκεον, 4ιΐ 66]; 
καϑ' ὃ ἡ νῦν ἀγορὰ δ᾽΄εγαρέων 
κεῖται, ἀριιὰ δίερῃ. Τριποδίσκος, 
Τριποδίσκοι, Τριποδίσκη, Ῥαιι5. 
Ι, 43. 7. Τριποδίσκοι. ἴ)6 5ἴϊα 
οἵ. ΤΠ 6 ἃ Κ, αταθο. βορί. Π. ρ. 410, 
54. οὐ τ 5.. Η6]}}. 11. 1. ρ. 396. 
-- ὅσοι ... ἦσαν. Ηοβ ποπ 
ΔΤΏΡ] 5 οΠΙμπι [556 οροτίοι, δὶ 
72. 2. αὐἀϊιποῖῖβ. Βοθοίογιμι ἀϊ0-- 
Βὰ5 τ] 118. οἱ ἀπσθηι 5 ἰοία5 ἐχοῦπ 

αἶπιθ. 56Χ ΠΉΠΠ|ἃ σγανβ ΔΥΠΊΔ 46 
ΜΠ λα πὶ ΘΟΠ παἶ556. γθοῖθ γα ὑατ, 

δ.2. Ὡς δὲ ἐπύϑετο. ...5εὶ!. 
ἁλῶναι, φιοά τοροίαϑ ΟΧ ἀνάλω- 
τον.“ ΒΑῦ.,-- ἔτυχε... ἐξ- 
ελϑών. Ηος δπιποίαίαπι ἃρο- 
ἀοϑβὶ ἱππσθπάμη. --- ἀπολέξας. 
ΜΘαΐμμ ἰορσὶ Υ, 8. (6Ε1Υ, 9.) «(- 
ποίαι 6οι, Οὗ δάποί, 1, 10. --- 
ἔχπυστος γενέσϑαι. σΙ. 
δά. ΠῚ. 90, ΤΑΝ τῆς Νι- 
σαίας σὰ μθιδνα δὶ ΟΥ̓ δἄη. 1], 
θά, 4. --- σφ ἃς. Ιρδαπι οἱ πιῖ- 
1165... Οἵ, δάμη, Π|,. 113,2. --- ἐν 
ἐλπίδι εἶναι. Οἷν, δάποι. 1], 
94. 0. 
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οἱ δὲ Πεγα- 1. αἱ δὲ τῶν Μεγαρέων στάσεις φοβούμεναι, 1 
ἐσθ ἀν οἵἱ μιὰν, μὴ τοὺς φεύγοντας σφίσιν ἐξαγαγῶν αὖ- 

ἃς τὴν πόλιν. τοὺς ἐχβάλη, οἱ δὲ, μη αὐτὸ τοῦτο ὁ δῆμος δεί-- 
σας ἐσιίϑηται σφίσι, καὶ ἡ πόλις ἐν μάχῃ καϑ' αὖ- 
τὴν. οὖσα ἐγγὺς ἐφεδρευόντων ᾿Αϑηναίων ἀπό- 
ληταῖι, οὐκ ἐδέξαντο, ἀλλ᾽ ἀμφοτέροις ἐδόκει ἡσυ- 
χάσασι τὸ μέλλον περιιδεῖν" ἠλπιζον γὰρ καὶ 
μάχην ἑκάτεροι ἔσεσθαι τῶν τὲ ᾿᾿Αϑηγαΐων καὶ 
τῶν προςβοηϑησάντων, καὶ οὕτω σφίσιν ἀάσφα- 
λεστέρως ἔχειν, οἷς τὰς εἴη εὔνους : χρατήσασι 
προρχωρῆσαι" ὁ δὲ Βρασίδας ὡς οὐκ ἔπειϑεν, 
ἀνεχώρησε πόλιν ἐς τὸ ἄλλο στράτευμα. “ἴῷ. ἅμα 
δὲ τῇ ἕῳ οἱ Βοιωτοὶ παρῆσαν διανενοὴ μένοι μέν, 
καὶ πρὶν Βρασίδαν πέμψαι, βοηϑεῖν ἐπὶ τὰ Μόέ- 
γαρα; εἷς οὐκ ἀλλοτρίου ὄντος τοῦ κινδύνου, χαὺ 
ἤδη ὄντες πανστρατιᾷ Πλαταιᾶσιν" ἐπειδὴ. δὲ χαὶ 

ν»ε ὧν ἔπειτα τὴν 
Βρασίδου δύ- 
ναμιν οἱ Βοι- 
ωτοὶ αὐξά- 

φουσι, καὶ γί- 
γνεται ἵππο- 

μαχία. 

ὅν.. 71. 8, 1. ᾿Επίϑηται. (55. Αὐσ. Ρα]. ΒεΙκ, ἐπιϑῆται, 
ΟΥ, κα. ἵ ὌΡ.. 1: 

᾿ἡπόληται. ὕα55. ἀυρ. ΟἹ. (Βῖο ἃ τ. ταη.}) Τ. Ῥα]. 1ι. γαϊ, Η, 
οκαι. ἀπολεῖται. Οὗ 54. 1, 30, 1. 

δ. 2. Οἷς τις ΟἹ. ὁχ οἰπθηᾷ. οἰτιβᾷ, πιαῃ. οἱ Βοίκῖς., θοδοπιαιο ἀὰ- 
σπηΐ γοϑι σία ΠΡγογαπι ἢ. 1. Ε. Πὰν. Ὑα]ροὸ ὅςτις, φυοα ἔγιδίνα ργο- 
Ραΐ ΒεΠΒ. δγηΐϊ. ρ. 290. Οἷ δὰ. 

(πρ. 71. δ. 1. ΑΣ  ὐτοῖ Ὡς 
εις, μον ἀπ, τιν δ᾽ δ δξα 
Νοπ ΠΟΥ πὶ δβ. ἀΐ' ΠΟΙΜΙ ΠΗ 15 
ΘΟ] ]Θοἰἶν 5. δά θοιίνα νοὶ ραν οϊρία 
Αἴνοῦβὶ σΌΠΟΙ5. οὐ ΠΟΠΊΘΙ ἀρ0Ρ0- 
παηίαγ. [Οἷ, ΜΙ ἃ τ{Ππ. ἀγ. 8. 494, 
2. ἃ. Ἀοδ}. ὃ. 100. 4. ἀ.. φαδη- 
4παπὶ ΠΠ1Ὸ ἄδ 5010 5 ῃρι!αγὶ 60]-- 
Ἰδοι νόστιμη, ᾿ς ἀ6. 50115 ργαθαϊοα- 
[15 δ ΔΕ 15. ΘΟΥαΠῚ [ΟΕ 
ΠΘαΐοσ θ]ο ΘΧΘΉ ΡΟ σοηγνθηΐθη- 
16γ.1 Ηἰο . .. οἴϊαπι. αἰϊὰ ἴσιγα οδί, 
4ποά ποπιϊπαιίνιβ αὖ στάσεις Ῥ1Ὸ 
δΘηϊνο Ραγ ῖνο,, ἀπο γοσδηϊ, 
ΡΟΠΪ Ό,. «. . Βῖ5 ταΐριβ ΠῚ, 105: 
οἱ δὲ ᾿ἀκαρνᾶνες, οἱ μὲν ... οἱ 
δέ.“ ὈῦΚ. ΟἿ Ν αὐὐ. ατ. ὃ. 289: 
άπ, 8. οἱ ὃ. 919.  ο51. ὃ. 101. 
9. "Ὺ (ΟἹ μέν ἰπιο! Πσοπαϊ ρυΐη- 
ΟἿρ65. Ῥορα!αγὶ5. Γαοιοπῖ5. οἱ τοῦ 
δηήμον προστάται, νἱά. ς. θ6.: 
οἱ δέ 5υμπὲ ὀχβυϊαπι ἀπιΐοὶ οχ ορίῖ- 

πιαὶ. οὖ 46 γϑθοθρία βουϊρίθγα ἀπ. 

πιαιίαπι [δοιίοπο, ΠΑΛΟΚ. -- 
ἐκβάλῃ. [π|6}}. ὁ Βρασίδας. 
-- αὐτούς δα οοβάοπι, {ιιὶ ἃη-- 
ἴθα σφίσι. ῥτοποιηΐπα βἰσηϊ ρας 
5πηῦ, ΤΟΙΘΥμαΓ γα θη5. ἴΡ}50 8. “τ 
περιιδεῖν, Οἷτ Οὐ πὶ ΒΡ 1 ΘΓ ΘΟ, 
Μδάϊιπι Ἰοσίίαν ὁ. 79. οὐ. ἀρυά 
Αρρὶ. ΟἿ. Ὁ αἰκ, δα ΥἹ, 98. 108. 

ὃ. 2. Καὶ οὕτω... προς- 
χωρῆσαι, αἰαῖ τὰ δἰθὶ 
αὐ} π5 6556 ἴῃ ὀοταπὶ, 41|1- 
Ρὰ5 ΑἸ 4αϊβ ΒΘ ΠΟΥ ΟἾ 5. 65.-- 
Βοῦ, ἀραϊ!οπθπι. ὉΠ1 νἱ- 
δὲ βϑ δροι οοποθάογο, βῖνα 11- 
Ῥουῖτις Ῥάτιοβ δοα4υὶ νἱοῖο- 
γα ἢ]. 4αΐϊθὰ5 4αΐϊβᾷαο Ρ6- 
μόν ΟΙα 5 ο5856}. 

δ.3. Ἐς τὸ... στράτευ- 
ὑ. ΟἿ᾽ δἀὺ 1. 137.,.8; 

ὅαρ. 722. ἃ. ἐΐ Πέμψαι. ΟΥ. 
710,1. -- καὶ... 
Οὐ βαροιίοτο δεανενοημένοι. -- 

ὄντες ἴππσθ 
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ἤλϑεν ὃ ἄγγελος, πολλῷ μᾶλλον ἐῤῥώσθϑησαν καὶ 
εποστείλαντες διαχοσίους καὶ διρχιλίους ὁπλίτας 
καὶ ἱππέας ἑξαχοσίους τοῖς πλείοσιν ὠπῆλϑον πώ- 

2 λιν. παρόντος δὲ ἤδη ξύμπαντος τοῦ στρατεύματος, 
ὁπλιτῶν οὐχ ἔλασσον ἑξακιςχιλίων, καὶ τῶν ᾿49η- 
ναίων τῶν μὲν ὁπλιτῶν περί [τε] τὴν Νίσαιαν ὄντων 
καὶ τὴν ϑάλασσαν ἐν τάξει, τῶν δὲ ψιλῶν ἐγὰ τὸ 
πεδίον ἐσχεδασμένων, οἱ ἱππῆς οἱ τῶν Βοιωτῶν 
ἀπροςδοχήτοις ἐπιπεσόντες τοῖς ψιλοῖς ἔτρεψαν 
ἐπὶ τὴν ϑάλασσαν' ἐν γὰρ τῷ πρὸ τοῦ οὐδεμία 
βοήϑειώ πω τοῖς Μεγαρεῦσιν οὐδωμόϑεν ἐπῆλϑεν. 

8 ὠἀντεπεξελάσαντες δὲ καὶ οἱ τῶν ᾿Αϑηναίων ἐς χεῖ- 
ρας ἤεσαν, καὶ ἐγένετο ἱππομαχία ἐπὶ πολύ, ἐν 

4 ἡ ἀξιοῦσιν, ἑχώτερον οὐχ ἥσσους γενέσθαι. τὸν 
μὲν γὰρ ἵππαρχον τῶν Βοιωτῶν καὶ ἄλλους τε- 
γνεὶς οὐ πολλοὺς πρὸς αὐτὴν τὴν Νίσαιαν προςε-- 
λάσαντες οἱ ᾿ϑηναῖον χαὶ ἐποχτείναντες ἐσχύ- 
λευσων, καὶ τῶν τε νεχριῶν τούτων χρατήσαντες 

(ἀρ. τῷ. ὃ. 2.. Περί τε. Τέ οπι. Απρ. 0, γα. Ο. ΒεκΚ., εἰ 
δΆΠ86 Ῥάγαιη Ρῥἰδοοῖ, {υπὶ 60 δἀάϊίο Νίβαρα δὰ πιᾶγθ βἰΐα ἃ Βος 
ΠΪΠῚΪ5. ΒΘΟΘΓΠΑΙΌΓ ς΄ 5 οἰὰπιὶ {86 παίιιγα βιὰ οοπίμπποία 5 ηΐ, αἴχιιθ 69 
πη81}} ΘΙ ΟΠοι οἰἴΐοογο νἱἀθαπίαῃγ, ραγιίοι] 5 τὲ. . . καί ποππιηχαᾶπ 
αἰδιϊηρα! Ἰη1 6} ἰρθπηιβ. δά Υ, 10, 2 

ἐῤῥώσϑησαν. Οταῖϊο ᾷ ρᾷᾶτ- ἀμπὶ 6556 παίιιγα γεγθὶ ὐἐντεξελαύ- 
ἀἰοῖρ}ο ἰγαηβῖν ἴῃ ἰδπιριι5 Πηϊίαπι. 
ΟἿ δάμποι. 1. 57, .4. εὐ ἀθ ἴρβοὸ 
γέρο 1, 8. 1. -- ἀποστεί- 
λαντὲς οεἴ. Ῥᾷμ]ο ἃηΐθ βεγὶρία 
ἢϊα ΘΟΥΓΙΡῚ υἹ θα πίαγ, αἰ, {απ πὶ 81- 
ἰοὰ Βοροίὶ δὐνεπίββα ἀἰοι κἰηὶ, ἢϊς 
ΠΟΙ ΟἿΠῚ ΠΠῚν ΘΓΒΙ5. ΟΟΡ 5 Δάν θη δ-- 
586. “806 Πάγιπ), 4185 Ε]αϊαθαβ τ15- 
40 δἀάυχίδδομ!, ραγίθπὶ Πιἰβἰβ56 
ἐγαιαπίαγ. ΜΙ πι5 Ρρἰαςεῖ θεϊταθ οχ-- 
Ρἰαπαῖῖο ἴθ εἀ. πιαὶ, 

ὃ. 2. Ἔλασσον, (Εἴ. Μαιι. 
αι. δι. 497. αἄη. 2. --- ἔτρεψαν 
οὐ,» αάλασσαν. ΕπρΠα5ῖ5 φαδο- 
ἄστη. --- ἐν. γάρ οοἱ. ΒδΠοηθιη 
τοῦαϊρ εἶδ, φιοα ἀϊκογαῖ, ἄπρος- 
δοκήτοις.“ ΒΤΕΡΗ. Ὡς νευθ]5 ἐν 
τῷ πρὸ τοῦ εἴ. δάη. 1, 32, ἡ, 

ὃ. 8. Οἱ τῶν ᾿Αϑηναίων. 
Οἴμπιπι ἱππῆς δχ βιιρογίουιθι5 ἴα 
ΟΠ πιο σροιὶ ροβϑὶν, ἰάψαδ [οί θη-- 

. ΤΒαογ ἀΙἀϊ5. Υο]. Π. 5δοῖ. ΤΠ. 

νειν 5118 ἀοοσθαῖ, πλΓΠν Θοὺ τιπδ- 
δομι ἱππῆς οἱ οχοϊϊβϑθ οοηϊ- 
ΟΘΓὸ. 

ὃ. 4. Τινὰς οὐ πολλούς. 
1τὰ ἴαπι Π, 79. Βα ΥἹ, 93, 
οἱ ὙΙΠ...Χ0.. Οὗ, φάη. 46, ὅ.. εἰ 
ΥἹΙ. 1. --- πρὸς... ἐσκύλευ- 
σαν. ϑὶ οπιπῖα πῖο γθοῖθ βογιρία 
διηΐ, βθηϊθηϊα αδϑὲ ΑΙΠΘηΪθηβ6ξ 
ΡΓΟΡῈ Νίβαραπι, “απ ἰδηδθδηΐ, 
ΘΟΠΒΗΠ10. 56 ΤΟΟΘρῖβ56. αὐ Βορίθε 
δοάδμ ρΘ]]ΠἸοογθηῦ, ἀσοιυδαιῖνι, ἀαὶ 
απίθοδάππί, αὐ οχ ἀποχτείναν- 
τὲς 60 πιοήο, 4] «ἃ γερὰ τὸ 
αὐτὸ ἕνα ἕκαστον παραγαγόν- 
τὲς καὶ ἐρωτῶντες {Π|| 86. Π1π|- 
δίγαία5 δϑί, δ}, {ι0 ἃ 51 Πρ] οἿ5 δβὶ, ἢ 
ἐχ ἐσκύλευσαν ρεπάοιο ροξβαηϊ, 
Πα [ατηθη ποβίγαθ ποία! οηὶ τ 
ΠΟΙ 5. ρυΐαὶ ομβίατθ, {πο προς- 
ἐλαύνειν, ουΐ ΠΟΒ Υἱπὶ ὁ 415 ἃ ἀ- 

ὃ 



ἀλλ᾽ οὔτε 
Βρασίδας 

οὔτε οἱ 4ϑη- 
ναῖοι τολμῶσι 
πρότεροι μά- 

χης ἄρξαι. 
τῶν δὲ ἀπελ- 
ϑόντων ὁ 

Βρασίδας ἕς 
τὰ Μίέγαρα 
ἐράγεται. 

- μὴ ἐπιχειρεῖν" προτέρους, 
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ὑποσπόνδους ὠπέδοσαν καὶ τροπαῖον ἔστησαν" οὐ 
μέντον ἔν γε τῷ παντὶ ἔργῳ βεβαίως οὐδέτεροι 
τελευτήσαντες ὠπεχρίϑησαν, ἐλλ᾽ οἱ μὲν Ἰδοιωτοὶ 
σιρὸς τοὺς ἑαυτῶν, οἱ δὲ ἐπὶ τὴν ίσαιαν. "). μετὰ 
δὲ τοῦτο βραοίδας χαὶ τὸ στράτευμα ἐχώρουν 
ἐγγυτέρω τῆς ϑαλάσσης καὶ τῆς τῶν Μεγαρέων 
πόλεως; καὶ καταλαβόντες χωρίον ἐπιτήδειον πᾶΞ 
ϑαταξώμενοι ἡσύχαζον, οἰόμενοι σφίσιν ἐπιέναν 
τοὺς ᾿Ιϑηναίους, καὶ τοὺς Μεγαρέας ἐπιστίώμενον 
περιορωμένους, ὁποτέρων ἡ γίχη ἔσται. ̓  
δὲ ἐνόμιξον. σφίσιν ἀμφότερα ἔχειν, ἅμα μὲν τὸ 

μηδὲ μάχης χαὶ χινδύ- 
γου ἑκόντας ἄρξαι, ἐπειδή γε ἐν φανερῷ ἔδειξαν 
ἕτοιμοι ὄντες μύνεσϑαι, καὶ αὐτοῖς ὥςπερ' ἐχο- 
γιτὶ τὴν νίκην δικαίως ἂν τίϑεσθϑαι" ἐν τῷ αὐτῷ 
δὲ χαὶ τιρὸς τοὺς Μεγαρέας ὀρϑῶς ξυμβαίνειν. 

(ἀρ. 73. 8. 2. Ὧν τίϑεσϑαι. Αρ. ῬΑ]. γαὶ. 
[αατ, Νίοσχι. ἀντέϑεσθϑαι. ΜΆ]Π5. [ΓοΥϑιΐαπ ἂν ἀνατίϑεσθαι: 

ἀντιϑέσϑαι, 
ΟΥ̓ δάη. 

γϑη]οηΐ. --περιεορῶ μένους. 

ΟΝ «ἀη. Ἡ, 43, 4. ΒιπηΠ όν Ἰοσὶ- 
ἴΓ ΥΙ, 98. 108. ὙἹΙ, 38. 

γῆ, αἀδοαφιϊίατο, ἀράϊπηιϑ, 
ΟἿἹ 46. αι ίιαύα αἰσαῖαγ. πὶ ΠῸ - 
δίδθπι ἱπυθῆ ϊ, Δ 5 5] }8 76. γα- 
Ἰογα βοίθαι. θυρίοχ ἰσίθαγ ργορο- 
Β[[ἃ δύ δμθηάδιῖο., ἅΙΓὸρα ΡΟΝ, 
αιΐ προφελάσαντας σοηϊθοῖ!. αἱ 
καί αηἴο ἀποκχτείναυτες Ῥοβίθιηι 

ΑἸτοῦὶ ἀπίο τῶν οΟ]]οσαίο ΓΟϑΡΟη- 
ἄθαϊ, Αὐπο]άϊ αἰΐονα., αυϊ πρὸς 
αὐτῇ τῇ Νισαίᾳ 5οιϊρεῖι.. Νοβ 
ΠΣ γυ]σαίαπι ποπάτιπι βαιἷ5 οοη- 
[αϊαϊαπι. οἱ ἃ ΒΟΚΊΚΟΡΟ. βουναι πὶ 
ἴπν {18 ΠΙ ΘΠ ΓΔ ἢἶδ πη πάα πὶ ΠΟἢ 
ΟΧΙ ΒΕ παν πιιι5. --- βεβαίως. 
τελευτήσαντες, ἐὁοτξὰ δὲ 
(ρασπᾶ6}) οὐ θην πὴ ἃ ἀ 6 Ρ 1. 
-- ἀπεκρίϑησαν (ἀϊβοοβ- 
Β᾽ΘῪ πη Ὁ). 00 4 0 0 μν Ὁ ΕὟΡ: 
ΟἿ ἀὲ διακριϑῆναϊ δάη, 1, 18, 
0 

(ἀρ. 73. 8.1. Παραταξά- 
μενον... ἐπιέν αἱ. ϑεηίθηϊία 
ἐρὺ ΤΠιαορἀδοπιοηΐοβ δοίοπὶ {πη 6 πὶ 
ἐπ ῖγηχ 556. 5ο ὦ ἐθ᾽ οΟ]]6 ποὸπ ἀ6- 
ΒΟΘΠ 556. ΟΧ δι ππαηΐο. ἴογ6. πὶ 
Διμοπίρηδθρ ν6} Πρ ργορίοῦ ἴ- 
β᾽πτι. 8.1} ΠΡΟ ΠῚ “ΟΠ Τὰ 56 

δ. 3. μῳότερα. Ηοο νεγ- 
δὶ5 ἅμα ει ον ἄρξαι εὐ ἐν τῷ 
αὐτῷ δὲ. Ἐν» ϑρναν ὀχρ! οα- 
ἴμγ: ΠᾺΠῚ ἅμα μὲν ο.- ἐν τῷ αὖὐ- 

τῷ δὲ καί ἴπίοῦ. 56 ᾿τοββοπάθηϊ. 
ΟΡ. ἀάη. ΠῚ, 11.. 8. --- ἐδεῖξαν 
ἕτοιμοι. ΒΌΡρΙ. ὄντες. Οοηΐ, 
Μα.". αν, ὃ. 849. αὐ. 8. Κὶ ὁ 51. 
ὃ. 129. ἃάη. 4. - καὶ αὐτοῖς 
.τίϑεσϑαι, 5᾽0 4 πο 4π0- 

ἀαπηπιοάο δἰπο μαϊνορο δὲ 
ἸΡοτο νἱοὐονγία πιότὶτο 
γῖθ αν πὶ τὶ, Ρονν. )6 αὐτοῖς 
ΡΓΟπομλΐθο εἴ. απ. 1,17. Τὰ τος 
ἡππὶ ὃ, 9, Π6 ἀκονιετί νἱᾷ. Ἰπίογρυ. 
ΠΥ. Ερ. 1, 1.51. Αὰ τίϑεσθϑαι, 
αυοὰ ρτῸ προςτίϑεσϑαὶι ἀϊοίαπι 
νὰ]; Πιιά5.. πο ἐδεεξαν, οὐ ρᾶγ- 
{ἰῖρυπι ἀρροηίτγ, νϑγαπι δχ {Π 0 
(δϑουπάν αη. ο. 8.) αὖὐὶ οΧ μυ1- 
ΠΙΆΤΊΟ. δηλ ἠοἰαΐο ἐνόμιζον ΤΟΡΟ5 
ἰοπάιϊιηι: --- ἐν τῷ αὐτῷ οὖν 
ξυμβαίνειν. ΡΙῸ 5 Ῥτορτῖο 
ἐν τῷ αὐτῷ δὲ τὸ πρὸς τοὺς 
Τεγάρέας ,΄ 56ὰ ἅμα δὲ ἃ περὶ 

χαλῶς ῷ 
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3 εἰ μὲν γὼὺὼρ μὴ ὠφϑησὰαν ἐλθόντες, οὐχ ὧν ἐν 
τύχῃ γίγνεσθαι" σφίσιν, ἀλλὲ σαφῶς ἂν ὥςπερ 
ἡσσηϑέντων στερηϑῆγναι εὐϑὺς τῆς πόλεως" νῦν 
δὲ χἂν τυχεῖν αὐτοὺς ᾿Αϑηναίους μὴ βουληϑέντας 
ἀγωνίζεσθαι, ὥςτε ὠμαχεῖ ἂν περιγενέσϑαι αὐὖ- 

4 τοῖς (ὧν ἕνεκα. ἤἦλϑον. ὅπερ καὶ ἐγένετο. οἵ γὰρ 
Μεγαρῆς, αἷς οἱ ᾿Αϑηναῖονι ἐτάξαντο μὲν παρὰ 
τὰ μαχρὰ τείχη ἐξελθόντες, ἡσύχαζον δὲ καὶ αὐ- 
τοὶ μὴ ἐπιόντων, λογιζόμενον καὶ οἱ ἐκείνων στρα- 
τηγοὶ μὴ ἀντίπαλον εἶναν σφίοι τὸν κίνδυνον, 
ἐπειδὴ χαὶ τὰ πλείω αὐτοῖς προξεχεχωρήκχει, ἄρ-- 
δασι μάχης πρὸς πλείονας αὐτῶν ἢ λαβεῖν νική- 

ἈΥΣΘῈ 

τοὺς ἡ]εγαρέας ἔμελλε γίγνε- 
σϑαι, ἀϊοθπάϊμι ἐταν. 56 αιππὶ 
ῬΓΟΡΙΟΥ, μὐμο κα δῇ ΘΠΙΠΟΙ Αἰ Π1ΠῚ 

καὶ αὐτοῖς. . τίϑεσϑαι γογρο- 
ΤᾺΠῚ καλῶς ἔχειν ἀμφότερα ἅμα 
μὲν τὸ δ ὦ ΠΉΪΠῚΙ8 τΘΟΟΡ θιηιν, 
Ὑπιο. Ἰποίδα!η. ἃ} ἐν τῷ ἱποῖρίθπβ 
ὉΠΠῚ 5010 ἐνόμιζον, δά ΒΈΡΘΓΙΙΒ 
Θηπποϊαίτπι ἰΔ ἢ} ΒαρΡΊ]Θ πο, ν οἱ 
ΘΟΠΔΌΓΟΓΘ. ΥοΡρὰ ἰσίτα, ὀρϑῶς 

ξυμβαίνειν ἈΠ} 6856. ηἰδὶ γδρο- 
ἘΠῚ ΟΠ. Βα ρουίοσ πη) καλῶς ἔχειν 
Ῥογβρι οι α0|5. οασδα [αοίαπι γθοΐθ 
αἴδγιπαι ΑΥη 

ὃ.. 3. Οὐκ ἂν... σφίσι, 
ΠῸΠ ἔπὶ556 ἔπεα πὶ, τ (Γ 65) 
ἰῃ αἰδᾶμπι ἀαγοῦαν, εἰν ἵπ 
[ογαπδο ΔΓ ρΡομοτο- 
ὑπτ [)ὲ ἱπηροῦβοη Δ} 1 τιδῖι Βα 5 
ἀϊοθηαϊ σϑπουῦὶβ οἵ. δάη. 1, 197, 4. 
Ἑουίαβϑε γενέσθαι, φιοαά ΒοΠο Τα-- 
586 Ὑ6}}}15 ΘΟΠΙρ ΤΟ] αύτιν, ΓΘ θη τιπὶ 
Ρτο γίγνεσθαι. --- ἡσση ϑέν- 
τῶν. ϑιρρ!. σφῶν οὐ εἴ, Ἠ 51. 
αν. ὃ. 191. ἀἄπ. 2. Ἐγιδίγα Ἰρίμιν 
γεη. Ἰσσηϑέντες. -- ἂν περι- 
γενέσϑαι αὐτοῖς, εἰθὶ ὁ}- 
γϑηΐγα. Οἱ. δάῃ. 1, 144, ὁ. 

δ. 4. Οἱ γὰρ Μεγὰρ ῆς. 
ἢαθο Ροδὲ Ἰοπρᾶπι ἸπιοΓρ 5" ΠΟ ΘΙη 
γοΥθὶ5. οἱ τῶν φευγόντων φίλοι 
Μεγαρῆς οαπι᾿ σΟΥΓΘοοη 6. {48- 
ὁαὴν νο] ροΙ 5. ἀοουναίθ5. 6 ἤηϊα 
τΘρΘιμΠ Ὸ οὐ ΟΟΠΔΘΡοηὗ Οἴπὶ γΌΓΡῸ 
ἀνοίγουσι. 81π|}}|18. Ἰοσὰς ἐδ ὙΠ], 

Ἡσση ϑέντων. ΟΙΔ, δάῃ; 

99) καὶ αὐτοί, αἱ ΠΔ6ο- 
δε σοί: νἱὰ. ὃ. 1. -- μὴ ἐπε- 
όντων] λείπει τῶν Λακεδαι- 
μονίων. 560]. --- Ζογιξόμε- 
φισθοΣς, «οὗ. δεραξῆὴ γ . 
Π)ὲ ποπλϊπαίνὶβ νἱά, ΜΙ αν. αἵ. 
ὃ. 5602. 1. «ἄάη. 2. οι. 8. 131. 
ΕΝ ̓ (δὶ Ῥγὸ Το. Υ͂Ἱ, 72. 16ξ΄. 

73.) -- μὴ ἀντίπαλον 
ἀρ ̓ ᾿σφίσι]. μὴ ἴσον :.: αὖ- 

τοῖς τε καὶ τοῖς ΤΙελοποννή- 
σίοις. 5001. --- ἐπειδὴ... 
προοεκπεχωρήκει, 4ππ|πὶ ΠΗ 
Ῥιθτᾶσαδ βιιοσὶϑβ᾽ 856 ηῦ, 
(εἴ; ἀδ΄ αὐτοῖς αάη. ὃ. 2.) νὸ], 5[ 
᾿ιᾶθὺ ΠΟῚ ΘΧ ΟΓΆΙ ΟΠ οΡἸψιια Ρ6η- 
'ἄογο, 564 δχ Ἰρϑίτιβ βου ριοΥ 5 πιθηΐα 
ἀϊοία 6586. πιᾶνΐβ. ΡΟ 5{4π|ἃ πὶ 
ΡΙοΥ 46 118 (Λιβουϊοπβίνι} 
Βιυσοοϑδοῦαπ πη, Αἀ Ρρϊοροππο- 
5105. ΘΟ} 6 ΡΓΟΠΟΠΊΘΗ αὐτοῖς ΡΟΥ 
ΤΘΡΙΙΠῚ ᾿δἴαίιπι, 4] ἴαπο Γιογὶξ, τὸ - 
ΤΟΥΤῚ ΠΟ ἢ ΡῸ0556 γϑοῖ ἀούοί το, 
Ουαθϑί. Ὑμιο. 1. Ρ. 11. ο]. ο. 79. 
-οΟ- τὰ πλείω Πῖο 5βιηὶ γὸ8 ἀριϊὰ 
Μδρσαγὰ ρεβίαθ, φυοά Νιβαθαμ οὗ 
Ἰοησα πιοθηΐὰ ΑἰἸμδηΐθηβοὸ5. οερο- 
ταηΐ, οὐ ΜΘ σΆΓΘ β 1 θ115. ΟΠῚ 6. Πη8-- 
Τἶβ᾽ πβῖιπὶ ἰΠ ΘΟ Ἰβϑύδην, .--- ἄρ- 
ξασι ἴθησὸ οπὶ σφίσι, 5101, 
δὶ ἴω Ρ 556 η1, -- πρὸς 
πλείονας αὐτῶν. Ἐφυίι65 
Φυϊάομη. πἰγου 6 ράγῸ5. οὐδ 
(οἴ. 08, ὃ. 72, 1.),, 584 Βγαδ᾽488 
56Χ πα Πα ΟΎΑΥΪΒ νπιαίαγαθ μοηϊ-- 

ἔαρ 



110 ΘΟΥΚΥΜΊΜΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗ͂Σ 4. ογ΄. 

σαντας Μέγαρα, ἢ σφαλέντας τῷ βελτίστῳ τοῦ 
ὁπλιτικοῦ βλαφϑῆναι, τοῖς δὲ ξυμπάσης τῆς δυ- 
νώμεως καὶ τῶν παρόντων μέρος ἕχαστον χινδὺυ- 
γεύειν εἰχότως ἐθέλειν τολμᾶν" χρόνον δὲ ἐπι- 
ὑγχόντες, καὶ εἷς οὐδὲν. ἐφ᾽ ἑκατέρων» ἐπεχειφεῖτο, 
ἀπῆλθον πρότερον οἱ ᾿᾿Αϑηναῖοι ἐς τὴν Νίσαιαν 
καὶ αὖϑις οἱ Πελοποννήσιοι ὕϑενπερ αὐρμήϑησαν" 
οὕτω δὴ τῷ μὲν Βρασίδᾳ αὐτῷ καὶ τοῖς πὸ. 

τὰτὰ Βαθοραὶ (νἱά. 72. 2.).. ΑΙμ6- 
πΐθηβ6 85 4ΌΔΙΙΟΥ ΤΠ βοχοθηίοϑ 
(εἴ. 67. 1. 68, 5.) ρτγαείον ΡΙαἴαθ- 
ΘΠ565 [δυῖτο ΔυΠηαἴο 5 οἱ πέὲριπό- 

λους 607, 2. -- νικήσαντας 
τς Ὁ» ΓνΣ ΚΞ 6 δοουβαιῖ- 

νἱβ οἵ. Βοδβι. τ. 8. 120. ἀἀη. 8. 
π- τῷ βελτίστῳ .. λα- 
φϑῆν αι. Ἰπδο δ ηΠ|8 ΠῚ βλά- 
πτεσϑαι, ἰαούατ απ ἴδοοτθ. 
ἀαϊίνιιβ,, ῬΓῸ 410 ροθίαθ., {πη ἰῃ 
γί Ρ τ νη 4] ἰγαηδθαΐ, σϑηϊεῖνο 
αἰπηΐγ (οἴ, ΜΙ αὐ 1. ατ, ὃ. 998.), 
αὐάϊτα5 Θ5ΐ., (τπι αἰ 55 ΠΡ 115. Θδτῖθ 
ξομροβιῖς ΒΟΥ παν ἀν ϑγπί. Ρ. 
103. Ἀδοιίι5 Η ὁ 5515 ἴῃ ᾿Αἀποί. 
ἴῃ Ηοτ. οαγηι. 5ρ10}}. Ρ. θ., 54. οοπι- 
Ῥᾶγᾶη5. ΒΟρΒοοΙθα φϑίνουσα μὲν 
κάλυξιν, φϑίνουσα δ᾽ ἀγέλαις 
(θεά. Ἀ. ν. 25. 54.) νϑῦθαὰ ἴπἰογ-- 
Ῥτγδίαιγ ἃ πι1558 ΡΥ δία ΠΕ 15- 
δὰ 6. σταν 8 ΔΓΠΙ ΠΥ ΔΘ 
ραᾶατγῖς ἀριτὶπι θη ΐεπὶ δ 6οῖ- 
ΡΈΓΟ. Ἀογίβίαμι βλαβῆναι (1,141. 
Αδβοι. Αραμ. 118,} βοῖμππι ἄσπο- 
5} Βα πι. τ. [πάἀ. νοΡ.; βϑά 
βλαφϑῆναι οπι. δορὶ. φβμα 
ἀϊεγυπι ο. 87, 4}}}, ΟἿ, δά. χηαί. 
ἵπίθγρτ. Δ οο.. οὐ ΤῊ οηι. --- ΣΝ 
δὲ... τολμᾶν. Ἦδθρο υἱ δοτῖς- " 
Ρία βιιηΐ, 0 διηῦ ἰηθυργοίαπμἦα: 
δριυὰ 1Π0Ὸ03 γὙ61Ὸ ππἰγουβὶ 
εχογοϊαβ οὗ ρ΄ τΎᾶΘ5 6 ϊπ πὶ 
Ραγίο 48 π 416 ποτὶ ο 
ραγαῖ ἃ ΠῚ 6556 ἀιάοτγορουϊ- 
ΟἸΤταγὶ (Ρ61}}1 Γοσ τ ππ ἢ ἃ πὶ). 
δρ χηΐτα οδὺ αἰδιϊηοιίο ἀπ νογβὶ 
ΘΧΘΙΟΙΪΠΙ5. οἵ ΡΓΔΟΒΘΠ ΖΔ ΠῚ ἃ 
Ἀν Β]. Οὐδορι. Τμας, ν" Ρ. 12. 
ΠΟ τϑοῖθ ὀχρ᾽ απαίδηι 6586 ἀσοι!- 
πη115. ἴῃ. (ΟΙπηρη!. ἀπιϊαι. βία, ἃ, 
1842. ν. 132, Οὐαο μυΐθηι Η οἵ- 

. αἰ 46 

Δ Πὰ5 Δαηαϊξ. οὐ ἀπἰνουϑὶ 
Θχογοϊ 5 αὐΐὸ ἐθηΊ ΟΥ̓ 5671-- 
Ὲ6Υ. εὖ πιῆ ΡΥ 656} Ἐπ πὶ 
Ρατίθπι 4πδπάδπι, δᾶ ΟΠΙ 
ΡΟΐυϊ556 υἱχ ὀγθαά τηι15.: γα 5 Θ0Π-- 
ἰδούανα5 ποπιίπαπι ἀοοίοτιπι υἱάδ 
ἴῃ δἀ. πιαὶ. Εχ ϑοιο!δαβίαθ 6ποῸ- 
ἀαιίοπο, οἱ δὲ Πελοποννήσιοι, 
πολλὴν μὲν ἔχοντερ δύναμιν 
αὐτόϑι, ἀφ᾽ ἑκάστης δὲ πόλεως 
αὐτοῖς , ὀλίγον μέρους παρόν- 
τος; οὐκ ἐφοβοῦντο τὴν ἧτταν, . 
4υΐ διιάδοϊον 51}, ῃγὸ ΑΑΊΤΩΝ 
Ἰερθηάσπι 6θ55886 ὈΜΙΓΩΙΝ ο0]}1- 
θαι, Ρνδοίθυρα γεγθοβἰϊαιοιι, {ιᾶθ 
'ι κινδυνεύειν ἐϑέλειν τολμᾶν 
ἴῃ 6558 νἱάθίιν, σιιθσοῦ ἀοοῖο πὲν- 
δυνεύειν τ0}}] ὙὈΠ0. ΠῸΒ. ΘΧΟΙΙΒΑΓΙ 
ῬΟ586. οχίβιϊπηᾶπη5, Οἵ, δά, πιαὶ. 

ΒΡ ΘΡΙΟΓΟπα, {γα 5] αὐ ΟΠ η. 
Αἀά. ΠΙ, 56, ὁ: ἐθέλοντες τοῖ- 
μᾶν μετὰ κινδύνων τὰ βέλτι- 
στα εὖ ἀ6 ἰτίαπι ᾿μΠηἰ ἰνογιιπὶ σ0Π-- 
οαγρι ΒΟΥ πα. δα Χοη, ὅσην. 2, 
τῇ οὐ 5 ἃ] ΡΡ. 84 Χρη. Οοπιπιθηῦ. 

ν 1,6. -- χρόνον δὲ ἐπιε- 
ἐαλκαι Βοαυλθαγ ΑἸ Γοτα Ρὰγ 5 
ΡγΟία ἰδ, 4086 οὐπὶ ὡς σοηϊπῃοίοπδ 
Ροϑὲ γϑυρθα οἱ γὰρ Μεγαρῆς Ῥο- 
δἰία. σορυϊαπάα οβϑὲ. ἢ6 χρόνον 
ΒΟμΝΪπ 6 νἱά. «ἄη. ΠΠ,118. --- καὲ 
εἷς. Καί αἀάϊμπιῃι 6δὺ ἴ460., φιίᾶ 
ἐπισχόντες Ἰάδιῃ δδὺ αι εἷς ἐπέ- 
σχον. (Οἵ. Κὶ 506η). δ᾽ δάη. ΠΙ, 
ἀ, 7. ὉΥ, 44,..-- τἀ φ᾽. ΟἿ δάπ, 
ΙΑ 7, 1. - αὖϑες. ΟΝ αη, ΠῚ, 
ἴ06, ὦ, -- οὕτω δή. Ἰπϑριὸ 
Βίπο, γα] θῸ πουιπὶ Θαρυ! ἱποῖρίῦ. 
ΟἿ δά ἰπΐ!. θεῖ, Ρᾶγ. δάη. --- τ ᾧῷ 
μὲν Βρασίδᾳ. "ΜΜέν ποι μα- 
Ροῖθ, φυοά εἰ γεβροπάραϊ,, 4ιία 
ΒΟΥΡΙΟΥ ρορίοα βοιίρεγο τοὺς δὲ 



ἡππὶ 

ΕΤῸΣ Θ. ΘΈΡΟΣ. (ἴὐ; ΤΊ, 117 

τῶν πόλεων ἄρχουσιν οἱ τῶν φευγόντων φίλοι 
Μεγαρῆς οἷς ἐπιχκρατήσαντιε, χαὶ τῶν ᾿Αϑηναίων 
οὐχέτε ἐϑελησώντων μάχεοϑαι. ϑαρσοῦντες μᾶλ- 
λον ἀνοίγουσί. τε τς πύλας, χαὶ δεξώμενοι, κα- 
ταπεπληγ μένων ἤδη τῶν πρὸς [τοὺς] ᾿ϑηναίους 
πραξάντων, ἐς λόγους. ἔρχονται. 14. χαὶ ὕστερον 
ὁ μὲν διαλυϑέντων τῶν ξυμμάχων κατὰ πόλεις 
ἐπανελϑὼν καὶ αὐτὸς ἐς τὴν Κόρινϑον τὴμ ἐπὶ 
Θρῴχης στρατείαν παρεσχεύαζεν, ἵναπερ καὶ τὸ 
πρῶτον ὥρμητο. οἱ δὲ ἐν τῇ πόλει Λίεγαρῆς, 
ἀποχωρησώντων χαὶ τῶν ᾿Αϑηναίων ἐπ᾽ οἴχου. 
ὅσοι μὲν τῶν πραγμάτων πρὸς τοὺς ᾿Αϑηναίους 
μάλιστα μετέσχον, εἰδότες, ὅτε ὥφϑησαν, εὐϑὺς 
ὑπεξῆλθον" οἱ δὲ ἄλλοι χοινολογησώμενοιν τοῖς 
τῶν φευγόντων φίλοις κατάγουσι τοὺς ἐξ 1Πηγῶν, 
ὁρκώσαντες πίστεσν μεγάλαις μηδὲν μγησικαχή- 
σειν. βουλεύοειν δὲ τῇ πόλει τὰ ἄριστα. οἱ δὲ 
ἐπειδὴ ἐν ταῖς ἐρχαῖς ἐγένοντο καὶ ἐξέτασιν ὕπλων 

δ. ἅ. Τοὺς ᾿Αϑηναίους. Τούς ὁπι. 85. ΟἹ. γεπ. Ἀδρ. ὅτ. 
Αγ, ΟἾτ, ϊ 

ἐκ Πηγῶν κατάγουσι γοϊαοτῖϊ, 
βοὰ μᾶθο, ἱπιρ]]οαΐα γα 5 δαἀάϊία-- 
ΠΙΘΗΠ 5. ογαϊΐοπο. 74, 2. αῖο ογάϊπθ 
ΒῸΡΙμπχοῦδ. θΘΠ6 ἀροεῖ Ηδδοῖκ. 
ἴῃ οἀ.1. οὐ Υ, ΤΊ. --- ἐπικρα- 
τήσαντι. ὺς 5]ΠΡῚ ΤΥ] οἴ. τἀ 
Χο. Απαρ. 1. 10,.1. εὐ Ἀοϑβι, 
ατ. ὃ. 100. ἐπι σὸς εἰ μφραρε τόρ υτνηλρ 
πραξάντων. Οἵ. 06, 3. 68, 4. 

(αρ. 74. ὃ. 1. Ἵνα... ὧρ- 
μηντο. Ῥοτί.: 4πῸ δ᾽ απίϑθᾶ 
οοσίίαραι. Οἵ, 10, 1. ΒΙμμΠ Ποῦ 
48, 6. κ΄ αὐη. ΤΙ, 59, 2. 
, 2. Οἱ δὲ “μὰ Μεγαρῆς 

ἐν Ὁ 6 0.6. μν ξν εἰν ὴρἡ εϑε: Χὰ δ π 
λ 9, δε ταῦθ σχῆμα καϑ' ὅλον 
καὶ κατὰ μέρος. ΟΥ. «Ἅη. 71, 1. 
᾿- ἀποχωρησάντων 
ἐπ᾽ οἴκου, ἘοΙϊοῖο ργδθβι αϊο ἴῃ 
ἸρηρΊ8 Ἰποθηΐθιιβ. οἱ. Νίβαθμθ. --- 
τῶν πραγμάτων πρὸς 
τοὺς ᾽4ϑην. Οϑβίεμα!, ΑΡτγοβοῖ. 
ΒΕ β δ ημνυπ. ὙΘΥΓθαΪΘ 6586 σομ-π 
ἈΠΟ. ΟἸΠ} ΡΓαΘΡΟΒ ΐοπο. γουθὶ, 

“.-» 

, Αἀδβογιθιίαγ.. 

Οἵ, σωτηρία ΥἼΙ, 70,. οἱ άπ. 1, 
141. 7. δ αγίϊουϊο πὸπ ἰιοραίῳ 
ἐμά, Ι.,.Ὁ1., 4. -- τοὺς ἐκ 
Πηγῶν; ΟΥ, 60, 1.-- ὁρκώ- 
σαντες πίστεσιμεγαλαις. 

Εδάδθπι ογηη!]α τι5118 δϑὲ Πῖο (885. 
Ρ. 62..." 

δ.9, Ἐν ταῖς ἀρχαῖς ἐγ έ- 
νοντο; μια βία ϊι5 σΟΤΟΓΘ 
ςοδρογαηί: -- ἐξέτασιν 
ὅπλων ἐποιήσαντο. .Αὐσς 
πὰ ΓΘΟΟΡΠΟΒΟΘΙΟ οἱ ΔΓΙῚ ἃ 
Τὺ βίγαγΘ ψογμιηῦ ἱπίογργείεβ. 
Νοπ νἱάθο, οἷγ πο αἰτοῦ ἀοθοαί 
ἀοοῖρὶ 4υδπὶ ΥἹ, 90... δὶ 115 ἐξέ- 
τασιν ὅπλων ποιεῖσϑαι ἐδῖ ὀχοῖ- 
οἰται πὶ [ ὁπλίτας} γθοθμ 56 Γ6. 
ΟΙ. Χοη. γε. 11, ἅ, 1. οὐ. παρ, 
Υ, 3, 3. υῦπκ, δια. ἀρσϑηάι 
Ταίίο Βοιπίπιιπὶ 5: Π|}}6 σο 5] μ]πὶ Πᾳ-- 
θαοπιυπι ἃ Χεη, Πδε]], ἢ, 4, 8 - 10, 

. Ἠρδοθηβιια δοὰ ἰπ- 
βἰγαῖίο., 9... 4υυ γδθοὶ πη} 5 
[ἰοῦ αἰχιιθ Ἐομπιϑη 7]. θΥϊϑ θαμὰ 

καὶ ὕστερον 
ὁ μὲν ἐς Κό- 
ρενϑον ἐπα- 
γέρχεται" τῶν 
δὲ Μεγαρέων 
οἱ φεύγοντες 
κατελῶϑόντες 
ὀλιγαρχίαν 
καϑιστᾶσιν, 



᾿Αντανδρος᾿ 
ὑπ᾿ ,ἀϑηναί- 
ων ἁλίσκεται. 

“αμάχου 
ξυμφορὰ ἐν 
τῷ Πόντῳ. 

11ὃ ΘΟΥΚΥΔΊΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗ͂Σ 4. οε΄. 

ἐποιήσαντο, διαστήσαντες τοὺς λόχους ἐξελόξανῶο. 
τῶν τὲ ἐχϑρῶν χαὶ οἱ ἐδόχουν μάλιστα ξυμπρᾶ- 
ξαι τὰ πρὸς τοὺς ᾿ϑηναίους, ὄνδρας. αἷς ἑκατόν" 
καὶ τούτων πέρι ἐναγχάσαντες. τὸν δῆμον ψῆφον 
φανερὰν διενεγκεῖν εἷς χατεγνώσϑησαν; ἔχτεινον, 
καὶ ἐς ὀλιγαρχίαν τὰ μάλιστα κατέστησαν τὴν ᾿ 
πόλιν. χαὶ πλεῖστον “δὴ χφόνον αὕτη ὑπ᾽ ἐλαχίε 
στων γενομένη ἐκ στάσεως μετάστασις ξυνέμιεινεν. 

τὸ. Τοῦ δ᾽ αὐτοῦ ϑέρους τῆς ᾿Αντάνδρου ὑπὸ 
τῶν Μυτιληναίων. ὥςπερ διενοοῦντο, μελλούσης 
κατασχευάζεσϑαι; οἵ τῶν ἀργυρολόγων ᾿ϑηναίων 
στρατηγοὶ “ημόδοκος χαὶ “Ἀριστείδης. ὄντες περὶ 
“Ἑλλήςποντον, (ὁ γὰρ τρίτος αὐτῶν ἄμαχος δέκα 
ναυσὶν ἐς τὸν Πόντον, ἐςεπεπλεύκει,) αὖς ἰσϑύ- 
γοντο τὴν παρασχευὴν. τοῦ χωρίου, καὶ ἐδόχει αὐ- 
τοῖς δεινὸν εἶναι. μὴ ὥςπερ τὰ ᾿Αναια ἐπὶ “τῇ 
Σάμῳ γένηται, (ἔνϑα οἵ φεύγοντες τῶν Σαμίων ὅ 
χαταστάώντες τούς τε Πελοποννησίους ὠφέλουν ἐς 

ἅπχ 605 Δ] οαυθυθίαν , ἃγιπὰ οὐ π6 
ΠΟἸ]οοαγθιΐ 8611 ροηῃογοηὶ (ἔϑεντο 
τὰ ὅπλα), ΟΡΡΟΓΒιηΙ Γαΐ Θ πὶ ΓΠΙἃ 

δυΐεγθπαϊ οἵ πΟχὶϊβ. βίη γί 6 
Ρουοη αἱ φταδρυῖ ἐς ἌΒΝ. ΟΥ̓ ΥἹ, 
ὅ8. εἰ Ναριϊς [αοϊδ 5 μῖν. ΧΧΧΙΥ, 
27. -- διαστήδαντες ἐδὺς 
λόχους, ἀτά α οὐ15 οἱ βορᾶ- 
Γαὶ 5 ΟΟΒΟΤΕΙ ΒΡ 5. Ξ-- -φῆ- 
φονφ  ανερὰν διενεγκεῖν, 
δυξζίγασία ἀρ δγί ἴογγο. ΟἿ᾽ 
ἀάη. 88,1. Ψῆφον διενεγκεῖν ΞΞ 
διαψηφίσάσϑαι Ἰ. ἃ. "Ταῖι πιοάο 
ἴογθ, τὸ ΓΘῸ5 Δ ΡΒΟΙνΟΥΘ ΘΟ δ11-- 
δετεῖ, ορόγασϑο {ΠΠ 05 ΟΡ δ νοῦς 
Ρὶ5. ἀθοίαγαι. ΒΙοοπ. Μοαπι τοὶ 
Ἰοοο ἴχγ5. ἄν. Αρογαῖ: ῥᾷσ. 467. 
Βοῖϑις. ΠΙακῖγαν. Αὐη, Οἵ, Χιϑη. 
Ἡϊϑὺ 1.49. 

ὃ, 4. Ὕπ᾽ ἐλαχίστων γε: 
νομένη, ἡυαπινῖβ ἃ ρᾶιτ- 
οἱ 5 51π|15 Τὰ οὔ ἃ. [τὰ ρα. οἰ ρα μι 
ἱπ|6 Π σοηαππι θϑὶ, πῸ ἀγ οαο ΟΡ 5 
8. ΟΥ. Β΄Τα ἢ, δὲ ἀὸ ὑυοὺὴ5. γί- 
γνεσῆαι ὑπὸ τινος ΝΜ αυ. Οἵ, 
ὃ, 495. 2. --- ἐκ στάσεῶξ μὲ: 
τάστασις, οἡὐ 5οάϊτϊοποοτ- 
Τὰ καὶ 516 ἴὰ 5 Ο Ὁ ΠῚ Π11} ἃ ἔτι 5 (Το1- 

δρου.: 

Ῥ}].). Αἀποπιπαμο Πα η0. 50 - 
πῸΠ6 ΘΧρΓΙπὶϊ ποη ΡΟΙΘβί, [ᾺΙ Πι8 
Ραιτῖο. Μετάστασις κ5ἰπηϊ ον ἰδ - 
δίμιν ΝἹ, 20. ΠΘεβι ᾿νᾶθο δἰτιϑ ποι 
ἴῃ Βίῤρῃ. Ὑπ65, δά. τες." 

ΟΡ. 75.. 8.1. Τῆς “ἀν είρυ 
ἰχαναδλ εν ἀξεσϑαὶ. 

})}8 τὸ ἢ ΒΈρτα ὁ. 82. δι Ὠ10 ἄ: 
ΧΙ, 72... Δ νϑηηο λατασχ.᾽ (1η- 
εἴτ τ 6) αάη, 1, 92,.8.. .--. τἀ " 
γυρολόγων. ΜΚ ὁνέδῳ, "αυσᾶ 
ἐχϑίαν μ. 1. ὃ: 50. ΘΟΊΤΙ. ΌΓ 
ἀάη, 1Π. 19. 1, ΗΪΟ΄, οπν ἸΟἢ Το-- 
αγαπῖιρ α΄ ̓ ᾿ϑηναίων Ὁ ΒΑ: 
-- ̓ Αριστείδῃς. ΟΥ̓ ᾿ς. 80. Ξ-Ξ 
Λάμαχος. ᾿Ηαπᾶ ᾿ἀμρῖδ “Ἰάοιη; 
4] μοβιθα. ἀπὶιδ "6 ὐθιι5 ἀποῖθιιβ 
ἵπ᾿ 51 ἴα πὶ ἐπ ββῖϑ ἤαϊ!, --τὶ ἐς τὸν 
ἸΤόντον ἔξεπ. Ῥὲ ζαύδα᾽ Κεῖ 
οἵ. [α81: ΥΙ, 85..,9...-- πα ρὰξ 
σκευήν. ᾿Βυρεηου κατασχευᾶ- 
ξεόϑαι ἰάδο" τδροπάοι, χαΐα κα- 
ξασκ θη ΑἸΠτον" ἀϊοῖ δοῖοῖ. ΟΥ̓́, αἄῃ. 
Ι. 10,2. 1.10.1... -ΞΞ δέινόν; 

᾿ ἰδ αι δ; Ρ Θτ σα} Π}, αὐ 
μῇ 102... --Ξ τὰ "ΑΡαΐία. γι: 
ΜΠ 10. 2 δ 



ΕἼΤΟΣ Θ. ΘΕΡΟΣ. ΑΥ, 15. 16. 1:9 

τιὲ ναυτικὰ κυβερνήτας πέμποντες. καὶ τοὺς ἐν 
τῇ πόλει Σαμίους ἐς ταραχὴν χαϑίστασαν., -καὶ 
τοὺς ἐξιόντας ἐδέχοντο,) οὕτω δὴ ξυναγείραντες 
ἀπὸ τῶν ξυμμάχων στρατιὰν καὶ πλεύσαντες, 
μάχῃ τε νικήσαντες τοὺς ἐκ τῆς ̓ Ἀντάνδρου ἐπεξ- 
ελϑόντας ὠναλαμβάώνουσι τὸ χωρίον πάλιν. χαὶ 
οὐ πολὺ ὕστερον ἐς τὸν Πόντον ἐς οπλεύσας 4(- 
μαχος. ἐν τῇ Ἡρωκλεώτιδι ὁρμήσας ἐς τὸν Κάληχκα 
ποταμὸν ἐπόλλυσι τὸς ναῦς, ὕδατος ἄνωϑεν γε- 
νομένου χαὶ χκατελϑόντος αἰφνιδίου τοῦ ῥεύματος " 
αὐτός τε καὶ ἣ στρατιὰ πεζῇ διὰ Βιϑυνῶν Θρᾳκῶν, 
οἵ εἰσι πέραν ἐν τῇ ᾿Ασίᾳ, ἀφικνεῖται ἐς «,αλχη- 
δόνα τὴν ἐπὶ τῷ στόματι τοῦ Πόντου Μεγαρέων 

ἀποικίαν. 

6. Ἐν δὲ τῷ αὐτῷ ϑέρεει χαὶ Δημοσϑέ- 
γης ᾿Αϑηναίων στρατηγὸς τεσσαράκοντα ναυσὶν 

λ0; 6. --- ἀναλαμβάνουσι 
“οὐ πᾶλεν. ΟἿ, ααἀπ.1, 112,4. 

ὃ. 2, Οὐ πολὺ ὕστερον 
οὔ ἀπόλλυσι γεῖρο, ποὸη οὐπη 
ἐβπλεύσας, ΘΟΒΘγογῈ δχ ὃ. 1. |1- 
4υει. -- Ἡραπκλεώτιδε. ρτο 
Ἠργαοῖθὰδ ΒΗ γπίαθ. ἀθ χα. νἱά, 
5ῖτα. ρμὰρ. 549. 5464. ον Χ 65. 
ΑμΆΡ, ΜΠ 2,..1. ὀρμήσ ας 
ἐς: ΑΠΡῚ ᾿φινάριη ὁρμεὶν οὐπὶ ἐν 
Ῥγαθροβιίοηθ ἰθησίαγ (αἰ 1, 52, 
ΙΗ, ἀ. ὙΠ]: ἜΣ 4υΆΓΘ γυσαίαπι 
ὁρμίσας, 4ποὰ οὐ ργοχίηι5 τὸς 
ναῦς τῆραθ, σΟπίγα ΠΟ ΠΙ ΡΓΔΗΆΓΊΗΝ 
ϑυοσιουῦι αι 6} 5ΟΓΥΘΠ1Π|. ΘΧΙ δ ΕΠ] 65: 
564 τοριυσπαὶ γϑγθογιπὶ ΟΟἸ]ΟΟαΙο, 
εὐ ὄρμεεν ἐς τόπον ΦΟΙΏρΆΓῸ5 Οὐπὶ 
υιδι!αι5 σχεῖν ἐς (οἵ. ἀάη. 1, 110..1.), 
κεϊσάγαι ἐς, “οἰ ΠΗ Πθι15. Οἵ. ἢ ο 51. 
αι. ὃ. 104. δά. 17. αἵ. ἴῃ 115. 5680]. 
δ. 108.. 0. ". 8Ὧᾶ. -- Κάληκα. 
«Ἡυϊὰ5. Πανὶ ποπιθὰ ἀρ διοίο- 
τ65. ποι γαγίαι.  Αὐγίαπιβ. ἴῃ 
Ρεϊίρίο [ρ. 69. οἀ. Ποίϊπι., Ὁ} ἰὰ-- 
πλῈ. ἐμισεύρτον -ΔΡΡ ΘΠ αιιιν,, {νας 
8} ΑΠΟΏΥΠΙΟ ἴπ Ἰ000 ΠλΆ}1|0 μ᾽. 105. 
Κάλητα νοσδῖ, Πιοάοτυβ [Χ}]}, 72.] 
Κάἄχητα. ϑ8ε6" δίοππιποπ [ἡ 22.}. 

οὐ [ἀππιπιοάο ΠΙΒΓαυῖι 5. οἰτι5. 5815 
οοπβάαμιν) πιασὶβ. ογθἀθηάιπη, ὑπ 
Ροίθ Ηεγδοϊθοίαα οἱ Βιιμγυΐαθ γἱὶ- 
οἶπο, Καλλητα ποιηῖμαι. ἨΗοαΐα 
οἰΐαπι ἢ 6 110 ἀϊοί!ατ. ΡΑΤΔΙΒΒ, 
ἀρὰ Ηϊά5.. Κάλητα νοοαῦ [οὐίαπι]} 
Επείαιῃ, 84. Πίοι: Ρογίοσ. υ. 799." 
0. Ποσ ἰρίναγ γθέμμα,. ΒΟΙΉΘΗ 
ὙἹἀδίογ, “ἀαύλάῃ αι τὰς 
ναῦς. ΟΥΤα 51. ὁι Ὠ 1ο ἃ. 1. ἀ.-- 
ἄνωϑεν, Ο0ΘΠ} 115. ΟΥ ααη. 
1, 17..6. -τ αὐτός τὸ. ςοῖ. 
Ἡάδο ἐχογηαὶ [αι 1.4. δ. 11. 
Βιϑυνῶν Θρᾳκῶν. ἜΩΣ 
ΔΟΤῚ βμ65. Ορ᾿πι6 ΘΟΘΠΟΒΟΠΠΙΩΓ 6 
Χεη. ΑΠδΡ. ΥἹ, 2, Ἢ 2. θὲ οιἱ- 
σὶπθ ποιηϊη!5 εἴ, ̓Αρρῖ. Μπμτιά, 
ο. 1. -᾿ Χαλκηδόνα. Νοτυπὶ 
ΠΟΙΘΙ. Βεΐτι5 ἩΓθΐ5.. 4 ἐμ Οπιῃϊ-- 
θυ παπιὶ οἱ; ἀοίας, Λαλχηδων 
6538, 564 ΑἸΠ605. δουρίοΓοΒ. αὐ 
οοείθ  δογαπι Πἰργατίοβ. Χαλκηδῶν 
δάἀποϊνιδδθ. ποάιθ αἰτοῦ Ποπιαθος 
ΟΡ 5Ι 556 ᾿δάποιαι, Αμαν ΒἰμΜ τοῦ 
αἴφῃθ ὕοοι!. αἀ. Αὐίβίοι, Ρο]η. 
ρ: 929. ΟἿν, ρίπτα ἴῃ. δά. ταὶ. 
“Ιεγαρέων ἀποικίαν. Ἔΐ 
δία! Βοθοΐοταμι. Υἱά. Βα 6 ὃ π. 
δὰ ἴα; ΧΥΪ, 9, 4. 

“Ἱπποκράτει 
καὶ 4“ημοσϑέ- 
ψει τὰ Βοιώ- 



τια πράγμα- 
τα ἀπό τινων 
δημοκρατεῖ- 
σϑαι βουλο- 
μένων πράσ- 
σεται. τρόπος 
τῆς ἐπιβου- 

λῆς. 
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ἐφιχνεῖταν ἐς Ναύπαχτον εὐθὺς μετὰ τὴν ἐχ τῆς. 
Μεγαρίδος ὠναχώρησιν. τῷ γὸρ Ἱπποκράτει χαὶ 2 
ἐκείνῳ τὸ Βοιώτια πράγματα ἐπό τινων ἀνδρῶν 
ἐν ταῖς πόλεσιν ἐπρώσσετο, βουλομένων μεταστῇ» 
σαν τὸν χόσμον καὶ ἐς δημοχρατίαν, ὥςπερ οὗ 
᾿ϑηναῖοε, τρέψαι" χαὶ Πτοιοδώρου μάλιστ᾽ ἀν- 
δρὸς φυγάδος ἐκ Θηβῶν ἐςηγουμένου, τάδε αὐτοῖς 
παρεσχευάσϑη. Σίφας μὲν ἔμελλόν τίνες προδώ: 
σειν" αἱ δὲ Σῖφαί εἰσ, τῆς Θεσπικῆς γῆς ἐν τῷ 
Κρισαίῳ χόλπῳ ἐπιϑαλασσίδιοι" «Χαιρωώνειὼν δέ; 
ἢ ἐς Ὀρχομενὸν τὸν Μινύειον πρότερον καλού 
μενον», νῦν δὲ Μοιώτιον, ξυντελεῖ, ἄλλον ἐξ Ὅρ- 
χομενοῦ ἐνεδίδοσαν, καὶ οἱ Ὀρχομενίων φυγάδὲς 
ξυγνέπρασσοον τὰ μάλιστα καὶ ἄνδρας ἐμισϑοῦντο 
ἐξ Πελοποννήσου" ἔστε δὲ ἡ Χαιρώνεια ἔσχατον 
τῆς Βοιωτίας πρὸς τῇ Φανότιδι τῆς Φωκίδος; 

(ἀρ. 76. 8.1. ΜΠετὰ...ἀἄνα- 
χῶώρησιν. Υἱά. 74, 2. 

ὃ, 2. π΄. ΟΥ̓, άπ. 1. 17. 1..9- 
ἐπράσσετο,Ί ἀντὶ τοῦ πρὸόε- 
δίδοτο. 5601. ΟΥἁ αὐπ.1, 131. 1 
οἱ ΠΙ. 4, 0: αἰψαὸ 4 τὸ 19 ἀν 
ΧΙ, 69. - τὸν κόσμον] τὴν 
σολιτείαν. 5.801: ΟΥἁ ὙΗΙ, 48. 
ΟΥ. ϑιηη Ποῦ δηϊδ ΤΕ ον ἀϊἀοιη 
Ἡδτγοάδοίαπι 1. 99. βου ρβίϑθθ κό-: 
σμον τόνδε καταστησόώμενος ἀο- 
οεἰ ΥΥ̓α 65. -- οἱ 3ϑηναῖοι.- 
ΘΆΡΓοβοι, δαἀποίαν!ς ρου 46. 6556, 
Ξ'νθ βιρρίθαμιγ μετέστησαν, 5ἶνθ 
ἔτρεψαν, ϑἶνδ ὁχ νοῦ: δημοκρα- 
τίαν αἀδυμήαῖας δημοκρατοῦν- 
ται.“ ΘΟΤΤΙ.. --- ἐςηγουμέ- 
γου. Οἵ. αάπ. ΠΕ, 20, 1. 

Σῖφαι. σης πιβίιπι 
παΐι8. πο πη δ 6556 ἀοοθηΐαπι ἀ6-: 
πηοπβιϊαπῦ 5.16}. δά Ῥαι5. ΙΧ, 92, 
3. εὐ ἀσ 60}. Βοοῖτγ. ἀδοθηΐ. Ρ.. 104. 
᾿ς αἢτὴϑ. Βου ΠἾ8 ΓΟΥπιὶρ υἱὰ. ΥΥ̓ ἀ88, 
εἀ ἢ.]. ᾿Επίνειον τῆς Θεσπιὰ- 
κῆς Δρρε αν ἃ διορῖ. Βγχ. Ῥογ- 
ἰθπὶ Σαράντι 58" Χοστίᾳ ποάϊθ 
6586. γὰ]ν 1,6 ἃ κ, ἀγᾶθο. βρὲ. 11. 
». 515. -- Ὀρχομενὸν τὸν 
Μινύειον. οΑΑἀδιηάϊ ϑὴν δῖγαν. 
Ρ. 409. 411. 414. Ραυς. ΙΧ, 30. οἱ 
Βιρίαιμ, ἴῃ 1]. β΄, γ, 272. Ὀρχο- 

μενὸν ἡ7ινύειον ἀϊοῖ! Ηοπι. 1]. 
εν δ1Π. οὐ Ὑποοον. 14. ΧΥ͂Ι. 

νἹ 104. 908.-- νῦν δὲ Βοιώ- 
τιον. ΟἿ, ΠῚ, 87. --- ξυντε- 
λεῖν ΟΥν αάπ: 11, 65, 2. θοῖαθ 
Βοδοιϊάθ᾽ οἰν ναῦοϑ [ὁχ ΠΠΡι5 565: 
Ρἴδπι ποιπίπαπιι ΤΥ, 93... 64 ἀδ- 
ΘΟην ἰμπῸ᾿ [ιιϊϑ58. ΘΟ] σ᾽ τ Θχ. Ὧτι: 
πἸοΥο ᾿Βοθοίγοβουη ΕΥ̓͂, Θ1.7 παῖ 
ΒΟΓῸβ. αἰϊχιοῦ, βιιδδ ροίοβίαν βαδ- 
Ἰδοῖαβ. Βα θΟθαπῦ; κἵοα Οπδογόμδα 
Οτοποιηθηο,, Βοποιζα οὐ Βίρμαθ 
ΤΗδβρίϊβ, Αογαθρηῖα, ΕἸ 5565. Τπ6Ξ 
γαρῆθ ἀἤδθαπο Τμδθῖα οΌποχίὰθ 
οὐαηῦ, Παθ πιπογοθς οἰν αΐορ γο- 
οδηϊαγ ξύμμοροι [ΤΥςΦ. 93:7 56ὰ 
ξυντελεῖς ,, δὐ ΠΝ ΠΓ05. αἴχιθ ρδοι: 
πἴαπν ἀἀνὸ ἀθθοθαηξ, αἰ, φαδηϊίην 
ΔῈΧ  ΠἸοσῖπὶ ΦαΘ ι18 ον" 5, οὐ ὁ0Π-: 
{πα α 6 ογαη!; -σοιππηππὶ Βοθοῖος 
ΤᾺΠῚ Βοοἰθία! μἰ τοῦ, Ομ ρίοΓ6- 
ναγις ΑἸΝ, ΟἿ Ἡότπι. Ἀηιχα. 
ὧν. ὃ. 179. οἱ 'φυΐ {δὶ οὐ ἃ πολὶϑ 
ἐπ δ. πιδὶ. οἰξαπιαγ, διίαπι 8. Ὁ ἢ ὁ οἷα. 
Αμλφα. ἰπν. θ.. 408. 54. -- ἐνε- 
δίδοσαν. 1)8 ἱπιρογίθοιο οἵ, άπ: 
ΙΗ 184, 1. - ἐκ Πελοπον- 
ψήσονυ. 1»6 Λγοδαία πιαχίπιο οο-- 
οἰναράατῃ, νἱάθίαν, ΟἿ᾽ ΥἹΙ, 57,9. 
-- ἔσχατον. δ ποιὸ γἱά. 
δάη. 1, 6083, 2. -- Φανότιδι. 

ὧ9 
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4 χαὶ Φωχέων μετεῖχόν τινὲς. τοὺς δὲ ᾿Αϑηναίους 
ἔδει “ἡλιον καταλαβεῖν τὸ ἐν τῇ Ταναγραίᾳ πρὸς 
Εὔβοιαν τετραμμένον ᾿᾿πόλλωγος ἱερόν, ἅμα δὰ 
ταῦτα ἐν ἡμέρᾳ ῥητῇ γίγνεσθαι, ὕπως μὴ ξυμ- 
βοηϑήσωσιν ἐπὶ τὸ “4Ἔήλιον οἱ Βοιωτοὶ ἀϑορόοὶ, 
ἀλλ᾿ ἐπὶ τὼ σφέτερα αὐτῶν ἕχαστοι κινούμενα, 
καὶ εἰ χατορϑοῖτο ἡ πεῖρα, καὶ τὸ Δήλιον. τει-- 
χισϑείη, ῥᾳδίως ἠλπιζον, εἰ καὶ μὴ παραυτίκα 
νεωτερίζοιτό τε τῶν κατὰ τὰς πολιτείας τοῖς οιω-" 
τοῖς, ἐχομένων τούτων τῶν χωρίων, καὶ λῃστευο-- 
μένης τῆς γῆς, καὶ οὔσης ἑχάστοις διὸ βραχέος 
ἀποστροφῆς, οὐ μενεῖν κατὰ χώραν τὰ πράγματα, 
ελλὰ χρόνῳ τῶν ᾿Αϑηναίων μὲν προςιόντων τοῖς 

ῶϊ 

ὕαρ. 76. ὃ. ὃ. ΜΝιεωτερίζοιτο Αὐρσ. (δῖο ἰαπιθη οτπὶ ΡαΠπΟΙ 8 
ΞΌΡΟΥ τ}. ΟἿ (ΟἹ. (π΄ 4πὸ πιποὸ νεωτέρίζοιντο), Μοβ4ι. εἰ 8. γ. 
8]. πτὰπ' Ες Ὑιϊσο οἱ Βοιῖς. νεωτερίξοι., ,»51 ΠΒγογαπι [Ρ]Θγούμ!46] 
ξογρίατα ῃἰσ β'π υἱμο δὲ, «. ν ἀρεῖ νεωτερίζοι [6586 ργὸ νεῶτε- 
οἶζοιτο ; παπι μαϑϑίναμι 5 ση  βοα! ! σπὸπι 6556. ἀρουναπι 6ϑὲ. ΜΗΝῚ ἰαπίθη 
Βου διιβρδοίιπι δϑὲ, ἂὺ ΠΟΠΏΪΗΙ] ἀαθῖϊο., ἀπ ΠΝ ΐπια 50} θα Θχοϊ θεν 
Ρτορίδγ. ἀΠ ἰ αΐθι. σθαι μι 8. νοουΐαθ τί, (δρ. ἀδ, μυΐι5. Πρτὶ φοβού- 
μενοι, μὴ σφίσι τι νεωτερισϑὴ τῶν κατὰ τὴν χώραν.“ ὈΌΚΙ.  Νεω- 
τερίξοι 4υἱ ἀξίοπα!! Βαιοειβ, σοιηραγαὶ [καἴ. τη αὐ Γ 6, ΠΠΟΥ͂ΘΓΘ, γΟΥ- 
τοτγος [ροίθγαι οἰΐαπι ἀγαθοα,, φια!α βερσαμίαν ἴπ Ια. αγ, ὃ. 495, 1. 
εἰ Βορί, ὃ. 1{8. 1.7 564 γεῦθὶ νεωτερίζειν πι}}ὰ αἴδοτὶ ὀχοπιρία “ἐ 
ΠΑΛΟΚ: Αὐπο α5. βυθίθοίαπι υ]σαίαθ ἱπάϊοατὶ ροβδθ τὴῦὴν πεῖραν 
ἱκαὶ τὸ τειγισϑῆναι τὸ “4ἡλιον] σοηϊϊοῖ!., Υἱχ γθοῖθ. 

Μενεὶν. Αἀρ. ΕἸ, Ὑ6η. Τι Ρὰ]. 1, ορ. τ. μένειν, “Δ. φιο οἵ. 
καη. 1; 98,3. ΙΥ{.28,..... ἃ} | 

ἡΦανότιδιε ΠΡ; ἀἴτᾶ5. βασΡΙ τον 
6856 ἰἐσοπάπιῃ Φανοτεῖ; 1η{{ἃ 
δηϊπι ὁ. [89.] πᾶδο ὑτὴ5 Φανο-: 
τεύς ἀϊοϊϊαγ. «ιοά οὐ ἰδβίαιίον 
5160. περὶ πόλεων, διοίογθηι 
παης ποϑίγιπι οἰαπ5... ἩΠΠ 5. 6 
Βᾶς αὐθ8. ἀπαθ νἱσίπιὶ βἰδάϊα ἃ 
ΟΠμαθγοποα ἀϊδίαθαι, νυἱά. Ρ ἀὰ 5. 
Χ, ἀἅ, 1. οἱ Κτὰ5. Η6}}. 11. 2. 
Ρ. 88. ἱάδιαγ, ἀανοπὶ Πἰο ἀσῸΓ 
δἰιια δ᾽ σηἰ Πσαγὶ οἱ θὰ 46 σαιιδἃ ΠῚ-- 
ἰαΐο δοοοηία Φανοτίδε 5ογ ΡῈ Δ ΠῚ 
6536. -- μετεῖχον. {Ππ|ι|5 δ0η- 
51ΠΠ. 

ὃ. ὁ, “ήλιον. Ὅδ οἷμδ 5 
Ργδοίον δα, αὐὰθ ἢΐσ Ἰοσιπίιν, οἵ, 
ο. 98:. υῖν. ΧΧΧΥ, δ1. Βιγαθ: 
Ρ. 103. Ρδπι5: ΙΧ. 20. 1. τα 5. 
ἨΕ]Ι. 11. 1. ρΡ. 623. 16 αἷκ. αἴδθο. 

βθρ'. ἢ. ρ. 459, 54. --- ἀλλ᾽ ἐπί. 
Εχ ϑιρογίογο ξυμβοηϑήσωσι το- 
ΡδΙδ δἰπιροχ. - κεινούμεν αἢ 
ἀντὶ τοῦ ταραττόμενα. 8610]. 
Οἵ. 89, 2. 

δ. 56. Ἤλπιξον τοζογιιγ. αἃ 
τοὺς μέλλοντας προδώσ.εν, οἵ 
οχ 60 ροπῃάρι ἰπἤηϊίνιι καταστή- 
σειν. --- ἑκάστοις, ἵ. 6, ἑκά- 
στοις τοῖς νεωτερίξουσι. ---- διὰ 
βοαχέος ἀποῦστρο φῆ ςοἿ οὐκ 
ἀπὸ πολλοῦ διαστήματος κατα- 
φυγῆς. 5.801. ΠῈ νορθὶβ διὼ βρ. 
οὗ, αάη. 11,29, 3. 88, ὅ., 4δ ἀπο- 
στροφῆς γοσάΡ]ο δά. ὙΠ], 79. 
-- κατὰ χώραν] κατὰ τὴν 
οἰκείαν τάξιν. 5601]. ΟΥ̓́ αἄη.1], 
28, οχίτ. "“- προφίόντων, 80 



“ημοσϑένης 
ἐς Ναύπα- 
κτὸν προα- 
ποσταλεὶς τὰ 
περὶ ταύτην 
τὴν χώραν 
καϑίσταται. 

Ι 

Ἐρασίδουπο- 
φεία, ἐς τὰ ἐπὶ 

Θρά πῆς, ὃς 
ὑπὸ τῶν ἐπι- 

τηδείων ἀ- 
χϑεὶς μόλις 

122 ΘΟΥ̓ΚΥΑΙΔΟΥ͂ ΞΥΓΓΡΆΦΗΣ 4. οζ΄. οη΄. 

ἀφεστηχόσι, τοῖς δὲ οὐχ᾽ οὔσης ἀϑρόας τῆς δυνό- 
μεως; καταστήσειν. αὐτὰ: ἐς τὸ ἐπιτήδειον. ἡ μὲν 
οὖν ἐπιβουλὴ τοιαύτη παρεσχευάζετο. Ὑ. ὁ δὲ Ἱπ- 
ποχράτης αὐτὸς μὲν ἐξ τῆς πόλεως διυνμν ἔχων, 
ὁπότε καιρὸς εἴη, ἔμελλε στρατεύειν ἐς τοὺς Βοιω-- 
τούς τὸν δὲ “ημοσϑένην προαπέστεέίλε ταῖς τεῦ- 
σαράχοντα ναυσὶν ἐς τὴν Ναύπακτον, ὅπως ἐξ 
ἐχείνων τῶν χωρίων στρατὸν ξυλλέξας ̓ Αχαργάνων, 

τε καὶ τῶν ἄλλων ξυμμάχων 1 πλέοι ἐπὶ τὸς “Σίφας 
αἷς προδοϑησομένας" ἡμέρα δ᾽ αὐτοῖς εἰρῆτο. ἡ 
ἔδει ἅμα ταῦτα πράσσειν. χαὶ ὁ μὲν. Δημοσϑέ-: 
γης ἀφικόμενος, Οἰνιάδας. δὲ ὑπό τε ᾿Αχαρνάνων 
πάντων Ξατηναγκασμένους καταλαβὼν ἐς τὴν 
᾿Αϑηναίων ξυμμαχίαν, καὶ αὐτὸς ὠναστήσας τὸ 
ξυμμαχικὸν τὸ ἐκείνῃ πᾶν. ἐπὶ Σαλύνθιον χαὶ 
᾿Ἡγραίους στρατεύσας πρῶτον χαὶ προςποιησώμε- 
γος τάλλα ἡτοιμάζετο ὡς ἐπὶ τὸς Σίφας, δὲ ἂν 
δέῃ. ἀπαντησόμενος. 

τ. Βρασίδας δὲ χατὰ τὸν αὐτὸν χρόνον τοῦ 
ϑέρους πορευόμενος ἑπταχοσίοις καὶ χιλίοις ὅπλί- 
ταις ἐς τὰ ἐπὶ Θρᾷξῆς, ἐπειδὴ ἐγένετο ἐν Ἡρω- 
κλείᾳ. τῇ ἐν. Τραχῖνι, καὶ προπέμψαντος αὐτοῦ 

Ὁδρ. δ 4. 5... Οἰνιάδας δέ. Αἰ Νοβάι. ἀρϑϑβὲ δέ. Ε. Οἰνιά- 
δας τε, 4ιοά τέ μια] ΔΙ Ιαιῖ5. ἀθ!εἴο ργοχίπιο. “Ναμ νυ ϊσαίαιη φυϊάδηι 
πλυΐαα ΟΓΆΙΟἢΪ5. δ γιοίαγα οἱ ἰγαϊθοίίομθ δάμη πδα δα ἀοίεμαι Ἠδδοῖϊς. 
Ρυϊαῦ (οἵ. «άπ. 1,.160.},, οὐ ροδβοὶ -Ὑμυογαίάος. Πὰς ἰραϊθοιθηθ, αι Π, 97, 
2... Π|;»» 40,8. 1Υ. 90. 1... ὁοπουγϑαηι ΡανΕϊοι]αγιιι), δέ τε γἱϊαγο γο υΐδϑοι. 
Πἰδὶ ἰρβιιη. δέ, μἷς ἀϊδριϊσοτοί; πϑμ γον. ὁ μὲν “Ι]Ιημοσϑένης γροροπ- 
ἄεης ΞΒρασίδας. δέ ο. 78. 

αἀϊαπροπίθυ5. -- κατα- 
ὁτήσειν.... ἐπιτήδεεον, 
ΒΈΓΟΘΒ ἘΠ} ἃ 5 ἮΝ εἴα (51}1) 
ΟΟἸπ 0 (απ ἃ ἰ ἀπ οἴ α ΓῸ 3. 

Οαρ. 77. δ.1. Τάϊς τεσσα- 
ράκοντα ναὺῦσίν. Βοβρίοιταν 
«ὦ τύ, 1... .- Οἰνιάδας ον ξ 
ὑπὸ ἀκαρνάνων παντῶν. 
ΟΥ. δάπ. ς. 49, εἰ. ἀ6 Θοπίδά ἰδ Η, 
102... Βὸ ἱμαμονια δὲ, 1: τέ, νἱά, 
δοῖ, ἀΐδοῦ, --- χιαἰ τὴ Ὁ χ γον ον 
σμένους. εδυμμαχίαν, 
4 ιτη ἐπὶ ΑἸδοδέθπε μι Ωι 580- 
οἰρίαιοπι δα οίοϑ ΓΘΡΟΥΪ85- 

δεῖ, ΟΥ̓, αάη. ΤΠ, 914,2. -τ ὧν ᾳ-! 
στήσας. Οἵ. «ἀμ... 68,.1. πὶ 
Σαλύνδϑιον καὶ γραΐί- 
οὔ 9. 4. ἩΙ, 100, 2. ἀάπ; οἱ. 11, 
111, 4. -- προφποιησάμετ- 
"ο4. οἷ, ,δάπν 1. 8. 8. πιὸ πε αμμ, 
τησόμενος:- Οἵ᾽ αἄπη, 89, 1, 

(ἀρ. 428. ὃ, 1. πο σ ἃ 
δὲ οοἱ. Πΐο απιθίϊι5 γΘΓΡογιῖπὶ 
γοργθ θηάίματ ἃ ̓λεκα, ΟἿΆ, οἀς ταὶ. 
1)6 σθϑλιι5. ἃ Βγαβί ἃ. πβάιο δὰ οα-. 
Ρίδην. Τογοηθη 65:15. νἱ4.. ἢ 10 ἃ. 
ΧΙ, 67. θ08:.--- τὰ ἐ πὶ Θρζ- 
πῇ 9. ΟἿ᾽ δύπ, 1, 96. 2, -α Ἡ ρα - κῷ τ κὰδ Τὶ πο ράΣκοι, .. 

ἈΓῪς 
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ἄγγελον ἐς Φάρσαλον παρὰ τοὺς ἐπιτηδείους, ἐξι-: 
οὔντος διάγειν ἑαυτὸν καὶ τὴν στρατιών, ἤλϑον 
ἐς Μελιτίαν τῆς ᾿Αχαΐας Πάναιοός τε χαὶ 4ῶ- 
ρος καὶ Ἱππολοχίδας ; καὶ Τορύλαος καὶ “Στρόφα-: 
κος πρόξενος εὃν Χαλκιδέων. τότε διὴ ἐπορεύετο. 
ἦγον. δὲ χαὶ ἄλλοι Θεσσαλῶν αὐτὸν χαὺ ἐχ α- 
ρίσης Νικονίδας Περδίκκᾳ ἐπιτήδειος ὦν. τὴν γῶρ 
Θεσσαλίων ἄλλως τε οὐχ εὔπορον ἥν δμέναν ἄνευ 
ἀγωγοῦ, καὶ μετὸὺ ὅπλων γε δή᾽ χαὶ τοῖς πᾶσί γὲ 
ὁμοίως “Ἕλλησιν ὕποπτον καϑεστήχει τὴν τῶν τιξϑ 
λας μὴ πείσαντας δμέναι" τοῖς τε ᾿ϑηναίοις ἀεί 
ποτὲ τὸ πλῆϑος. τῶν Θεσσαλῶν εὔνουν ὑπῆρχεν: 
ὥςτε, εἰ μὴ δυναστείᾳ μᾶλλον ἢ ἰσονομίᾳ ἐχρῶντο 
τὸ ἐγχώριον οἱ Θεσσαλοί, οὐχ ἄν ποτε προῆλθεν" 
δ οχ 
ξζίξί 

λείᾳ. ΟἿ ΠῚ, 92. -- ἐπεέτη- 
δείους. ΟΥ̓ ατάπ. 1, 00, 2. -- 

- ελιτίαν. Ἦκακθο υτὉ5 ἘΠ 4115 
Ράδηθβ ὀπιηΐθιιβ ἤϊελίτεια, αιοά 
δοθῆ ἷὸ 4ποηι6. ΓΟΡΌΠΙ ᾿πθ6ῦ 
θιπά. ἱπ 5ίερι. Τπ65.. νοὶ γ7ελέ: 
ταιῖα (Μη]ελιταία) ποιηϊηαιείν, 171:- 
λιτιάδες ἃ 56]. ὃ. 64. 51 101. πρὶ 
ἤδῆι ἈΌΠαΙα6 {θυ τιτ, ποήηθη γθοῖθ 
βδυ]ρ {πὶ 65ῖ.- ὙἹ4. ΝΥ ἃ 5.5. οὐ θα ἰκ. 
αὦ ἢ. 1. διταπι οἰπι5. τπιηππὶ ῬίοΙο- 
ΠΙΆΘΙΙΠΙ [Π|ν.10. 4θ.7 'διάϊσαγο αἵ- 
βύπιαι Υαϑϑ.; αἱ' οἵ, οἰϊαπὶ ᾿ηΐγα 
8. 5. εἱ βτνὰ. υ.. 432. ..Ἐχ Ριο- 
Ἰοπῖαθοὸ ἀϊεὶ 116 γ΄. θ΄ Ἠδίάοϊθα, ἰῃ 
Υἱα Ῥπαγρα πὶ [ βθοπηάιιπι ὃ. ὃ. 
ῬΆΓΙΓΟΥ (ἴθ ἰοτίασθθ 'ποὴ ἰηϊαστί 
ποῦ ἀϊπία το η}} ΓΘγδη 8 ἀρ[αῖδθθ 
ΠΟΥ πη “οὶ ΒΙΕΘΟΜΈ, τῇς 
Ἡ γχαΐας. Ἀοδβαΐδηι ΡΒ ΠοτΘπὶ 
Ἡρστγοάοι! εὐ: Τηπογάϊ 5. ἀδίαία ἃ 
βρέγομοο (οὔ Η τὸ 4. ΝΠ 198.) 
δα Ἐπίρειμπη [ἢ πἰθα! δγαπ6 0] 5ρ6- 
οἴαςϑο ἀοοον τη. ΟἿ, ἢ: 8. .εἱ ἀ6 
Βηῖθιιβ ἄστὶ Αὐπαδογιῖι ἢ!πι 6 }}. δὰ 
1}. Θγᾶθο: βϑρί. Ρ. 10: 5ᾳ: ἀδίναθοβ 
δὐΐοπὶ ΤΉ ΘΒ Ά]ΟΥ ΠῚ ἱπΊρουῖο 511Ὁ- 
ἰθοίοβ [πῖδϑο ἐχ ΗΠ. ὃ. ἀϊδεϊπηιδβ, 
5οα βπῈ οὐ Πα δ ΘΗ ἢ δ᾽ ἢ 6-- 
σΘϑϑι μι 16 αἰ ἴχαα τοη το 5 [{|558 
ἵπάθ εἴ ἜΧ ἢ. 1. ΘΟ σδίπαδ, τ ξπο- 
οεύετο. Βυρρί.. ἕξ τῆς ΛΊελι- 

καὶ τότε. πορευομένῳ αὐτῷ ἐποστθαννον 

τίας., ναὶ μοίϊι5. ἐκ τῆς Ἧρα- 
κλείας. 

δ: 2, Ἄλλως τε, '᾿'4π πὶ 
αἰϊοααΐ, 4πτὶ πῇ ὁ πὲ πὶπ ο. Οἷ, 
αὐποῖ. Π|.. δὃ0. 2. ΠΙ, 99. ὅ. -- 
ἀγωγοῦ. ΟΥἁ ἀἀη. 1, 12, 2. -- 
γὲ δή, αὐἴ4αο, νν πὶ σ 5 65 
σεν ῖ[5. Οὗ, ο. θ2., Τπιθγραποιίο-- 
πθπῚ βόε. ἢδδ: ραν οι] 5. Βα δία 
ΒΘΙκΙΚ., βοά υἱά. "δ. πιὰϊ. --ο καὶ 
«ὐὐγξ, αὐάπο αἀδ60.. τοισὧν 
πέλας. Οἷ, δάποιυ; 1,322 1. -- 
τοῖς ᾿4ϑηναίοις... εὖ: 
νουν. ΟΥῚ, 102..Π1, 22. --- δυ- 
ναστείῳᾳ. ΟἿ ἀάποι. ΠΠ’ 78. 3: 
6 ΤΗΘββδίοσιπι οὐ Β᾽η σι] οσιιη] οἱ 
ἘΠῚ ν ΘΥΒΟΓι. ΤΘΡῈΒ. ΡῈ} 1εἷ5 νυἱά: 
Πόγη. Αμῆαα. αν. δ.478. 5 ΘΒ θαι, 
Απθχιι. ἴαγι, Βα. 401: 54. --- τὸ 
ἐγχώριον. ᾿Εγχωρίως “ἜΧρ]. 
β5.Πο]. ἤπιπο υἰβιῖπὶ Το ΘΠ  ΟΓ [5 
ἀγιυή! Δ αὐ ἢν αὐ» ὃ. 440. 8... αἱ 
ΘΧΟΙΡΘΓΟ ὁθγίθ Θὰ ἀδρορῆι; 4πὰ6 
ἴρϑθ᾽ ΘΟΠΙΠΙΘΙΠΟΓΑΨΙ ὃ. 283.. αἴψι8 
τὸ ἀρχαῖον (11. 99. 1Κ..3.} οἱ 
511. ἀθ ααΐθιι5. οἵ, Κόευ ΘῊ 
ὃ. 98. ἀάη. 8. (δίογιι οὗ, Βιδτ ἢ ἢ. 
ϑυηῖ. Ὁ. 928, Πορναγαίαμ! βου ρίατ 
ΓᾺΠΙ τῷ ἐπιχωῤίῳ Ἰην οηΐ, ίοη. 
Ηδ]. περὶ τῶν Θουλ. ἐδεῶμ." Ρ: 
799. 

τὴν Θεσσα- 
λίαν διαβὰς 
ἐς. Ζϊον ἔρ- 

χεται. 
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ἄλλοι τῶν τἀναντία τούτοις βουλομένων ἐπὶ τῷ 
Ἐνιπεῖ ποταμῷ ἐκώλυον, χαὶ ἀδικεῖν ἔφασαν ἄνευ 
τοῦ πάντων χοινοῦ πορευόμενον. οἱ δὲ ἄγοντες 4 
οὔτε ὠκόντων ἔφασαν διάξειν, αἰφνίδιόν τε παρα- 
γενόμενον ξένοι ὄντες κομίζειν. ἔλεγε δὲ χαὶ αὐ- 
τὸς ὄ Βραοίδας τῇ Θεσσαλῶν γῇ χαὶ αὐτοῖς φί- 
λὸς ὧν ἰέναι, χαὶ ᾿4ϑηναίοις πολεμίοις οὖσι χαὶ 
οὐχ ἐχείνοις ὅπλα ἐπιφέρειν. Θεσσαλοῖς τε οὐκ 
εἰδέναι καὶ “ακχεδαιμονίοις ἔχϑραν οὔσαν, ὥςτε 
τῇ ἀλλήλων γῇ μὴ χρῆσϑαι: νῦν τὲ ἀκόντων 
ἐχείνων οὐχ ἂν προελϑεῖν», (οὐδὲ γὰρ ἂν δύνα- 
σϑαι.) οὐ μέντον ἀξιοῦν γε εἴργεσϑαι. καὶ οὗ ὅ 
μὲν ἀκούσαντες ταῦτα ἀπῆλθον" ὁ δὲ κελευόντων 
τῶν ἀγωγῶν, πρίν τι πλέον ξυστῆναι τὸ χωλῦ- 
σον, ἐχώρει, οὐδὲν ἐπισχὼν δρόμῳ. καὶ ταύτῃ μὲν 
τῇ ἡμέρᾳ, ἡ ἐκ τῆς Μελιτίας ἀφώρμησεν, ἐς Φάρ- 
σαλόν τε ἐτέλεσε, χαὶ ἐστρατοπεδεύσατο ἐπὶ τῷ 

᾿ ὶ 

8,3. Τῶν τἀναντία.βου- 
λομένων. Οοιπραγα Πογπιυαπι 
βούλεσϑαι τά τινος ἴῃ δάπ. ΗΙ, 
69, 2; ᾿Θυδ οἱ βαπΐ οἱ ἄγοντες 
τὸν Βρασίδαν. - -- ἐπὶ τῷ Ἔνι- 
πεῖ ποταμῷ. Ἠυπὸ οὐαὶ Αρὶ- 
ἄἀἄδηο πιϊβοθῦὶ οὐ ἈΠ|005. ΡῬεποῦμι 
ἃ ἀοχίτα ἰμἤμπογ οοηβίαϊ 564 0Ὁ- 
ΒΟΌΓΙΠ Θϑίν ἩΓΟΓ Τ δ ΟΣ 51} ΠῚ ν 1115. 
αὖ Ἰπποῖο ποπιθα. ἀεί. Οἵ, δὐποί: 
δ. ὃ. Οὐοπίάπι πίοι) ΤΉ 655 8}} Βγὰ- 
δἰάαπι. αὐ μεμα δά Επίρθυπι 
Ρογνυθηϊί, τγοϊθηίγὶ ϑγδηΐ, 10] {165 
Αὐομαΐαο οἱ ΤΠ ββαϊαο απο νἱάθμςς 
ταν Γι1556.. ΟἿ, δάπ. 1. -α ἄνευ 
τοῦ πάντων κοινοῦ. ..1ἀ 
οϑὺ βίπο νοϊιιπίαϊο οὐ οοπ- 
56 η88 τοῦ κοινοῦ Τ᾽ 6 55810- 
ται ὈΌΚ, Πὸ μὰο νἱ ἄνευ 
ῬΓρὸροβιοπὶβ οἵ. άπ. 1. 128, 8, 
εὐ Δί αὐυ. ὅτ, ὃ. 970... ἀθ' τῷ 
κοινῷ τῶν Θεσσαλῶν Ηδτπι. τοἱ 
5. Β ὁ 6 πὶ. 1. δὰ ὃ. 2. 1. οὐ ΤΊ πῃ, 
ἈΘδΡαΡΙ. ατ. Ρ. 710, 544. 

ἢ. 4. ἀκόντων. ϑυρρὶ. ἐκεί- 
νῶν. --Ὸ τῇ Θεσσαλῶν γῇ 
καὶ αὐτοῖς (Θεσσαλοῖς). Ναπι 
Πδὺ δσγιπὶ ΤΠ οββαίοσι ἀθναβίαΞ 
ἴυγαϑ, ΠΘῸ ἴρ505 ΙΔΘΒΈΓ8 ογαί, ΝΙδὶ 

ἤοτίς αὐτούς δα (ς05 50105. 4υὶ 
Βτναβίάαθ 86 ορροϑδυιθγιπὶν τοίοττθ 
πἸᾶνΐβ. 

ὃ. δηρ ϊιμ σελέορύνει Ὑ ὕπτια 
κωλύσον. ὃ ὲ πριυίνῖβ οἵ. δἄῃς 
ΗΠ, 45. 1... 46. ατιίοι!ο ροϑῦ, τίς 
Ροϑΐιο ΡΝ γΥς 2... Ξυστῆναι 

δυμριθορ ρθήναῃ, -τ- ἐτέ: 
λεσε. Οἵ, φάη. Π;.97..1.0- ἐπὶ 
τῷ ἀπιδανῴν ποτ. Ρἢιαγβα- 
μι5. ἰρίμις Τπιόγαϊάθα, δ᾽ πους α 
ἰρϑῦμ ἀρίάδπιηι, οογὶθ ἰπ ρτοχίπισ 
οΟἸοοαπα. οδὶ. Θυοα σομῃῇγηαίαῦ 
γΘΥΡί5. Βιγαθοη 8. Ρ. 900, ὃς Ἔνι- 
πεὺς ἀπὸ τῆς Ὄϑρυος ὁ ῥέων δέ- 
χεται τὸν ᾿ἀπιδανὸν κατενε- 
χγϑέντα ἐκ Φαρσάλου. ΟἿλ. 
᾿πσρατι δα 14}. τγαθο. βερὶ. Ρ. 12: 
Οὐ φαΐ δίγαθΟ ἢ 5 θυ 5. οοπ-- 
ΟἸΠ Πανὶ ποῖ Ροϊδδὺ. ἰαθιΐα Επθοθαθ 
οἱ ῬμιΒίο 15. Κἰορουιίαπα, πιο] ἰι5 
ΜαΘΙουϊαῆα. ανδθοῖαθ βὸριθηιτοπϑ 
ΙΙ5. Νἧ αιυῖβ. αυΐθιι [οτίο ΡάΡν ΗΠ 

τἰναθαπν ρΙΟΡΟ. ΡΠ γβαϊάπι ἴῃ. {4 
ταρθϊα Κιερουαπα οὐἱθπίθπι ἀρὶ- 
ἀαπιιπὶ Θχἰ δι μλθὶ, θα ουδίαην, 4π80 
ἀρὰ Ἠογοθοι. ΝἹ], 190. εἰ Αρο]- 
απ; ΚἈβοὰ. 1, ἐν. 37. 54. 46 πᾶ- 
ταγα ᾿υυΐι15 Πάν! Θσαμίωγ, θ)}6 1 6α- 
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᾿ἀπιδανῷ ποταμῷ, ἐχεῖϑεν δὲ ἐς Φόχιον, καὶ ἐξ 
δ αὐτοῦ ἐς Περαιβίαν. ἀπὸ δὲ τούτου ἤδη οἱ μὲν 
[τῶν] Θεσσαλῶν ἀγωγοὶ πώλιν ἀπῆλθον, οἱ δὲ 
Περαιβοὶ αὐτὸν ὑπήχοοι ὄντες Θεσσαλῶν κατέ- 

9 - - ΄ 3 “« [ «ς 3 “- 

στησαν ἐς «ἴον τῆς Περδίχκου ἀρχῆς, ὃ ὑπὸ τῷ 
Ὀλύμπῳ ΜΜαχεδονίας πρὸς Θεσσαλοὺς πόλισμα 

1 χεῖται. 9. τούτῳ τῷ τρόπῳ Βρασίδας Θεσσαλίαν 
φϑάσας διέδραμε, πρίν τινὰ χωλύειν παρασχευά- 

Ἁ 3 ’΄ « ΄ Α γ Α σασϑαι, καὶ ἀφίκετο αἷς Περδίχκαν χαὶ ἐς τὴν 
2 .Χαλχιδικήν. ἐκ γὰρ τῆς 1] ελοποννήσου, εἷς τὰ 
τῶν ᾿᾿ϑηναίων εὐτύχει, δείσαντες οἵ τε ἐπὶ Θράᾷ- 

αρ. 28. δ. ὅ. Περαιβίαν: Ῥα]. Πεῤῥαιβίαν. ΟἿ. ὙΥε55. δὰ 
Ἡετοάοι. ΥἹΙ, 128. εἰ Ἐτίθάθμι. (οιηπιθηῦ. ἀα ϑίγα. 1. ρ. 430. 

8. 6θ. Τῶν Θεσσαλῶν. Τῶν οπι. ΟἹ. γε. 7. Ταὰγ.. ΒΕ κοτο 
ἰεβῖθ Ρᾷ]. οἱ πὶ... ΟΠΊΠΪΠΟ ΟΠΊΠ65.. τπ|ιὸ νι ἀδἴιν. ΠΡΥ πι55. ργαθίεγ [Ὁ. εὐ γαῖ, 

Ζϊον. 

Ἰωΐ ρυιβεπα ορίῃΐοπο νἱᾶ. δά. πιαΐ., 
ἀδ νϑοθπίίουα ἀγᾶθο. βερί. ᾿Υ̓. ρ. 
320. 54. --- ἐς Φάκειον. «Ὀὲγ 
Ἀριτάδηι [οὑπὶ Εηΐρθο ἴππο}}] νὰ]- 
Ἰεπὶ ῬΠδοίιπι ἀΘβοθηάϊε ἴπ ἰπ[ΓίογΘ 
1ΠΠπ|ιι5. οχιγεπηαίθ. οὐδὲ Ροποὶ οοη- 
ΨΆΠ1 ἱππσίτμαγ. 5ἰπιπ|. 6 ΑΒΝ, ΟἿ, 
ἀδ δο {ἰν. ΧΧΧΗ, 18. εὐ ΧΧΧΥΙ, 
13. εὐ ᾿πίεγρσ. ϑδίθρῃ. Βγζ. ἀἀ 
ἀγρμιό -- ςαδίγοπ ρῖορα Αἰία θα πὶ 
οΟΙ] οὐαὶ 1,6 αἱς. τγαθο. βερί. ΙΥ̓, 
Ρ. 292. -- ἐξ αὐτοῦ ἐς Πε- 
ραιβίαν. Ῥεοναρθία γϑοθη του, 
44}15. Ἔγαὰν Πθυοάουϊ οἱ Τιογ ἀϊἀ 5 
δοίαϊθ, ἱπίογ θεία ογαΐ ἱπίον Ρ6- 
ΘΠ], (Δ θυ πΐο 5 πηθηί65., ΡΙ πάη]. 
Οὐ δίύγαρ. ρΡ. 442: οἱ Πεῤῥαι- 
βοὶ τινὲς“ μὲν συσταλέντες περὶ 
τὰ ἑσπέρια τοῦ Ὀλύμπου μέρη 
κατέμενον αὐτόϑι πρόςχωροι 
ὄντες Μακεδόσι" τὸ δὲ πολὺ μέ- 
ρος εἰς τὰ περὶ ᾿ϑαμανίαν ὄρη 
καὶ τὴν Πίνδον ἐξέπεσε" νυνὶ 
δὲ μιχρὸν ἢ οὐδὲν αὐτῶν ἴχνος 
σώζεται. Ἠρτοάοία5. εἴπη αθππο 
ὑτθὸ οοηϊπηρὶ! ὙΠ], 198, 137. ἃ]. 
ΟΕ μὲς στη. Μπ οΠ]. θογ. 1]. 
Ρ- θ5. οἱ δὰ ἴα. ἄγαβο. βορίοηίγ. 
Ρ- 5. 54. 1 ϑαἱς. 1. 4. 1Υ΄. Ρ. 213, 
οὐ ῬΠαοῖο Βιδρί 45. φαα ἰυχία 
Ῥοπαιπὶ [μἀγιδδᾶπι οοπίθμεγθ ρο5- 

1π σοπΙρ τί θιι5 ΠΡ τὶς. πι55. ορϊηῖ5. Ζήίον, βεὰ πιαῖθ, 

56, βίας πι. πῃ Ρογα απ ὑγαη 5 1556, 
οὐ {γδηθυθγβὶβ. ΕΠ Π ΘΓ 115. ΡῸΓ πι|6- 
ἀϊαπι Βᾶπο ἰθυγαπι Πίππὶ ρτγοΐθοίαβ 
γἱἀθίμσ, ἘΠ Ὶ αιϑ᾽ ἐαΐαπι νίαιη οχ Ν8-- 
οοἀοηία [ἀγίββαπι ΡῈ Τεηρα ἴε- 
ΓΘΗΓ ΘΠ Ἀ55Θου 115 65:. Τοιρο ἰσὶ- 
[Ὁ ΥἹΐα556. οἱ ΡΙ ΥΪο5. πηοπίος ἰγα- 
Ἰθοῖββο ἴογα δοάθπι {πϊποῦα νυ δίυγ, 
4ιιοὰ Χογχοθ, {απ ἴῃ ΟΠ ΓΆΡ ΠῚ 
Ρᾶγίοπι ργοίθοιιιβ. οϑὲ,. . . 1η11}.. ΟΥ̓, 
Ἠθτγοάοι. ὙΠ, 128. 191.“ ΑἘΝ, 
Εγσο ρὲν Ῥυι οἱ Ρείγαθ απο. 
γιά. 1641. ΠΙ. ρ. 348, 

δ. θ. Κατέστησαν, ἅε6- 
ἀπχοταπι. Οἵ, α. 103. εὐ Πίο 
ΒΊοοπιῖ. --ο ΖΦ το ν. δίθαπι Το. 
18 πὶ ρ56 Ἰηάϊοαν!. φθοιπι οἵ. Πὐν- 
ΧΙ, 8, Ριοτίαθ ν᾽ ἀθαῖῃγ 6556, δὰ 
Θχίγα “ΘᾺ ΠῚ 
Ρ. 330. δ 1Π|ν. ΧΙΝ, 9... υδὲ νἱά. 
91ς. Ἐχ τϑορηιτου 5 ἀδ βἰθα οἵ, 
Βοθοκἢ. Τηβοῦ. ἢ. ρὰσ, 49. εἴ 
6 αἷς. ΗΙ. ρ. 408. 544. -- πρὸς 
Θεσσαλούς, πη ἢ 6554}}8 ηὶ 
ΥΘΙΓΒ.Ὸ 5. Πἰδὶ Τηανὶβ οϑδὸ δά ν τσ 
515 ΤΠ 65 58108 (σοη αἴ τὰ ἢ}, 
4ιοά ρᾶγιπι φ]οοῖ. 

ὅαρ: 79-- δ. Ὁ σόν χα 
ἐς. Εχ τ4ΠΠ}015 Ἔχοπηρ} 15 ἀἰβοῦ πδ ἢ 
αἰγίμ5αα ραγίουϊαθ ορύϊηθ ἐορηο- 
βοίίαγ, ΟΕ ἢ, ΟἿ, 1. 

λέγεται, διὰ 
τί οἱ Χαλκι- 
δῆς καὶ Περ- 
δίκκας μετε- 
πέμψαντο τὸν 
στρατὸν τῶν 
Πελοποννη- 

σίων, 

σΟΙοσαῖαῦ ἃ δ τᾶ .. 



καὶ διὰ τί οἱ 
“Ἱακεδαιμό- 
γνιοι πρόϑυ- 
μοι ἤσαν ἐκ- 

πέμψαι αὐ. 
τόν. ὑποψία 
καὶ κακούρ- 
γημα αὐτῶν 
ἐς τοὺς Εἴ- 

λωτας. 
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χης ἀφεστῶτες ᾿Αϑηναίων καὶ Περδίχκας ἐξήγα- 
γον τὸν στρατόν, οἱ μὲν Χαλκιδῆς νομίζοντες ἐπὶ 
σφᾶς πρῶτον ὁρμήσειν τοὺς ᾿Αϑηναίους, (καὶ ὥμα 
αἱ πλησιόχωροι πόλεις. αὐτῶν. αἱ οὐχ ἀφεστηκυϊαε 
ξυγεπῆγον χρύφα,) Περδίχχας δὲ πολέμιος μὲν 
οὐχ ὧν ἐκ τοῦ φανεροῦ, φοβούμενος δὲ καὶ αὐΞ 
τὸς τὰ παλαιὰ διάφορα τῶν ᾿ϑηναίων, καὶ μά- 
λιστα βουλόμενος ᾿Αῤῥιβαῖον τὸν Μυγκηστῶν βα- 
σιλέα παραστήσασϑαι. ξυνέβη δὲ αὐτοῖς, ὥςτε 
ὁᾷον ἐχ᾿ τῆς Πελοποννήσου. στρατὸν ἐξαγαγεῖν, ἡ 
τῶν “αχεδαιμονίων ἐν τῷ παρόντι κακχοπραγία. 
δῦ. τῶν γὰρ ϑηναίων ἐγκειμένων τῇ Π͵Ὲελοσπον-- 
γήσω καὶ οὐχ ἥκιστα τῇ ἐχείνων γῇ, ἤλπιζον ἀπο- 
στρέψαι αὐτοὺς μάλιστα, εἰ ἐντιπαρωλυποῖεν 
πέμψαντες ἐπὶ τοὺς ξυμμάχους αὐτῶν στρατιάν, 

Ολρ. 79. 8. 2. ῤῥιβαῖον. Αὐσ. ΟἹ. (564 Βα ἃ πιαη. 2.) Υεη. 
{πι πὶ. Ατ. Οἰν, ο᾿ἀῤῥίβαιον, αἱ ἴῃ, αὐ, ο.,83.. οὐ ἴπ νυϊσσ, δὰ, 
τ τ Τ)6. δἰ πιϊ!ταμιι. ποπιίπυιη ἃροΘη θι5. νἱά. “ΘΌ6.}. Ποοιτῖπ. δοοθηΐ, 
μϑ.1..8; 

“Μυγκηστῶν. (455. Τ. Ραϊ. Νοβαι. οἱ οἰπι ΟἹ. “υγκιστῶν. ΟΥ̓. 
βάς 11|,.90» 2. 

(ἀρ. 80. 8. 1. ᾿“ποστρέψαι. ἕλῷ ΟἹ. (Πἴο ἃ γε. πιᾶπ.}. Ἐ:Ἑὶ 
Β.. Ὁ. 1. Ε΄ [αὰγ. ἢ, ἀποτρέψαι. Ατ. Ομγ. θη. ἀποτρέψειν. Εἰ 
τρέπειν ἰηίογάιιπι ἃ στρέφειν νεγΡῸ αὐροεναι Υἱχ ροϑβ6. ἀοοοῖ ΕἰοίΖ. 
δὰ Ευχ, Μεά. ν. 1006. ΟΥἿὮ τάπιρη ἀμ. Υ; 70, 2, ; 

8.2. ἸΕξήγαγον. Ῥορτγδοιῖβ 
ἐπηγάγ οντο. ἃγοθ βγη ΐ, 

ὁοῃίθοϊ!: βεὰ γε] σαίαμι θὸπῈ ἀ6- 
[οπάϊῃ ἄση. ΟἿ. δάμη. δα 1. 107, ἀ. 
οὐ ὃ. 9. γαϊοῦ εἴτα εἰς αἱ 
οχ ΡοΙοροηπο50 οὀχϑγοϊξ 8 
ρἀπσοτγοίατ. το οὗ... ἦἄφε-: 
στῶτες ᾿ϑηναίων: Ομαϊοῖς 
ἄδπβοβ οἱ Βοιιίδοὶ. ΟἿἍ 1... 58, --Φ 
πλησιόχωροι. ἤαπονοοθριη ἔγι- 
τα ἃ ΤΠ οπιὰ δίασ. τορυομθηαϊ ἀο- 
ΟὨΪΠΉΔ5. ἴῃ. ο4, πιαὶ. Εχ δὰ δυΐθπὶ 
Ῥδπάοι σοι νι αὐτῶν. --τ- ξυν- 
ἐπῆγον. ΟἿ 84, 2... οἵ Δ΄: 1, 
107, ἅς -- ποιλιέ με ῥὶρ μὲν 
οὐκ ὦν. Οριμπροβιίοποπι οηΐπι 
0 60. οὐπὴ ΑΒΘ ἢ 5 115 [δοίδπι 
6556 11, 29, Ἰόρίμηιιβ. -- τἀ πα- 
λαιὰ δεάφορα. ΟΥ̓, 57. 541. 
- ᾿ἀῤῥιβαῖον. Βιταθ. . 320: 
οἱ Λυγκισταὶ ὑπ᾽ ᾿ἀῤῥαβαίῳ ἐγέ- 

Ψοντο τῶν Βαχμαδῶν. γένους 
ὄντι" τούτου δ᾽ ἣν ϑυγατριδῆ 
ἡ Φιλίππου μήτηρ. «΄. Ἴῤῥὰ δὲ 
ϑυγάτηρ. ᾿“ῤῥάβαιος νοοσαϊαγ 
οἰΐαπι Αὐϊσῖοι. ΡΟ. Υ, 8, 8οὰ 
Τθιο, 510] οοπϑία! ο. 83. οὐ 124. 
Ὠδ δούθηῦι οἴ, 54. -- “υγπκη-: 
στῶν. ΟἿ 11, 99,2. ἱπῆτα ο. 88, 
οι 124. 5η4ᾳ. --- παραστήσα- 
σϑαι. ἱπῆτα ο. 83. καταστρέ- 
ψασϑαι. ΟΙ. ἀἄη. 1, 29, ὅ, 

δ,3. Ξυνέβη δὲ αὐτοῖς, 
ΟΡΡοτίαπο ἃπῦθπι οἷβ 66- 
οἰ ἀϊι, Ροῦι. Ηΐϊπο πονυηὶ οαραΐ 
ΜΕΤ ς σόψτα 

ΟΡ. 80. δ.1. Ἐγκειμένων. 
Ἐχ ΡγΠῸ αἰάιὸ Ογιμονῖβ. ΟἿ, ἃ. 58. 
544. ἀποστρέψαι. θ6 δοιῖ-- 
δι} ἸπΠη νῸ οὗ. ἀἄποι. 1, 81., 6. 
- ἑτοίμων ὄντων. Βάρρ!. 
ἐκείνων (τῶν ξυμμάχων). 
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ἄλλως τε καὶ ἑτοίμων ὄντων τρέφειν τε χαὶ ἐπὶ 
ἀποστάσει σφῶς ἐπιχαλουμένων. καὶ ἅμα τῶν 
Εἱλώτων βουλομένοις ἦν ἐπὶ προφάσει, ἐκπέμψαι, 
μή τι πρὸς τὰ παρόντα τῆς Πύλου ἐχομένης νεω- 
τερίσωσιν. ἐπεὶ χαὶ τόδε ἔπραξαν φοβούμενοι 
αὐτῶν τὴν νεότητα καὶ τὸ πλῆϑος" (ἀεὶ γὰρ τὰ 
πολλὰ Ααχεδαιμονίοις πρὸς τοὺς Εἵλωτας τῆς 
φυλαχῆς πέρε μάλιστα χαϑεοτήχει") προεῖπον, 
αὐτῶν ὅσοι ἀξιοῦσιν ἐν τοῖς πολεμίοις γεγενῆσθαι 

8.3. Νεότητα. αι. Η. Βεϊις, σκαιότητα, 4ποᾶ ἴῃ Τὺ. ΒΌΡΘΓΒΟΓ. 
Ιη Αὐς. φυϊάθπὶ νεοτητα, 56 ἃ Ροδὺ ἔγθ παι ποῦνε Πτὸνα5 ΘΓα 585. Σκαιό- 
τητος δόμπιθπ πθὸ ἴρϑῖπι πθὺ ρεπσθηΐππὶ σκαεος ΑΠΡῚ ἀραιὰ ΤΠπογά. 
Ἰοσίμιγ, οἵ ποῖίϊο σαιϑ οὐ 15. 56ῖῖ ἹΠΟΟ ΠΕ ΤΟΥ πόση. γ6 } οἰϊαπὶ κἰα]- 

ἀπ|86. ῬΆΓΙΙΠῚ ὃ ἈΡα 6ϑ{. ΒΒ 5.Γ ΠῚ. ἃ ΠῚ ΠΙῈ 1Ὶ ἱπιορ για 5 οὐὲ Ηδα5., 
4αΐθιιρ γουθὶβ δ᾽ πιΆ]05. δἰ βου θΥσῸ 5. ΠΌΡΟΣ. ΟΪΕΪ ΟΧριίπιογα. π6 ΒᾶδΟ 
συϊάθηι ΥἹ5 βα 5. θ]ασοῦ, ἴἢ [6 ἢ 5115. ἃ ἢ ἴ ΠῈῚ 5. ΔΠ 6 ΠῚ ΠὺΠ υἱάδίιν ἐδ 
ἀἴοῖ ροσβὸ. ΕἸ [πλδπ ἀπ προ Εἰ σηιποάτ!ο ἐχϑρδοίαιαγ, ἀὰ 56 ἀἰ 1051] 
8 ἢ 1π|1. ἅΓ1]10 πιΐπιις.. ἰ4 φπρά Εἰ Γμναμιις δαιξρίοαθαν, ἃ 0}0 5 ἃ πὶ ἃ Π|- 
πλ 1} 1π ΡΟίοδ ἰ460. ἀφοίαγανθ, 4] σκαιός μῬοπαίιγ ρτῸ πλάγιος. Νάπι 
4αιπη ἰο ἀἰοῖμαγ, (αιο ἀρια πημππὶ Νιραπάτιιη. [ἀοίαιπ νἱ ἀθίμ.,) οϑὺ 
ΘΌΓΥ 5. ΟΒΠ4ι ι 5. ΠΟ ἀ010518; 4π|ᾶπι, ΠΟΙΙΟΠΟπὶ οἱ βι θ᾽ οα πὶ 
6856. 60 πιΐμιι5. ογΘ 1116. 6δὶ7. 4110 πιᾶρσίβ βἰ ἰδίγιιπι γα Ὁ οϑὲ Θοπ γα ΠῚ, 
θὲ νυϊσαία οἴ. δά. 

τρέφειν τε. Ὅς ἰταϊθοῖο τέ, 
φιοὰ ἰπ Ρα]. Τ. {πισά. Ομ αγ, 
εἴ, δάη. 1. 16. 

ὃ. 2. Τῶν Εἱλώτων. Ἐπὶ 
δΟΠΗνι5. ΡαγΗ ἑν ιῖβ, --- βουλο- 
μένοις ἣν. Βρ!. αὐτοὶς, οἱ 
εἴ. 86η. Π,3,2. -- πρὸς τὰ 
παρόντα! ΡΓΟΡΙΘΥ ρῥΓδ6- 
δοπίθ ΓΘΓ τ διαί. ΟἿ, 
ἈΣ Δ! 

ὃ. 3. Ἐπεί, εοι. Ρ]6πὰ βοπίθπιία 
Βαδοοσ: Βα πο ο π 5 8} [πἰ556 
πὴ ηἰ Γ6 5017} 6 5 1: πᾶ πὶ οεἴ. 
Ἐπεί, αἰ ὡς, οὔαπι ἴῃ ρτοπιιποίαι 5 
ΡΕΓ 56 ἐοπβίαη!θε5. Ρίαπο τὰ γάρ 
ΡοηΪ ἱπάδ σοπδίαι, 404 ἃ 60 ἃηῖο 
ἐπιρογαιίγαπι δὲ ἀπΐ6 ᾿π! ΘΥΓΟ σ Δ ]0Π65 

Ιοσαπίαγ. ΟἿ. Δ 6 ῈΠ., Θι. ὃ, 618. 
Ἀοπβί. τ. ἴῃ ι5. 5080]. ὃ. 80, 
ἃάῃ. 1.. ἴθ! ὥςτε οὐ 1με}. 4 ἃ ἢ - 
4 ἀπι. Θιυάγο [ἴδ ς ΠΡ] δηπποῖαςτ 
ἰμπὶ. Ὁ πο ΡῬάγ ο]α ἸΠΟΙρΊΘἢ8 
ἴα! ροπάογὶβ ὁδί, ὃὉ ἀπαθι5 Ρὰ- 
γασταρ 5. {ΠΠπισίγα γι, Πα ἰΟΓῸ πὶ 1Π- 
τ ΓρΡα ΠΟΙ ΟΠ Θ ΩΣ ρταθοδάθγο γΟΪ]-- 
τι5. ΟἹ ΥἹ, 79. 89, εὐ φαοάαπι- 
προ ἴθι βῖρταὰ 78, 9, -- - τόδε 

ἔπραξαν. Ἡᾶδο γος. προεῖς- 
πον αὐτῶν οεϊ. ὀΧρ]]οαπίαγ, βίουξ 
δα αῖα φοβούμενοι ἐὸν τὸ πλῆ- 
ϑος ἸπιοΓροβ 5 ἀεὶ γὰρ ... κα- 
ϑεστίπει. ϑοοππάϊπη. μας ἰσὶ- 
ὑπ΄ ἱπτουραποιίοποπι ΒΘ Κογπαπὶ 
πιιΐανίμβ. Π6 γάρ δα προεῖπον 
ποη δαάϊιο εἴ. Ν τ. (τ. δ. 630. 
6. -- τὴν νεότητα καὶ τὸ 
πλῆϑος. Παθο 5ὶ τϑθοῖθ βουὶρία 
δαπί, ἀυα 48 τ οἵ. .54.. νεότης, 
αὐ Αἰ 0ὶ (οἵ, Π|, 8. 21. ΝΣ ). ἴυνδ- 
Π65 βἰσηίβοαι, πλὴϑος απίθπι: αἰ 
ἘΠῚ ΘΓΞΟΓΊΙΠῚ ἨοΙοίατιιπι πε πταάο 
οϑὲ (46 αιὰ οἵ. ΥΙΗ. 40, 2. οὲ ἢϊς 
"4 5.)": δα! ΡΟ ἕν διὰ δυοῖν 
Ἰρβογιπη ἰπν ὁπιπ. --- ἀεὶ γὰρ 

Ε καϑεστήει: ἤϊτο τοῖογ 
κρυπτείαν οἱ 5: Π}}ΠΠ4 Ἰηδυϊταία. ΟἹὮ, 
Μὰ 61}. θον. 1. Ὁ. 40. 544. Η ὁ πὶ; 
Απιΐαι, αν, ὃ. 48... 56} 6 πα. Λη- 
{ἰχα. ἰαν. Ρ. 111..-- προεῖπον. 
θὲ τὸ οἵ, ΠῚ ἀ. ΧΙ, 67... ἀθ ἴθπι- 
Ρογὸ τοὶ Τ ΒΤ τ νν. ἽΝ αγ. ΠΗ 
Ρν- 2606. «ἀπ. --- αὐτῶν ὅσοι. 
[6 -οο!οσαιίοπο νογθόγαπι οἷ. δάπ, 
1Π, 39,2. εἰ ΒΥ π ἢ. ϑγπὶ. Ρ. 461. 
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ὅτι καὶ αὐτὸς 
Βρασίδας εἰ- 
κότως ἀπε- 
στάλη, καὶ 
ὠφελιμώτα- 
τος τοῖς Ἴα- 
κεδαιμονίοις 

ἐγένετο. 

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ͂ ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ 4. πα΄. 

σφίσιν ἄριστοι χρίνεσϑαι αἷς ἐλευϑερώσοντες, σεῖ- 
ραν ποιούμενον, καὶ ἡγούμενοι τούτους σφίσιν ὑπὸ 
φρονήματος, οἵπερ χαὶ ἠξίωσαν πρῶτος ἕκαστος 
ἐλευϑεροῦσϑαι, μάλιστα ἂν χαὶ ἐπιϑέσϑαι: χαὶ 

προχρίναντες ἐς διρχιλίους, οἱ μὲν ἐοτέφανώ- 
σαντό τε καὶ τὼ ἱερὰ περιῆλϑον ὡἧς ἠλευϑερω- 
μένοι; οἱ δὲ οὐ πολλῷ ὕστερον ἠφάνισών τε αὖ- 
τούς, χαὶ οὐδεὶς ἤσϑετο, ὅτῳ τρόπῳ ἕ ὅχαστος διδ- 
φϑάρη. καὶ τότε προϑύμως τῷ Βρασίδᾳ αὐτῶν καὶ 
ξυγέπεμψων ἑπταχοσίους ὁπλίτας, τοὺς δ᾽ ἄλλους 
ἐχ τῆς Πελοποννήσου μιοϑῷ πείσας ἐξήγαγεν. 
αὐτόν τε Βρασίδαν βουλόμενον μάλιστα Ααχε- 6 
δαιμόνιοι ἀπέστειλαν" δ1. προὐϑυμήϑησαν δὲ χαὶ 1 
οἱ Χαλκιδῆς ἄνδρα ἔν τε τῇ Σπάρτῃ δοχοῦντα 
δραστήριον εἶναι ἐς τὰ πάντα καί, ἐπειδὴ ἐξῆλθε, 

(ἀρ. 81. 8.1. Προὐϑυμήϑησαν. [π᾿ Οριϊπι5. πιδιη γᾶ ηῖδ5 πἰθ!α 
προὐϑύμησαν. 

Σ-- ἐν τοῖς πολεμίοις, ἴῃ 
(Ὁ οἷ. 4π) Ββοβύϊθαβ. 1. 6. σ0Π- 
{τὰ ποβίθϑ, ΟΥ, ἀθ Βοσ ὑϑὰ ἐν 
ΡΙΔΘροϑιοπὶβ ὙΥ αὶ ἢ «ἃ. δά ϑορῆι. ΑἹ. 
νυν. 1092. Β ΘΒ. ϑγηῖ. Ρ. 212. οἱ 
ἀθ 1 αὐπηὶ5 Η ἃ ἢ ἃ. Τατβ. Π]. Ρ. 260. 

κᾷ;, ἄς Προλπρέναντες. γο- 
Ἰαϊν ρΟΓρΌΓΟ ἐς διβχιλέους στεφα- 
νωϑέντας καὶ τὰ ἱερὰ περιξλ-: 
ϑόντας αὐτοὺς ἠφάνισαν, 564 
εὐ ΔηΐΠη05 πιασὶβ δα Ἠοϊοία5. ὁ0η- 
νογίογοῖ, ρανιοἰρία τ βοὶν , αὖ ΠΠ], 
84. 8... υδὲ νἱὰ, απ, ἢ το οἵ, 
ΡΙαι. [γο. ο. 28, --- οἱ μὲν. 
ἠλευϑερωμένοι. Ὦθ ἌΡΝΑ 
πιθ ὉΠ  ὑ5 πα} ἀρι Πα οο ἀἀΘμ ΘΙ 08 
νἱά. ΔΓ αι 611. ον. 1. ρΡ.. 40. ΗΠ δὙ πὶ, 
Αηιίαι. αν. ὃ. 26. οὐπε δάμη. 19,14, 
οὐ 4105. Β΄ οἶναν }) ἃ ἰς, --- ἠφά- 
νιίσαν αὐτοὺς... διεφϑά- 
ρθη. «θιοάουι ΒΙ6.: [.. ἃ.) ΟΝΔΝ 
ῬΥΪΠΟΙΡΙ 5. 1 οο ἀδοπηοηϊο πὶ. Π6- 
δοιιην ἀαίιπι ἔ1556. 605... ὅ0- 
Ππιΐ βυδ6 ἱπι ον Ποθη.“ ΌΚ, Αρυ-. 
σπτείας ὀχθιηρ!απι μοσ ποθ. 6586 
γϑοϊθ. ἀοοοῦ ἣ τὶ 61}. 1)0.. ἢ. ῥ. ἀά, 

8.8. “ὐτῶν (ἰ. 6. οχ Ὠυϊηο- 
γῸ ἘΠ νΘΓΒΟΤ Ἠο]οίαγαιη 96 
ἑπτακοσίους ὁπλίτας:,,θ6 

ΠΌΠΊΘΓΟ ἃ Τῇπς. ἀϊθθοη!! ΠΙοάο-σ 
τιΐϑ ; πΉ}}16 δηΐπὶ 605 [586 ΟΡ Ὀ 
Οὐ οοουβϑιίοβ ἃ θναϑῖάα ὁχ ΤΗγδοία 
[οἀρία Αὐδμμ!9].. ΗΌ)5. Ηο5 Πὸτ 
Ἰοϊαβ. ρίοπα Πἰβυίαιθ ροβίθα ἀθ- 
πλῖπὶ ἀοπαῖορ. 6556. διιάίθιιβ Υ͂, 
94. .(ὄΟὔἵ. Νὰ 61]..:1,. 4ἅ.. ρ. 40. τ 
τοὺς δ᾽ ἄλλους, 1. 6. χιλίους 
ὁπλίτας. Υἱά. 78, 1. -- μεσϑῷ 
πείσας. Οἵ. ΥΥ̓ ἃ οι 5 πὶ. Αηϊίαιι. 
αν. 11. 1. Ρ. 390. οὐ 8έη. 1, 60, 1. 

δ. 6. Ηλεο δπιποίαιο πιαρὶβ αὐ 
ἀν τνμδ τ οαροῦ ρογ ποῖ. 

ὅαρ. 81. οδὰ ἰ. Πφοὐϑυμή- 
ϑησαν. ς ἄνδα. ᾿ἡποστα- 
λῆναι αὐτὸν δχ διροιίογο δπαμοῖα-- 
τἰοπ6 βαραιάϊ Αὐη. οομρανδῃβ ΥΠ], 
88.. ΕἸ δοάριῃ πρράρ. ΒΘΙκκοταμι 
ἰπίθ! σὶ ν !]ὸ ἰπάθ ἃρρᾶγει, φιρά 
σομημγὰ ἃηΐο ἄνδρα οἱ ροϑὺ ἀπέ- 
στειλαν οΟἸ]ουαν . θιιοῦ γϑυὰπὶ 
νἱάθιαν; πᾶπὶ ἱπησὶν αι πρὸ- 
ἁγυμεῖσδϑαι γϑυθαπι διυρμῷ αν 
58 606 οὐ δοοιβαῖίνο (οἴ Υ, 17. 
39. ΥὙΠ|, 1.“ ὈὺΚ, δὰ ΝΗ], δ0.), 
βϑὰ 8. ΔΠΠἰ8. ομμηίθιιβ Ἰοοῖβ. καὶ οϑὶ, 
-- δραστήριον. «ἡ ΡΙαϊάτοθο 
οομραγαίιν ἈΘΒΙΠ ρ. 221, Ὁ. βγη 
Ρορὶϊ ΘΟΆΥ. δὰ μαγ, Ρ. 09, 
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2 πλείστου ἄξιον “αχεδαιμονίοις γενόμενον. τὸ τε 
γὰρ παραυτίκα ἑαυτὸν παρασχὼν δίκαιον χαὶ μέ- 
τριον ἐς τὰξ πόλεις ἀπέστησε τὰ πολλώ, τὰ δὲ 
προδοσίᾳ εἷλε τῶν χωρίων, ὥςτε τοῖς “αχεδαιμο- 
νίοις γίγνεσϑαι ξυμβαίνειν τε βουλομένοις, ὅπερ 
ἐποίησαν, ἀνταπόδοσιν χαὶ ἐποδοχὴν χωρίων, καὶ 
τοῦ πολέμου ἀπὸ τῆς Πελοποννήσου λώφησιν᾽ 
ἔς τε τὸν χϑόνῳ ὕστερον Αιεταὶ τὰ ἐκ Σικελίας 
πόλεμον τ' τότε ρασίδου ἀρετὴ καὶ ξύνεσις, τῶν 
μὲν πείρᾳ «αἰσϑομένων, τῶν δὲ ἐχοῇ νομισώντων, 
μάλιστα ἐπιϑυμίαν ἐνεποίει τοῖς ᾿Ἰϑηναίων ξυμ-- 

3 μάχοις ἐς τοὺς Μαχεδαιμονίους. πρῶτος γεὲρ ἐξ- 
ελϑὼν καὶ δόξας εἶναι χατὰ πώντα ἀγαϑὸς ἐλ- 
πίδα ἐγκατέλιπε βέβαιον, αἷς καὶ οἱ ἄλλοι τοιοῦ- 
τοί εἶσι. δ΄. τότε δ᾽ οὖν ἀφιχομένου αὐτοῦ ἐς 
τὰ ἐπὶ Θράκης οἱ ᾿Αϑηναῖοι πυϑόμενονι τόν τὲ 
Περδίκκαν πολέμιον ποιοῦνται, νομίσαντες αἴτιον 
εἶναι "τῆς παρόδου, καὶ τῶν ταύτῃ ξυμμάχων φυ-- 
λαχὴν πλέονα κατεστήσαντο. 

Ι δῷ. Περδίχχας δὲ Βρασίδαν χαὶ τὴν στρατιὼν 
εὐθὺς λαβὼν μετὰ τῆς. ἑαυτοῦ δυνάμεως στρα- 
τεύεν ἐπὶ ᾿Δὀῥιβαῖον τὸν Βρομεροῦ, “Ἱυγχηστῶν 
Μμαχεδόνων βασιλέα, ὅμορον ὄντα, διαφορᾶς τὲ 
αὐτῷ οὔσης, καὶ βουλόμενος καταστρέψασϑαι. 

ἀλλὰ καὶ οἱ 
᾿ἀϑηναῖοι ἀν- 
τεμηχανή- 

σαντο. 

Βρασίδας ἐπὶ 
᾿Αῤῥιβαῖον 
στρατεύσας 

ἄκοντος Περ- 
δίκκου σπέν- 

δεται. 

ὕαρ. 88. 8. 1. “υγκηστῶν. ΟἿ, κἃ. Π, 99. 1. 

δ. 2. Δίκαιον" καὶ μέ- 
τοιον. ΟΝ ο. 108. -- τὰ πολ- 
λ ἁ. ΟΥ ο. 88. 100. 5ᾳ. 120. 123. 
-- τὰ δέ. Οἡ ο.110. --- ξνμ- 
βαίνειν τε βουλομένοις. 
5. Ῥγορτγῖίβ “τοϑροπάθγθ ἀθθοθαπὺ 
καὶ πολεμεῖν βουλομένοις, {188 
Ἰαΐθπι 1 'π γα καὶ τοῦ πολέμου. 
--δπερ ἐποίη σαν. Υἱά. Υ, 17. 
᾿Ἐποϑησαν ἰαιηθῃ ΘΟΠΙΟΙς Κπιοσ. 

μετὰ τὰ ἐκ Σικελίας. 
ΟΥ δάη. ΠΙ, 102, 2. --- πόλε- 
μον. ἴπ Ιοηία οἱ ἘΟΙΠοβροηῖο πᾶς 
χΧἰπιθ σοβίθῃ. ἀρετὴ καὶ 
ξύνεσις. Ῥτὸ Πἰ5 ἐμπειρία καὶ 
τόλμα Υ, {. -- τῶν μὲν ... 
αἰσθϑομένων. Ῥταρίον τοὺς 

ΤημοΥ 1415. Υο]. ΠΠ. ὅ6οι, Π. 

ἐπὶ Θράκης ἢ ῬΟδβιπΙ 6586 50- 
οἷϊ, φαυὶ ᾿π ΟἸΘΟΠἷ5 δχογοίία Γμογιηΐ. 
Υἱά. ΜΕ 2, ὦ, 

8.8. Κατὰ πάντα. (ΙΓ. Τοῦ. 
δα Βορῆ. Αἰ. ν. 1415. οὐ δ. 6Ρ}ν. 
Τη65. ἴῃ νυν. πᾶς ρ. 570. δα. τϑο. 
511}}}15 οδὺ 6 }εἰϊ ἰοσμα!α ΡΥ 
οἶα. Οομῇ. ἴθ] τσ τυ. δὰ Π, 
81. εχίγ. 

(ἀρ. 859. “᾽ οὖν. ΟΥ̓ δάπ. 1, 
ὦ, ἀ, -- ποιοῦνται. υϊκδ 
ἐκήρυξαν. Οἵ, ΡΙ͂Τα ρα]κ. δὰ Ευτ. 
Ηδο. ν. 299. 

(ἀρ. 83. 8.1. ᾿ἀῤῥιβαῖον. 
ΟΝ δάμποι. 79, 2. --- μλυγκη- 
στῶν Μακεδόνων. Οἱ Ι, 
ἤσαν. 

" 
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ἐπεὶ δὲ 
Ὺ Ν “ 

8, 2, Τῆς Δύγκου. Οἵ, δἄη. 
8, Α. - Αὐτόν. Την 5 πιθιηρταπὶβ ΒΟ... αὐτόν, φιοά ποπ πο- 

οδεβαάτίαπι, ΟἿἮ, απ. 1, 17. Αἀ ἀβρόγαπι ἰᾶπιθη ΒΡ υπαμη ἴῃ 5ΙΠΊ]]θῈ15. 
(Ογμ 115. ἵπποι παι Ατπάν. ἀθ Ῥγοποιῃ. γοῖθχ. Ρ. 2, ; 

8,2. Ἐπὶ τῇ ἐςβολῇ τῆς 
“ύγπου. ἴῃ σΟμΙρ] 1115 πη 6 610-- 
οτίβ. αν οχίσααθ ποίου 015. ΠΠ 18 
τοῦ ύγκου, 568 νἱά. ο. 129.192. 
Πγποὶ ποηϊῖπο ἀρὰ Ἴπιο. ὕγποο- 
δἰἰάθη. βρη σαν! τϑοῖθ ΟΘΉΒΟΓΘ 
Ἰιϑαϊκίαπι ἄταθο. βορί. ΠῚ. ρῥ. 311. 
ΘΧ [ΓΘ ηἶπο βθηθτο ἀρραᾶγεῖ. [)6 
ἐςβολῆς νοοῦ οἵ. άπ. ΠΙ. 112, 
ὦ. Μεταξὺ δυοῖν λόφοιν στενή 
ἀϊοϊυν 127, 2... οὖ ἀϊδὶ ποῖ ἰη! θρονὶ 
τοῦ Βὰ5. [αιιοοβ 0. ΑὙπῖδδα Μασο- 
ἀοπίαθ ᾿πίθυ Ιου δ Π0 6. ΔΓ ἶδ5θ ΟΧ 
198; 8. ἀϊδοίπιιβ. Αὐπο] άπ. ἀρὰ 
«πθπὶ νά 6. ρίασα, πππο ἃ ϊζιμι. ἴῃ 
τορίοποπι ᾿γποθβίαγιπι ὁχ Νδοθαο- 
πὰ ἱπἔρυοσο θαπάθπι ραΐαὶ ἀἴ4116 
Θαπὶ., 4ποπὶ [ἀνῖι5 ΧΧΧΙ͂, 99, 46- 
5οῦθαν ᾿αηζαδιη 40. οχ ν8}16 Ετὶ- 
σοηὶ Ἐοτγάδοαμη ἰηΐγοπηβ. Αἀά. 
Ϊ, 6 αἰκ. 1. ἃ. ρ. 314. "ᾳ. -- 16- 
γοις..-ποιῆσαι. Λόγοις το- 
ἴογ δά ξύμμαχον ποιῆσαι, οἵ αα 
ἐλϑών ραν οἰρίτιπι οχ 110 δαθαιάϊ 
ἐς λόγους, ἃυν 6 ῥτοχίπιὶβ πρὸς 
᾿Αῤῥιβαῖον. 

ὃ. ὃ. Πέσῳ δικαστῇ] ἀντὶ 
τοῦ μεσίτῃ καὶ διαιτητῇ. 5080]. 
»Οὐ, Ατιβῖοῦ. ΕΠ. Υ, 4. [7. Ρ. 
1192, 33.1 ζητοῦσι δικαστὴν μέ- 

ἐγένετο τῷ στρατῷ μετὰ τοῦ Βρασίδου 
ἥ -" “ ᾿ ἥ , ᾿ Ἷ 

ἐπὶ τῇ ἐςβολῇ τῆς Αὐγχου, Ἰβρασίδας λόγοις ἔφη 
᾿ Σ ἈΝ ΕΣ , δι Χ.3 

βούλεσθαι πρῶτον ἐλθὼν πρὸ πολέμου “Αῤῥι- 
Ὁ κ νῶν ’, ΒΑΡ , - 

βαῖον ξύμμαχον αχεδαιμονίων, ἣν δύνηται, ποιῆ- 
Ν » « - β ὰ [4 

σαι. καὶ γάρ τι καὶ ᾿Αῤῥιβαῖος ἐπεκηρυκεύετο ὅτοι- 3 

ἰὸς ὧν βρασίδᾳ μέσῳ διχαστῇ. ἐπιτρέπειν" καὶ 

οἱ Χαλκιδέων πρέσβεις ξυμπαρόντες ἐδίδασχον 
2 Ν ᾿ ε - “ ΄ ᾿ ᾿ ω 

αὐτὸν μὴ ὑπεξελεῖν τῷ Περδίχχᾳ τὰ δεινά, ἵνα. 

σιροϑυμοτέρῳ ἔχοιεν καὶ ἐς τὸ ἑαυτῶν χρῆσϑαι. 

ἅμω δέ τι καὶ εἰρήχεσαν τοιοῦτον οὗ παρὰ τοῦ 4 

Περδίκκου ἐν τῇ ακεδαίμονι, αἷς πολλὰ αὐτοῖς 
- " 7 ο 

τῶν περὶ αὐτὸν χωρίων ξύμμαχα ποιΐσοι, ὥςτε 

ἐκ τοῦ τοιούτου χοινῇ μᾶλλον ὃ Βρασίδας τὰ 
᾿ς 

σον" καὶ καλοῦσιν ἔνιοι μεσι- 
δίους, οἷς, ἐὰν τοῦ μέσου τύ- 
χωσι, τοῦ δικαίου τευξόμενοι ... 
δεὰ ἀιιθινανὶ ροὐοβι, αἰγιιπὶ ἴῃ ΥΥ. 
μέσος δικαστής ποθ ἰᾶπὶ ἰπίθγ- 
οοϑϑίομῖβ ἀιαπι Δ ΠΪπι}ϊ ἃ ΟπΙΗΪ 
Ῥανιαπι δυιάϊο ΑΙ ΘΩΣ -Ὑἱβ Ἰηβί θυ, 
ΑΝ. ΟἿ, δάη. Π|, 82, 8. εὐ ΡΤ απ. 
ἄς 8οΙουῖ. ἀπίπια!. τς Χ, ρᾷσ, 24. 
Βοίσις. : εὐκάξομεν -. . κοινόν 
σὲ καὶ μέσον ἔσεσθαι τῶν νεὰ- 
νίσκων βραβευτήν. --- ἐπετρ ἐ- 
πειν. ΟἿ. αἀποῖ. 1, 28, 2. - 
ἐδίδασκον ... τὼ δεινά, 
ΟΠ απ δὰ. Π6 ΘΧΙΙΠ6- 
τοὺ Ροντάϊοοδο 68, 4 δο ὑϊ- 
που οἷ. “ηιδοάσκειν Βοαιθηῖθ ἰπ-- 
Πηϊνο Βουίαμαϊ νἱπὶ Πα! οὺ οἰϊὰπὶ ὦ 
ΥἹΙΙ, 18.:; ὑπεξελεῖν γογθὶ ναἰθη- 
ιἰὶς οχί ποτ ο, δαί οσ 6. 51}- 
γα ΠΟΤ δ. ὀχθηιρία ἃ βου ρϑὶν Ασῃ, 
-- προϑυμοτέρῳ. οίον δά 
Ῥρογάϊοσδιῃ, ᾿ 

ἢ, 4. Κοινῇ..-.πράσσειν. ἡ 
Αὐηο  άϊιβ οχ 18.) 4πᾶ6 ἃ ἰδρα 5 
Ῥογάϊοοαθ. ᾿οοἀδοιηοηθ ῬΓΟΙ 558 
οβδοπί, θγαβιἀαπὶ ἀθαυίι5. 6558 ρὰ- 
[αν 1556. Οχἰβυϊπιαϊ, ἂν 1086 ππᾶ 
ουπὶ Ῥογάϊοοα, 4ιδ αὐ ᾿ΐο 
5018. 510 ΔΓ ἰγαΐα ΤῈ 5. ΑἸὙ θα οὶ 
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5 τοῦ ᾿Αῤῥιβαίου ἠξίου πράσσειν. Περδίχκας δὲ οὔτε 
δικαστὴν ἔφη Ἰδοασίδαν τῶν σφετέρων διαφορῶν 
ἀγαγεῖν. μῶλλον δὲ καϑαιρέτην ὧὦΦν ἂν αὐτὸς ἐπο-- 
φαίνῃ πολεμίων, ὠδιχήσειν τε, εἶ αὐτοῦ τρέφον- 
τος τὸ ἥμιου τοῦ στρατοῦ ξυνέσται ᾿Αῤῥιβαίῳ.. 

ὃ ὁ δὲ ἄχοντος χαὶ ἐκ διαφορῶς βυγγίγνεται, χαὶ 
πεισϑεὶς: τοῖς λόγοις ὠπήγαγξε τὴν στρατιάν, πρὶν 
ἐςβαλεῖν ἐς τὴν χώραν. Περδίχκας δὲ μετὰ τοῦτο 
τοίτον μέοος ἀνθ᾽ ἡμίσεος τῆς 
ΕΝ μ ςὅ 9 Ή ς 53 

γομίξων ἀδικεῖσθαι. 
τροφῆς ἐδίδου 

Ι δά, Ἐν δὲ τῷ αὐτῷ ϑέρειν εὐθὺς ὃ Βρασίδας 
ἔγων χαὶ Χαλκιδέας ἐπὶ ᾿ἄκανθον. τὴν ᾿Ανδοίων 

2 ἀποικίαν ὀλίγον πρὸ τρυγήτου ἐστράτευσεν. οἵ 
δὲ περὶ τοῦ δέχεσϑαν αὐτὸν κατ᾿ ἀλλήλους ἐστα- 

ὕαρ. 8. δ. 1. 
ΧΧΧ, δή Ηρ 1]: 

σΟΙρΟπογοῖ. ΝΟῖσ. ἰαπθῃ., ἀπῸ 
ἴογθ. ΒΓαδΙΔα5. ὁχ Ρονάϊοοδο, ΡΓῸ- 
ΠΡ 5ΒΙΟΩ6 ᾿ιἀΟΘ ἀΔΘΠΙ ΘΟ 5 ΠΏ ΠΠΓ05 50-- 
οἷο5. Ρήγα Πἀϊ {Ππ4 5101 ρογδαα δον α 
ΡΟϊπΟΥΪδ, ΠῸΠ 5815. Π4π|οῖ. ΝΟ ΘΟ 
Ἰσίμιγ, ἀὴ Β]οοΙ, κοινῇ τϑοῖ 5 
ΣΠΟΓΡΓ αὐ 5. δὶ δῖ π δ αν ἐ 1 
βία ἀἴ0., 46 ΠΟΙ ἰπ δάθοιίνο 
ποινός ἐοτίο ἰηθϑί. ΟἿ, δάη. Π|, 
59. 2. εὐ ρᾶϊ]ο πίε γθυθὰ ΡΙα- 
ταγομί. ΑἸΐα5. Βυΐεδ κοινῇ οχρία- 
ΠΑΙΙΟΠ65 «Μὰ. ἴῃ δά. πιαὶ, Πρασ- 
σὲεὶν οδὲ σᾶ οῦδτγο. 

ϑιεὶ: Καϑαιρέτην. Αἰίοπάς 
Ποο ΒΡ ΑΒΕ γ ΗΠ). {110 ῬΥΪΠΙΙ15. 5115 
νἱἀθιυν Το γ 465, ἃ 410 ΓΘΟΘρΡΙ᾿ 
Β1ο (55. -- τρέφοντος τὸ 
ἥμισυ τ. στρ. ΑἸϊογὰ ρμαγ5 41- 
τηϊάϊα υἱάοιυγ. ἃ (Παϊοϊθηβῖθα5 
δυβίοῃϊαία 6556. ΟἹ, 80, 1. 

ἐδ θε ᾿Ἄπκοντος] τοῦ Περ- 
δίκκου δηλονότι. Β0Π0]. ' --- ἐκ 
διαφορᾶς, Ροβύ αἰνογοᾶ- 
10 ἢ 6 ΠῚ γ6] 415 56} 5 0 ἢ 6 Πὶ 
(σα Ροτνάϊοοα). 81. ἰἰδυιιπὴ 
ἐκ τῆς διαφορᾶς ο. 125... υνἱ 
διαφερομένων αὐτῶν αἰϊοοοάπηϊ. 
ΟΥ, οἰίαιι Υ, 42. -- τρίτον 
μέρος. Ὀδς ἀγίίοι!ο απΐα παπι6- 
Γαι ΟΥΑΙ ΠΑ] Θα ποη δααϊίο οἴ, 46. 

γ΄ ΠΑ 
Τρνγητοῦυ. ΡᾺ]. τρυγητοῦ. ΟΥ ϑριίζη. ἔχο. 

90, 3. Πΐδ ῥδίγιο βουπιο πο ἀϊκοτὶς 
οἷπ Ὠνῖ{6]. τ-τ γι ἔσεο ς. ΟἿ. 
54. 104, 4. - 

(ἀρ. 84. δ. 1. Καὶ Χαλκπι- 
ὃδ ἕα ς. ῬτΔΡΙΘΥ βιιαπὶ ΘΧθγοϊίαπι. --- 
Ἄκανϑον. οὕτὺ5 ἐν τῷ Σιγ- 
γιτικῷ κόλπῳ [84 ΒΓ ΠΟ Παπι 
αἰϊία, οἱ ΓΘοΙ5., οἵ. Μδημηδτί. 
θορτ. ὙΠ. μᾶς. 491. εὐ πιο ακ. 
αταθο. 56ρί. ΠῚ. ρ. 148. ᾿παρά- 
λεος, πλησίον τῆς τοῦ πΞρξου 
διώρυχος [ο΄, ο. 109.] Ερ1Ε. Βιτα.“" 
ΥΑΒ5. Οἵ, σα. δίαρδα. ἢ]. 
ρ θῦνε: ΕἸ. 1) 6.8 κοΊ ας Ρ, 147.; 
βθοαμ πὶ {105 μοι ΐθ οϑὲ Ἐνίβϑύς 
δῖ ΠϊονΙσϑιδ. -- τὴν ἀνδρί: 
ων ἀποικίαν. Αὐΐοαϊο Βᾶποὸ 
Ασαπιίθιηι ἃὉ 1115. πρ 115 δ α5 46 πὶ 
ΠΟΠΊΪηἾ5 αἰδιη στ! ἀοοοῦ ἄστη. 81- 
ΠΝ ΠΟΥ. ἰαιεπ Ε, 90. Δευκάδα 
τὴν Κορινϑίων ἀποικίαν, αὶ 
ἃ δ ΟΟδ  οϑγγίαθ πῦθθπηὶ (46 υὰ 
οἵ. 5. 6 ΡΒ. Τ)65.}) ἀἴβοθιηὶ πϑαυᾶ-- 
ἀυδπη ὙΘΓΙΒΙΠ}116. δῖ, 4ασπ. Πᾶθὺ 
ΠΟ. «Δηΐο ΑἰἸθχαπανὶ ᾿ἰομιροτα οὺ 
ΠΟΠΊΘἢ ΔΟοΘρί558 νἰἀθαμιγ. Ν οἵ ἃ πὶ 
Ἰσίσιγ ΘΟ] Οηΐὰπὶ 5  σηϊβοαγὶ ρυϊα- 
Π}115. --- τρυγ ἦτο υ. Υἱπάοπιία 
ῬΓῸ ἀϊνουβιίαίθ τοσίοπαπι 40 οχ- 
δυμίθ Αἰιρσαβίο 546 δὰ ἀ. ΤΥ, 

0" 

ἔπειτα ἐπὶ 
᾿Ἀχκανϑίους 

στρατεύει, οἕ 
λόγον αὐτῷ 

διδόασι. 



δημηγορία 
Βρασίδου, ὃς 
πρῶτον μὲν 
ἀπολογεῖται 
ὑπὲρ τοῦ χρό- 
νῷ ἐπελϑεὶν, 
χαὶ κελεύει 
σφᾶς δέξα- 

σϑαι, εἰ μὴ 
βούλονται ῃ 
ἀδίκους ἢ ἀ- 
σϑενεῖς δὸ- 

πεῖν, 
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σίαζον, οἵ τὲ μετὰ τῶν Χαλχιδέων ξυνεπάγοντες 
χαὶ ὁ δῆμος. ὅμως δὲ διὰ τοῦ Ζαρποῦ τὸ δέος 
ἔτι ἔξω ὄντος πεισϑὲν τὸ πλῆϑος ὑπὸ τοῦ Βρα- 
σίδου δέξασθαί τε αὐτὸν μόνον χαὶ εἀχούσαντας 
βουλεύσασϑαι δέχεται" καὶ καταστὰς ἐπὶ τὸ πλὴ- 
ϑὸος (ἦν δὲ οὐδὲ ἀδύνατος, ὡἧ “ἀκχεδαεμόνιος, 

εἰπεῖν) ἔλεγε τοιάδε. τ 
δῷ. ΟὟ μὲν ἔχστεμεψίς μου χαὶ τῆς σερατιᾶς 

ὑπὸ Μακεδαιμονίων, ὦ ̓ ἀχάνϑιοι. γεγένηται τὴν 
αἰτίων ἐπαληϑεύουσα, ἣν ἀρχόμενοι τοῦ πολέμου 
προείπομεν, ᾿Αϑηναίοις ἐλευϑεροῦντες τὴν Ἑλλάδα 
πολεμήσειν" εἰ δὲ χρόνῳ ἐπήλθομεν σφαλέντες 
τῆς ἐὠπὸ τοῦ ἐχεῖ πολέμου δόξης, ἡ διὰ τάχους 
αὐτοὶ ἄνευ τοῦ ὑμετέρου χινδύνου ἠλπίσαμεν ᾿43η- 

᾿Αχούσαντας. δ. 2. Ε. ἀκούσαντες, αἴάια αὐ πος αὐ ἀκοῦ- 
σαν φῥτγορδηάϊππι υἱοί: πᾶπὶ αἰϊγαοῖίο ἴσο, αὶ δα θ᾽ θοῖαπι ἰπ ἢ ηΠἶνὶ ἷπ 
ΠΟΙΏΪΠαΙν Ο ΡΟΒ᾽ πὶ δῖ, ποσ] οὶ ΡΌ556. 0 υἱἀθίαγ. 

Κα]. Οεἰ Περαὶ. γιά. Ὁ οανν. 
Αππηδ]. Τῆπο. ἴῃ δά. πηαὶ. 

ὃ. 2. Ξυνεπάγοντες. (ἢ. 
79, 2. οὐ δὶ αδὐἀποίαϊ. δεὰ 
τοῦ καρποῦ τὸ δέος. ΡτῸὸ 
ἢ5. ο. 88. περὶ τοῦ καρποῦ φό- 
βῳ. (ἀηϊίνιβ. ΟΡ θ οι ἰοῖμιν, «οὶ 
ἈΡΙ πἰ 6 ἔπι 5. ΠΟΙΗΪπᾶ ῥ᾽ ΟΓΙΠΊΠΙΙΟ 
ΘΠ}, ΖΈΘηι πη δἰα πηι5 (οἵ, ΝΜ ἃ ὉΠ. 
αγ. ὃ. 967. ἢ ο 51. ὃ. 108. «ἄη. 1.), 
γος ταῦγίογο πιοο 14. οἷ πιϑίμπηι}5. 
βἰρηϊποαῖ. 6. εἰησι ατὶ καρπός 
οἴ: δά. Π..4} 2. ἽΠ, 15; 2. --- 
καταστὰς ἐπὶ τὸ πλῆϑος, 
4πππὶ σοπ οἰ πΠ6 πὶ δά 55εῖ, 
ἃ ἃ σοη οἴ 0} 6 Πὶ ῬΓΟΘΓΘ5518, 
ΟΥ 97, 2. -- οὐδὲ ἀδύνκτος. 
οὐτν οὐδέ, "ποι οὐ ὁ Νόπιρο αυΐα 
οὐ ἃἰϊὰ5. Ὑἱγι6 5... Βγαβί δ πιδ- 
ΠΙΟΓΆ[ΥΠ] ο. 81... αὐ π 6 Βᾶπο 41] - 
ἀ δ αη [οι]! αἴ θη) οἱ σοπιπηθηἀαίϊο-- 
ΠΟΠπῚ οἱ ἀθ[ιϊσεθ ἱπηπδνοὶ  ΒΑΌ. 
-- ὡὧὡς Πακεδαιμόνιος. 
ὉΠ δος γορα. .. ἰἰὰ οχρ]οαι Α6- 
Ἰδη. 1. ΧΙ. ο. 80. γὰγ. Ηϊϑβι., φυδϑὶ 
ἀϊσογα νυ ἠοῖ! ὙἹΠπογ ἀϊ 465 ἀϊοθπαϊὶ 
ἱπΊΡΟΓΙΓΟ5. Γυΐϊ556 Βραγί πο 5, Ὧο ΒΓ - 
5βἰἀδπ) [οἶδε τἰὖ ΠΥ 5Ρ8τ- 
ἴ[8 πὸ 5 [πουπάππι.. ΗΠ 5. ο('(ὡς 
Γρῃΐπ}} δὶς τϑϑίγιπσὶ! οἱ τηϊπεΐξ, αἱ 

ΟΥ οἀ. πιαΐ. 

1,ἱ. ἃἥὕ ὐ; ἀἰδογίαβ., υὐ 1,αοοάδοπισ- 
ὨἶΠ5.. 50]}. 6556 ροΐογαϊ.““ ΒΑΌ. 
ΤΥ ἶν. ΧΧΧΉ. 83. νὙἱῦσαϊὶ 
ποῦ Αδίοϊοβ ἴδασιπάαι 8, 
οἱ δὰ δὰ νϑῦθα το π. ΥΥ̓Α55. 
γΙὰ6 ρῥἤπγα ἰπ δά. πιαϊ. οἱ Ν᾿ αὐ τῇ. 
ατ. ὃ. 628. 1. 6. οἱ ἀδ εχίσιια [8- 
θα δοιποηϊογιπι ἵπ ἀϊοοπάο Εχογ- 
οἰϊαϊίοπθ 1. 84, 

Ολρ. 8ὅ. 564. ̓ Ἴη Πᾶς ογαιίοπΘ 
ΑΥΓΘ ΠῚ 5ΟΡ βιὰ ΠῚ σΘΥΠὶ. Θχ Θᾶ- 
4π|ὸ Βναβ᾽ ἀπ ΠΟῚΙ ΤΠἰη 15 Ὀγιἀθηϊία 
Εἶν" ᾳλαπι πη τὶ Ἰῃδ᾽ στ Θὰ [ιῖ55 
ἀρράγευθ ἀοοοὶ ΒΙοοΙηΓ. Οὐαπι ἃιι- 
ἴδηι 5. ατίδπι 5ΟΡΒΙ5 Πα η}. [ΟΥϑ [ἢ 
τϑοίίι. ΘΠ ἀϊταΐθην [μαοοηϊσαπ ἀϊ- 
χοιῖβ. ΕἸ ἐοῦῖθ δἰ γι θυ μλι5. Ἰηθη- 
ἀδεῖα ο. 89. δχίγ, 

8.1. Ἐπαληϑεύου σα] βε- 
βαιοῦσα, κυροῦσα. 8601. 6 
ΡΓΆΘΒΘΠΠΪ5 Ραγιοἰρίο οἷ. δάη. ΠῚ, 
18, 1... νϑγθιπὶ ἰλογιιπὶ 510 Ἰορίμας 
ΨΠΙ, 52. -- προείπομεν... 
ὅν ολεήσειν. ΟΥἹΙ, ΒΒ. 4. 
ππάς σοιηπια γι] σὸ οἱ ἀρπὰ Βοίκῖς. 
πο τοοία ροοῦ ϑηναίοις Ροηὶ 
Ἰψαοθῖν. 

ἢ. 2. Τῆς ἀπὸ ... δόξης. 
ον᾽πίοπο χὰ Ρ6]1ο, 4ποά 
ΠΠῸ φογορθαίυγ (γο] ρσοτὶς- 
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“- ᾽ ᾿ 

νῦν γὰρ, 
ὅτε παρέσχεν, ἀφιγμένοι καὶ μετὰ ὑμῶν πειρα- 
σόμεϑα κατεργάζεσθαι αὐτούς. ϑαυμάξω δὲ τῇ τὲ 
ἀποχλήσει μου τῶν πυλῶν καὶ εἰ μὴ ἀσμένοις 
ὑμῖν ἐφῖγ μαι. ἡμεῖς μὲν γὰρ οἵ “αχεδαιμόνιοι 
οἰόμενοί τὲ παρὰ ξυμμάχους, χαὶ πρὶν ἔργῳ φιυ- 
χέσϑαι, τῇ γοῦν γνώμῃ ἥξειν καὶ β ουλομένοις 
ἔσεσϑαι κίνδυνόν [τε] τοσόνδε ἀνεῤῥίψαμεν., διὰ 
τῆς ἀλλοτρίας πολλῶν ἡμερῶνς ὁδὸν ἰόντες καὶ 
πῶν τὸ πρόϑυμον παρεχόμενοι" ὑμεῖς δὲ εἴ τὰ 
ἄλλο ἐν νῷ ἔχετε, ἢ εἰ ἐναντιώσεσϑε τῇ τε ὑμε- 
τέρᾳ αὐτῶν ἐλευϑερίᾳ χαὶ τῶν ἄλλων Ἑλλήνων, 

ὁ δεινὸν ἂν εἴη. χαὶ γὰρ οὔ μόνον ὅτι αὐτοὶ ἀν- 
ϑίστασϑε. ἀλλὰ καί, οἷς ἂν ἐπίω, ἧσσόν τις 
ἐμοὶ πρόςεισι, δυςχερὲς ποιούμενοι. εἰ, ἐπὶ οὗς 
πρῶτον ἤλθον ὑμᾶς χαὶ πόλιν ἀξιόχρεων πα- 

σαρ. 8ὅ. δ. 4. Κίνδυνόν τε. 
ΟἿ οἀ. πιαὶ. γα Σ ΟΓΑΙΙΟΙΪΒ. 5ΟΓΪΘ5. 

ΠΙ, 40, 4. 

τὰτὺ)., οχοτγίδ; 486 ΟΡίπῖο 408- 
115. ἔαογῖ!, βἰδίϊπι ὈΓΟχὶ ΠῚΪ8. Ὑγθ15 
ἡ... «καθαιρήσειν βἰσῃὶ Ποίαν. ---- 
ὅτε παρέσχεν, 4πὰᾶπάο 
[δου] τα5 δϑὺ ἀαία. Οἵ. δάηῃ. 1, 
120. 3. -- κατεργάζξεσϑαι, 
ἀε θ᾽] τα. Ρτοργ. ΘΟ π Ἴ06 ΓΘ. 
Οἵ, ΒΙ0ο κι. ΥἹ, 11. 99..ὄ οὐ βυ- 
Ρτὰ ο. θῦ. 

δ. 38. Θαυμάζω... τῶν 
πυλῶν. ε ἀαῖίνο νὰ. ΜΑΎΤΕ. 
'ατ. ὃ. 390. ο. εὐ ἀδ ἀμυριιοῖ ρο- 
Ὠἰϊΐνο οχ ἀποκλήσει ἃρίο ἰμ]ά. 
ὃ, 980. Οτίαβ δϑὶ ὁχ σθπθγο ἀϊοοηαὶ 
ἀποκλήειν τινὰ τῶν ν πυλῶν, εχ- 
οα ἀετὸ ἃ]. ΡΟΓ᾿Γ 8.7, ΠΟῸῚ ΟΧ 
60, 4ιοά Υ',, 80. Ιεσίϊαν. 

ὃ. Δ. Οἐόμενοί τε. ὃ) τέ 
εἴ. αἀπ. 1, 10 -- παρὼ ξυμ- 
μάχους.... ἥξειν, ΠΟ Υ6Π- 

εἴα ΓῸΒ ἃ 605, 4]. νοὶ Ῥτὶ- 
[Ὁ 54 ἃ τ αἀ ἰρ505 ΓΘ 'ρ58ἃ 
ρΡεγν θη 55 6 Πλ1 5, Δ πΠ10 58}- 
ἴδ πὶ Β0ΟΙΪ 6586}. 6 ρδγ οῖρίο 
ὄντας ποη δἀϊίϊιο οἵ, «θη. 1, 0. ἀ. 
ΠῚ, ΤΌ, 6. εἰ 1πά. σγάμπιηι. υ. Ε]- 
Ηρ 5. -- βουλομένοις ἔσε- 

Τ υποῖβ ποίανίπηιβ., φυοὰ 60 
Ἐοτγίαϑβθ ἰπ 0 ἰαΐον τοί. ΟἿ, 

σϑὰα 4] αὐτοῖς δηλονότι τοῖς 
ξυμμάχοις. 50}0]. Οἵ ἀάη. 11,8, 2. 
-- κίνδυνον .-.- ἀνεῤῥί- 
ψαμεν) ἀπὸ μεταφορᾶς τῶν 
κύβων. 80.801. ΟΥἷ. απ ἃ. ἀε 
ΒΡ οοὶς. δ. βορὰ. Αἰ. ρ. 79. 581- 
ἢ τοῦ ἰηΐγα ο. 95. Υ, 103. Αἀά. 
νεῖ... αὐ Ποιούοι, ὙΠ]. δ0. εἱ 
Ρἴανα ἴῃ οἰ. μιᾶϊ. --ὀ πᾶν -.- 
παρεχόμενοι. Ἐχ Βοος Ιοσοὸ 
Αἰπιποηΐι5 οοἰθηάίι ἀϊδογί θη ἐπί Γ 
παρέχειν οἱ παρέχεσϑαι.“ ὈΌΚ. 
Οἵ. Κ} ςιῖ, ας. ὃ. 119... δά... 

ὃ. 5. Καὶ τῶν... Ἑλλή- 
νῶν. Ὸ αὐίϊοι!ο τῇ ποῖ ἰΐογαιο 
οἵ “0.1, 7. 

δ. 6. Οὐ μόνον ὅτι. υϑίπης 
Ρ᾽ϊοῖτοῦ οδὶ οὐ μόνον, αἱ 5 Θρῖτ5 
οὐχ ὅτι.“ ΒΑῦ, ΟἿ, 59 οἱ ἀ. 
οὐ δαπρρ. δὰ Χο. Οοιηπιθῃι, ΤΊ, 
Ἐν 8. εὐ ΒΊΑ ΠΠ}0. δά Ἰὰς, Βγπιρ. 
ο, ζω: ἐπὶ “ »Ά ὑμᾶς. ἰ. ο. 
ὑμεῖς, ἐπὶ οὺς πρῶτον (πυ-- 
τους) ἤἦλϑον. ΟἿ. Ἀοει. ἀτ.ζ. 90. 
ΒΞ, Ὡς πρῶτον δάνογθῖο οἷ. αἄπ. 
1, 53,..), -- παρεχομένους. 
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θεχομένους καὶ ξύνεσιν δοχοῦντας ἔ ἔχειν, μὴ ἐδέξα- 
σϑε᾿ 
ναι, ἀλλ᾽ ἢ 

καὶ τὴν αἰτίαν οὐχ ἕξω πιστὴν ἀποδεικνύ-- 
ἄδιχον τὴν ἐλευϑερίαν ἐπιφέρειν, ἢ 

ὠσϑενὴς καὶ ἀδύνατος τιμωρῆσαι τὰ πρὸς ᾿4ϑη- 
γναίους, ἢν. ἐπίωσιν. μῦς τη αν καίΐίτουν στρατιᾷ γε 
τῇδ᾽, ἣν νῦν ἐγὼ ἔχ ω, ἐπὶ Νίσαιαν ἐμοῦ βοηϑή- 
σᾶντος, οὐχ ἠϑέλησων ᾿᾿Αϑηναῖοι πλέονες ὄντὲς 
προς μῖξαε" 

ΟἿ αἄποῖ. θά, 1. --- καὶ τὴν 
αὐἰτιίν: πιστὴν ἀπο- 
δεικνύναι. ἴὰ 5 αἰτίαν ρΡἴο- 
ΓΙΖῈΘ ΤΘΟΘΠΠΟΥΘ5 ἸΠ ΟΡ ΚΘ 5 γοϊππὶ 
6888 τὴν τοῦ μὴ δέξασϑαι. ἴῃ φαὰ 
ταϊΐοπα Πααβ᾽τ|5 [που ργ. Τίτιο. Ρ. 
28.., φιοιποῦο πιστὴν ἀποδεικνύ- 
ψοῖ, ΘΧΡΠΟαΡῚ ΡΟδ5ἰν ῬΥΘ ΡΠ ΘΓ, 56 
παρὰϊ ἰπ6]Προγθ. ΕἾ ὀχρίαποβ αιῖ-- 
ἄθπι νορὰ ἰοα πιοάο: οἱ οδ1- 
58 ΠῚ (4 8Π1. 51 ᾿ΠΙΘΓΡΟΘΆΓΗ5. ΘΤῸ, 
οὐν ΑΟΔΉΗΪ π6 ΟΠ τΟΟΘΡΟἸΗΐ, 
Δογα) πὸ ρΡοΐΟΥΟ ρτοθΡᾶ- 
ὈΊ] 6 πὶ (ἰ. 6. βἷο 6 ρτοθα }}}5 υἱπ 
ἀδαῖιν) ἃ [ΓΘ ῪΥ ὁ; ΡΓῸ αΐθιι5 ποῦ- 
ἸΠσ θη 5 Ξδοιπάαπι Ρονίπαι χουν ς 
ποάπο παϊι5 νυϑϑενὶ [οι] 
ῬΓΟΡΆΒΙ] 6 πὶ οατ|5 ἃ ἢ ΙΓΟΥΓΟ 
Ροίοτο. Ἑαϊοπλιν ἰατη θη. 5ΠῊ}}}1- 
ΟἸοΓοπὶ ἴογο ΟΥ̓Δ ΙΟΏΘΠῚ, δὶ Δ οι] 0 
ΟΠΊΪδ50 χαὶ αἰτίων τούτου [ἰ6- 
δογοιαγ, Ουᾶγο [οτίασεο ρυδοοίαὶ 
Βομοϊαδίαθ χρη αιϊο ἃ} Πδδοὶς. 
εἰ ἢδλ5. ριομραία : καὶ τὴν αἷ- 
τίαν τῆς ἐμῆς ἐξόδου λέγων οὐ 
πιστευϑήσομαι. Νπι -; αὐ ἴᾶπὶ 
ἀηΐοα Βγαβιἀα8. Αἰχὶ: ἡ μὲν ἕα- 
πεμψίς μοῦ «.᾿. γε) ένηται τὴν 
αἰτίαν ἐπαληϑεύουσα, ἣν ἀρ- 
χόμενοι τοῦ πολέμου προείπο- 
μἱξν, ἰἴΐα πππο. Ϊῃ δαμθηι 5θηίθη- 

(Δ ἋἸοΙΣ σαυβαθ 111 ὧἂὸ φγοίο5- 
5'0ῃὶ ΠΟ ΔΠΊρΠ] 15. ἢ άθπὶ Πα 0} 
᾿γῖ, δῖ Αοδη οἱ Πάρθων ρυϊμνὶ ἀδ- 
πορανουηϊ. " ΠΑ ΛΒ. --- ἄδικον, 
η1π5 ἃ πὶ, ἰ. 6, 4πᾶπὶ Ποὺ 
ΠΟΙΙΪΠη8 γοσαγὶ πεῖαβ 65, 
(αὐτονομίᾳ καὶ ἐσονομίᾳ οαγοι- 
16.}}. ΟἿ. 80, 3. 544. -- ἐπε- 
φέρειν. ἘΧ ΒῈΡΘΥΙΟΥ 115. Π0Ὶ 
ἴδῃ ἀποδείξω, 4πᾶπὶ ΡΙΌΡΙΟΥ 
τρληδἰη. ἢῃ ἰμβη νὰ ἢ], (6 00 

ὥςτε οὐχ εἰκὸς γηἵτῃ γξε αὐτοὺς τῷ ὃν 

οἵ, «ἄπ. 27, 1. εἱ ὝἹ, 78... νομι- 
σϑή σομαι; ΕΥΣΡΩ τοροϊθπάαπι, γε] 
ἀϊτίαν ἕξω αἴνογβα 5: ση βΟ ΠΟ Π6 
Οα]ΡΆΡοΥ. - τεμορῆσαι 
τὰ πρὸς ᾿ϑηναίου ς. Οἱ. 
ΥἹ, 56. ξυνεπαμύνειν τὰ πρὸς 
τοὺς δσρυφόρους.““ ΑΒ. Αἀά. 
δάῃ. ΠῚ, Ὁ, 2. 

δ... ᾿Στρατιᾷ τῇ δ᾽. Ατιῖ- 
ΟἸΠΠ5. Ἰά60. Ομηΐββιιβ νἱἀθῖυγ, αὶ 
δδε Πἷς Υἱπὶ νοῦ 8 ἀδιποηϑιγ ναμη, 
μαροῖ, 4πὰ ἢξ, αὐ ἀἀνονθὶ αι ὁ 
ΠΟΙΪΟ 60 οοηιίηραῖαν, Οἷς ἀάη, ἰ, 
51, ὦ. ΤΠ, 74. ΑἸὰ θχρ! !οαυο Ρ6- 
ταῖν ἐχ ἀάῃ. Υ,. τ. -- :ἣν νῦν 
ἔχω. αδσπο οαἰ άαπι, 564 [α]5αηὶ 
ἸαοιαΠοποίι 6θ86 ἄσοοι ΜΙΝοτά. 
ρα ΒΙοοπ, ΟΕ, 72, 2. οὐ 78, 
1. ΑΓβαιθύιναν φιαάθιι ἴππὸ Βιαβὶ- 
ἄδο οἰἴαπι ΟΠΆΙ οἀοηβθ8. (ἢ. 84,1.), 
4Ογιπ ΠΟΛ 5. ΠΟΙ 5. οδὺ ἰσηο- 
ἴπ5: 56 νοὶ] οἷς ἴδθὸ νεὺθ πο0ὴ 
δῦ ἀἰοία, εἶδὶ σον τῇδ᾽ ἴῃ το- 
σῇ δ΄ πυπίανιιν, «ποα 60 πηϊΠτ15 ρΓο- 
ῬΆ}1}6 65} ζυΐα Βτναβιὰβ ἸΓΟΓΕΠῚ 
ΔΕΒΩΗΙ ἴῃ γΘΡἷς πλέονες ὄν- 

ΟΥ̓ αάη. 73, 4. --- ἐπὶ Νί- 
δαϊταν!: .βοηϑήσαντος. 
ΟἿ ο. ΤΌ. φᾷ. -- -ὥςτε.:. 
ἀποστεῖλαι. Οπαπιο τ δα 
(φασι ἃριιὰ Νίβαθαηι οοη ίρογο 
οὐ πο Ο Θχθροῖθι πο! αθυῖη}} ΑἸ 6-- 
πἰ δ 585 παν α] 4πὶὰ πὶ 6χ- 
νΘα το η ὁ. (δαπιριιοδα οἱ αἰ ΠΠ]-- 
ΟἸΠ, τα πιο ΘΙ ΘΧΘΓΟΙ ΠῚ ἰΓὰ ἢ 8-- 
γ Ποῦ ΠῸῚ ΡΟΒβίηϊ,) ἃ 8 4πἃ ἢ ὁ πὶ 
εἰ, 4π| δὰ Ν᾽ 5 δαπὶ ρεδο5ῖο 
οὐαὶ, . ΠΙΠΪΒΒΈΓΟΒ ΟΝ δ5ϊ 
νΘΥἑ 5111} 6. Πὰ Πᾶθὸ ἐπι}  ΠΠσθη- 
ἀὰ 6556 ἀουμιι5 ἴῃ δα. πιαΐ. Οοπὶ- 
Π 6}, οὐ ϑι0 0}. 9)ὲ ἀϊῥῃοιυμιαῖο 
Πλδ ΟἸΣἢ ΘΧΟΡΟἰ ἢ} ΠΥ 15 ἐγ η8- 
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Νισαίΐᾳ στρατῷ ἴσον πλῆϑος ἐφ᾽ ὑμῶς ἀποστεῖλαι. 
1 86. αὐτός τε οὐκ ἐπὶ χαχῷ. ἐπ᾽ ἐλευϑερώσει δὲ 
τῶν Ἑλλήνων παρελήλυϑα, ὅρκοις τε Αακχεδαιμο- 
γίων καταλαβὼν τὲ τέλη τοῖς μεγίστοις ἢ μὴν 
οὗς ἂν ἔγωγε προςαγάγωμαι ξυμμάχους ἔσεσϑαν 
αὐτονόμους, χαὶ ἅμα οὐχ ἵνα ξυμμάχους ὑμᾶς 
ἔχωμεν ἢ βίᾳ ἢ ἀπάτῃ προςλαβόντες, ἀλλὰ τοὐ- 
ναντίον ὑμῖν δεδουλωμένοις ὑπὸ ᾿Αϑηναίων ξυμ- 

4 μαχήσοντες. οὔχουν ἀξιῶ οὗὐτ᾽ αὐτὸς ὑποπτεύεσϑαι 
πίστεις γε διδοὺς τὰς μεγίστας, οὔτε τιμωρὸς 
ἀδύνατος νομισϑῆναι, προς χωρεῖν τὲ ὑμᾶς ϑαρ- 

8. 7. Ἔν Νισαίᾳ. Ῥαϊ]. ἐκεῖ, αιιαδὶ {Π8 ὁχ ἱπιθγργοία!οπο οὐία 
δἰπί. Ταπὶ (855. ἡμᾶς, «ιοά ρασοῦ (οο οτο. 

ὕτρ. 86. 8. 2. Πίστεις γε οχ Ἀθί διε! σοπίδοιατα πη 8. ΒΟΙΚ. 
τοοοθρία. Υἵα]σὸ πίστεις τε. Τέ οἷ. ἀγ. Οἱγ. 1).η. 

᾿Προςχωρεῖν τε. ΒοΙεις. προρχωρεῖν δέ ἀδ σοῃϊθοίιγα, αιαπι Ἐ0 
πιΐπιιβ5. τϑορρίπιι5. αυΐα ἴῃ Βαρου ουῖθι5. ΔΙ Ιχυ!α ἀοργαναίιμι ἐσδα γεσὶ- 

βίπιῖϊα οϑὲ. Οἵ. 'ἀάη. 

Ῥοτνίαπαϊ νυἱά. ΥἹ, 37. Αὰ νηΐτῃ 
γΟΟΟΠΙ., 4ιᾶπι οἰπὶ στρατῷ 51- 
εἰαπίνο 11. 24. ἱιποίαπι ᾿ΘσΊΠ,μ8, 
ἰάθη ποπιθῃ. αιοά ἴῃ ὕδπ. ροϑβί 
γέ ̓ πϊογροπίμιν, ἔαο!θ ἐχ 115, ιὰθ 
Βοαιμππίαγ, βαθιά ϊμιτ. Νὰπι ΡοῚ- 
{π5 οἱ Βδίβιεῖιι ααϊάθπι νηΐτη τῷ 
ἐν Νισαίᾳ ἰυαηχογιπι. 868 Νι- 
βαδᾶπι δχίστια ΑἸΒΟπι θπβί μι ΘΧοΥ- 
Εἶτα Ρᾶγ5 πᾶνὶρι5 δάἀνθοία δϑβί 
(67, 1.).. πυα]ο πιαῖον [θυγθϑιγὶ 1{|-- 
ποῖα δὐἀγνθηῖϊ (08. 5.). Θυοά 5ὶ 
μος ἰογαπι πιοπάδοϊιπι Βγαβί δ 
γ6 115 6556, ἰᾷὰ ργίππιιπι Α ΆΠΙΠ 5 
βιβρθοῦιπι 6556 Ορογίθραῦ ΑἰΙΟα μη 
Μοραγὶ αἱ ΠΗ Ππλα ἢ} 6556. ΠΟΙ ἴσπο- 
ταπίϊραβ. είμάθ. οἵ δἀάϊιιπι γέ 
εἴ φοΙοοαῖο αὐτούς φγομΟΠΙΪΠΙ5. 
πὸ νηΐτη τῷ ἐν Νισαίᾳ «τοῖο 
Ἰυπρσαηΐαγ, ἀἰδβυδάθι, οἱ ἴρ5ἃ 561- 
ἐθηϊϊα νηΐτῃ ἃ σείθγὶβ δθραγιίο ἢὶ 
ΠΊΘΙΙΟΥ. ἣ 

(ἀρ. 86. ὃ. ἴ-. Αὐτός τε. 
Δαϊς πο πουτπὶ σαριι ἱΠΟΙΡΙ, 
4ὰππὶ γογθογιπι ἢ ἄδικον τὴν 
ελευϑερίαν ἐπιφέρειν, ἢ ἀσϑε- 
νὴς καὶ ἀδύνατὸς ἀφῖχϑαι, «. 

85. 8. 8. ργίον ραγβ ἱρά. ὃ. 6... αἱ- 
ἴοτὰ ο. 86. ὃ. 1. ΠΙαδύγοίοσ, ἀπὸ [α-- 
οἷο βϑηϊθηίία ριδθοῖραα ὃ, ὦ. 110- 
ταῖιγ. --- ὅρκοις τε. ἢυϊὸ τέ 
γοβροπάθηι, ραγουιίαθ. καὶ ἅμα. 
θιια5. δηΐπὶ οατιβα5 Βγαβι ἀἃ5. αἰϊογὶ, 
Οὐ 4ὰ5 ΑΟΔΗΙΒΙ Βοποβίαι! βαᾶθ 
οοπβάαμ!. Ῥίοοπάϊ ροπι5 ὅρκοις 
καταλαμβάνειν τινά, πὰ τὶθ5 
ἰαταπ ἀϊ5 οὈ πύγίϊ ἢ σθ τ. δῖος 
ἃ ΒΙοοπιῖ, {Ππβίγαίαπι ἴατ 1, 9. αἵ- 
Γαΐ. Οἵ. ἐγκαταλ. διρτα ο. 19. --- 
τοῖς μεγίστοις. Οἷ. ἀάπο, 
18,9. Οδἴδγαπι γον ογὰ πο ἃ Βτα- 
οἰάα, 5εὰ ἃ Ὁπαϊοιἀδηβίαπι [ρα 5. 
1[μαοοἀαοϑιποηίοτιιμ πιᾶρίβίγαιιι5. 00 
ἴσγο ἰσταπο ΟΠ] σαἴο5 6586. 5 5}1-- 
οαἴαν Τα ἰτνν. Ηϊσι. τ, ο. 20. ρ. 
275.: 5ϑἀ ἰά ργορίοῦ νεῦρα ὁ. 88, 
Ράγαπι δϑὲ ογθά!θ}}6. 

δ.2. Αὐτός. σου πιυδρεοίυπι 
6556, ΥΕ], δὶ σϑυιπᾶπιπὶ δἰ(, δηΐθα 
οὐκοῦν εχ Ρα]. εἰ ροκίθα οὐδέ 
βου θοπάιϊι υἱάογὶ, αὐ οὔτ᾽ αὐτὸς 
ὑποπτεύεσϑαι ορροπαηίιν γοὺὉ15 
προςφχωρεῖν τε ὑμᾶς, ἀουυϊηλυ5 
π᾿ δα. μηδ], 54, εὖ δάη. 

Ν 



ἔπειτα δεί- 
κνυσιν, ὅτι 
οὐκ ἀσαφῆ 

οὐδὲ ἐπὶ τοῖς 
ὀλίγ ες οὐ- 

σαν τὴν ἐλευ- 
ϑερίαν ἐπι- 

φέρει. 
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σήσαντας. καὶ εἴ τις ἰδίᾳ τινὰ δεδιως ἄρα. μὴ 3 
ἐγώ τισι προςϑῶ τὴν πόλιν, ἀπρόϑυμός ἐστι, 
πώντων μάλιστα πιστευσάτω. οὐ γὰρ ξυστασιά- 4 
σων ἥχω, οὐδὲ ἀσαφῆ τὴν ἐλευϑερίαν νομίζω 
ἐπιφέρειν, εἰ τὸ πάτριον παρεὶς τὸ πλέον τοῖς 
ὀλίγοις ἢ τὸ ἔλασσον τοῖς πᾶσι δουλώσαιμι. χα- ὕ 
λεπωτέρα “γὰρ ἂν τῆς ἀλλοφύλου ἀρχῆς εἴη, χαὶ 
ἡμῖν τοῖς Μαχεδαιμονίοις οὐχ ἂν ἀντὶ πόνων. 
χώρις χαϑίσταιτο, ἀντὶ δὲ τιμῆς καὶ δόξης αἰτία 
μᾶλλον" οἷς τε τοὺς ᾿Αϑηναίους ἐγχλήμασι χατα- 
πολεμοῦμεν, αὐτοὶ ἂν φαινοίμεθα ἐχϑίονα. ἢ ὃ 

8. Δ, Ξυστασιάσων. 
κα. 25, 3. 

. 8. (Χαλεπωτέρα. 

ΡΥ πη55. οὐ Βεϊης. συστασιάσων. Οἱ. 

Βεσ. χαλεπώτερα, φιοά ἀοίοπάϊ! ροϊθϑί. 
Οἵ. Νίαιι. ὅν. ἃ. 440. ἘΣ ἃ, ἴῃ Ὁ. χαλεπώτερον. Οἷ. οἰΐαπι Ὑα}}. Αἀ 
γα] ρα ϊαπι βαραιαϊ ἡ ἀσαφὴς ἐλευϑερία. 

Φαινοίμεϑα, ἴῃ Ρ]6γίβιιθ πηθηιργαπὶβ πιαΐθ φαινώμεθα οὐ ὃ. θ. 
τοῖς τε ὕτγὸ τοῖς γε. ΠΠ|4| φαινώμεθα. τοοθρὶν Ηοϊπιαηι5 οοη ιπά 6 η8 
βυῃίαχίπ ΠΟΙ ογοαπὶ οὔ Αἰμοδ: 

ὃ. 3. Καὶ εἴ τις οοἴ, Τογιίαπι 
ΤΘΠΊ, 4118 4115. ῬΓΔΘΙΟΥ ἀια5. 80, 
0. ἀϊοία5. Βνιαϑίάαθ ορροπαῖ, ρᾶι- 
σοΥαπι ἀοπλ παι π6 ὯΡ 60 οοη- 
δὐϊτααίαγ, τηϑιπθη άπ πὶ 6556 οοπίθη- 

ἄθηβ, [800 ἴΐα γϑίαϊαν ἀβαιθ δά 
ο. 87. ὃ. 1... υὧὐ᾽ ποποβίαϊαπη γϑγᾶ 
Βοοίογαμα. {θογίαιθ οοπϑιίαία Ρτο- 
Ὀαΐδηι εἰθὶ 0515 αἰ] δῖη 6556 οβίθη- 
ἀαϊ. -- ἀπρόϑυμος.. Ἐχ 5υ- 
ῬΑΠΟΠΝΝΝ ΒαρΡ]Ὲ προςχωρεῖν. 

, Οὐδὲ ἀσαφῆς.... ἐπι- 
φέρειν, εἰ, πθ4π6 ἀπθὶ- 
συᾶπ ἴπ ἃπίπηο ΒΘ ν 5 
Ἰϊμβογίαίθαι αἰοτγγὸ, φυοά 
ἔξογοῦ, 51... [πρὶ σηὶβ ΘΠΪπὶ δΐο 
δδὲ ὈγΟν 5 ῬτῸ μἰο; οὐδὲ ἀσα- 
φῆ τὴν ἐλευθερίαν νομίξω ἐπι- 
φέρειν, ἐπιφέροιμι δ᾽ ἂν (ἀσα- 
φῆ τὴν ἐλευϑερίανγ, εὐ εοἴ. οιμ- 
Ῥαγαγὶ ροϊοδὺ οὐπὶ ἢθῸ ἰσοοὺ αἰἴογ 
ΜΠ. 11, 3... 00] νἱὰ, αάη., οὐ Ρ]δ- 
ἰοπΐουβ. ΑΡ0]. ὅθοῦ, ο. 8.9. υδὲ οἔ. 
Βι4 1}. )ὸ νομίζω νοῦρο ἰἰὰ 
Ροβίίο, αὖ ἀρὰ ἐπ{πἰ νι πὶ ΟὨ}}5-- 
5Π| 6550 χρῆναι νἱάραίιγ, ναὶ 
Ροίϊι5 σοὶ ἐσ, ἢ ἀπ ἴ πιὸ Β8- 
υ δος ναϊοαῦ, νυἱᾷ. 1,0 Ὁ. δά Ργγη. 
Ρ. 753, οἱ αἀη.11, 4, ΙΥ̓́,117.-- 

τὸ πάτριον πὰρείς. {Τὴν 
πάτριον ἑκάστοις πολιτείαν κα- 
ταλύσας ἰπίεΓγρτγοίαιαν 5080], Οαπὶ 
ἐχρ᾽ ἀπαὐϊοπθπι ργᾶθίοΥ ἃ]105 ργοραξ 
Ταῖτνν. Ηἰϊδυ. ἀν. ο. 28. Ρ. 270.. 
ἐδίααο θὰ βθηὐθη τα ΔΡἰΒΘ πιὰ, 4υδη1- 
Υἱδ ΡΟ 5 γοθ]5 τὰ πάτρια κα- 
ταλύσας 51π}Π|Ρυισνθ οχρυϊπιοπάδ 
υἱἀθαίασ. ΑΥΠΟ] ἀτι5. ἰσίμαγ γα} 50- 
πάτο ποσί θοῖο ραΐτῖο (ἃ Ρᾶ- 
ὑγῖθα5 αἰ μὶ ἔγαάῖτο0} 1πι5}1- 
ταΐο. γοΓθὶΒ βᾶπη6 ΟΠ ΘΠ ΘΠΙΟΥ ; 
564 οὔ ταγ ἰἰὰ πιθηἀδοίαπι ἰα[ 6. 4ιια}6 
Βαβι ἀαπιὶ αιιϑιιπὶ 6556 αἴσογθ ΠΟΙ. 
πιαρσὶ 4ιδπι ἰὰ, ἀθ 4ιο ο. 89. ΘΧίΓ, 
ΠΕΟΡΑΥΪΠΏ15.. ΡΓΟΌΆΡΙ6. οϑὺ. αυπὶ 
[μλοΘ ἀΔΘΠΊΟΠΪΟ5. θδιιοοτγιπὶ ἱπρΘυῖο 
505 6580. ΑΟΔΠΙ 5 Ἰρποίιπι ε556 
ΠΟ. Ῥοιμιουῖι, -- τὸ πλέον... 
τὸ ἔλασσον. ΟἿ ἀάι. 1], 45,1. 

ὃ, ὃ. χαλεπωτέρα γάρ 
οοἱ. Βαῖϊΐο γϑδάϊιαν, οὐγ ἀσαφὴ 
ἐλευϑερίαν αἴϊετγο, ποὴ οὐορίιοῦ. 
Οδίογυμι οἵ. 54." - οἷς τε... 
κατακτώμενοι. Εν ρτορίοῦ 
486 οτἰ μη ἃ ΑὐπΘη  θηπ 
565 ὈΘΠ1Ὸ ΡΟ ΟΥ̓ Θ΄α πα, (8 8) 
οὐἀϊοβίογδ (]. 6. ἴα αἱ 5'πὸ 
οὐϊοπίογ}) ποδ. 4π8}} αυὶϊ 

»ἄἔμροεναρ».-ε “- 

- 

ἰδ οὐχ νὼ..." 
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θ μεὴ ὑποδείξας ἀρετὴν καταχτώμενγοι. ἀπότῃ γὰρ 
εὐσερεπεῖ αἴσχιον τοῖς γε ἐν ἀξιώματι πλεονεχτῆς 

--- 

: εβϑὶ ογαηῖ: 

σαι ἢ βίᾳ ἐμφανεῖ" τὸ μὲν γὸρ ἰσχύος δικαιώσει, 
ἣν ἢ τύχη ἔδωχεν, ἐπέρχεται, τὸ δὲ γνώμης ἐδί-- 
χου ἐπιβουλῇ ῇ. δ7. οὕτω πολλὴν περιωπὴν τῶν 
ἡμῖν ἐς τὼ μέγιστω διαφόρων ποιούμεϑα. χαὶ ! 

οὐχ ἂν μείξω πρὸς τοῖς ὅοχοις βεβαίωσιν λόώβοιτε 
ἢ οἷς τὰ ἔργα ἐκ τῶν λόγων ἀναϑρούμενα δό- 
κησιν ἀναγκαίαν παρέχεται, εἷς καὶ. ξυμφέρει 

Οδρ. 87. 8.1. Ζιαφόρων Βερ. Βεϊηκ., εὐ ἴα Ἰοσθηάιαπι δέ50 
ἀοου θὰ. ΟΥ̓, άπ. ΟἹ. δεαφορῶν 5ῖπθ δοσθπίι. γυσο διαφορῶν. 

. 

Υἱγίπί 6 πὶ ΠΟ ῬΓ86 56 ἰὰ- 
ἰῦ, νἱἀδαπηῦ σΟὨ ΓΔΒ ΘΓΘ 
561 ἱποῦγΓοΓθ. ᾿Εγκλήματα 
βιπί, ιοά ΠΡ γῖα5. ὉΓΡίπιπὶ 5οοΐα- 
ΤῸΠῚ ΟρρΓΪπιαΐατ. 6 ἀαίϊνο νυἱά. 
Μαῖιμ. αν. ἕ. 393. ".. 46 κατα- 
πολεμεῖν δάπ. 11, 7, ΟΣ 
μὴ -.. ἀρετήν 60 τε[ογοπάα, 4υοά 
ἈΠιοπίδηθοθ ποη, τὶ ᾿δοδἀδοπ)οη]ὶ, 
88 ἀτγαδοῖαθ Πρ ογίαϊθπη ἀαύιγο5 Ρτο- 

[μα ϑἀδοπιοη δηϊπα 
τὴν ἀξίωσιν τῆς ἀρετῆς ὡς 
ἐλευϑεροῦντες τὴν Ελλάδα ἐ ἐφέ- 
ροντο. Ὠδηΐχψιο φϑόνον, μῖσος, 
41 51}}}}}ἃ κατακτᾶσϑαι ἀταδοος 
ἀΐοσεγ, χιοὰ εἰ: δ᾽ ἢ σιυυζί ἢ θη, 
αἴβγπμαι Βα. Ἐχριηρία αιιϊάοπι 
δἰπδηηοαϊ ἴῃ 5ίθρῃ. ΤΊ65. γιιβίγα 
4 σἰ νΊΠ115; ἭΠΠΠῚ ἰαηθη κατα- 
Ἀτάσϑαι 5} 510] ἈΘ4ΦΌΪΤΘΟΤΙΘ, 
511 ρΡᾶτγαγο, υοἱαΐ κράτος οἱ 
νοῦν ἃριι4 ΒΡ... {Πᾶπὶ νἱπι [ὰ- 
ΟἾΠ6. οὐ τὶ ΡΘΓΒΡ ΟΥλΙΠῚ οδί, 

δ,θ. ἀπάτη γὰρ. ἐγ Ὑὲ 
βουλῇ. . ΟἹ. Ἵ. 77. αἰ Ατίϑιοι, 
ΒΠ6..1, 11. Χ πη. ΗΕ]. ΠΙ, τὰν οὕτω 
ΑἙΝ, Τρ ΟἿ. ΟΥ̓ 1. ἘΝ 10. 
Πο εὐπρεπής οἵ. ἄπ, θΙ, 8. «ΞΕ: 
ἐσχύος δικαιώσει, θυ ΓΘ 
Ροϊοπίϊαδ , Ροτὶ, Οἵν, δάμοί. 1, 

ἡ }ς 
(ἀρ. 87. ξ. 1. Οὕτω. Πῖπο, 

ποη. υἱὐ γυϊσο ἢέ, ἃ καὶ οὐκ 
πον ἀρὰ ογάϊοπάτιπι ογαί, πἰϑὶ 
ὉΠῚΓ 6ΠῚ [απο ῬΑΓΆσΓΆρ πὶ δα 511- 
Ροτίτια οαρα τ ΙογΓ πη] ατηι15. (οἀ 
ΒδΔΠ0 Ορίίπθ ἤογεῖ. Νά. θγαρὶ- 

ἀδ5. δἷσ οπιηΐα, 486 δ 5πδπ οἱ 
οἰ ν ΓαὉ15. διαὰθ Βἰποου αἴθ πὶ ργοθδη-- 
ἀὰπὶ [ἃ 86. 2.1 ἀἰϊχί!, ΒΠῚ ΠΙΆ Πα 
τοροι."’ ἈΒΝ, -- περιωπήν. 
ἩΙΏΙΟΥ δαοίουὶς σ]οββθπ)αῖοα τορο- 
πιηΐ Πίοη. Παΐ. ἐ. Π. ρᾶσ. 198, 
[Ρ. 799. Β.] εἰ ϑι14α5. [σππὶ ΡΠΟΙ. 
εὐ Ῥῇμᾶν.. 4υϊ υἱπὶ εἰς ἡΠβύγαηὶ : 
καλεὶ δὲ (Θουκ.) περιωπὴν τὴν 
φροντίδα καὶ τὴν περίσκεψιν, 
οὐ τὸν τόπον, ὡς Ὅμηρος. Πε- 
ριάϑρησιν δχρ]. ΡΟ]Πχ ΠῚ 54. 
[Περίσκεψιν, περιάϑρησιν, πρό. 
γνοιαν 5.}|01.} ἴύδιις. οδὶ Ασαιῃίας 
Π, 54. ΟΥ̓ οἴίαπι δδγοι. ΟΌΌΚ. 
-- τῶν... διαφόρων, τ6- 
ΓῚ ΠῚ. 4088 ποβίγα πιᾶ χὶ ΠῚ 6 
ἱπιθγβαπί. ΟἹ. ἢ α]ς. οἵ δι. 1, 
08, 2. -- ἢ οἷς ... εἶπον. 
οὐετίο: 488 πὶ ἃ Ὁ 115. 4π1}Ὲ5 
ΓΘ5 'ρ586 οἵ πὶ δ ΟΤὰ Πὶ ΡΓο- 
Γοββδίοπίθαβ οοπιραταῖδεδ 
πϑορδβαγίο Γάδ [δοϊππὶ 
δᾶ ρ58 115 6556 Ὁ}}}18. 48 6 
ΡΓδΕ 58 [Ἔγδῃίῖ. Εἶπον ἀϊχε- 
Γαπῦ, ποη ἀἰϊχὶ“ ΠΟΒΆ. Απὶδ 
οἷς ΡΓΟΠΟΠΙδα ΡΓΟργΐδ ὁοσἸ ἀπά πη 
τούτων, οἱ βεβαίωσις. τούτων 
εϑῦ εἴπ οι ἀδηοη ἃυδροπ 
πβοπάθ ον μγ] εἰ βία ἢ σι, 
Ἰάδοχιθ [1 4 65 Δ 115 ἀσοορίδ, 
Ππὰ οοποίάπιη! ἀιθἰταιϊοηο5 οοπίγα 
Παηο Θχρ] ]οα ποι ᾿ποΐαθ ἃ τσοὶ]. 
ἴπ Θυδοδβί. Τμο. 1. Ρ. 12... οὐἷὰ5 
ΘΠΟΘ δ ο6 πὶ. ΓΟΓΟΠ ΠΠη15. ἴῃ (οηι- 
ΠΊΘΗ}. ἈΠΕ αι. κί. ἃ. 1842, Ρ. 130. 
6 8}1|5 Θχρ ἈΠ ΠΟ ΠΙΡὰ5. νἱά. οὐ. 

΄ 

ἕπονται ἀπει- 
λαί τε, εἰ οἱ 
᾿ἀκάνϑιοι ὴἡ- 
συχίαν ἄγειν 
προέλοιντο, 
καὶ τὸ τέλος 
παραινέσεις. 
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ὁμοίως ; αἷς εἶπον. εἰ δ᾽ ἐμοῦ ταῦτα προϊσχομέ- 3 
γου ἀδύνατοι μὲν φήσετε εἶναι, εὖνοι δ᾽ ὄντες, 
ὠξιώσετε μὴ χακχούμενοι διωθεῖσθαι, χαὶ τὴν 
ἐλευϑερίαν μὴ ἀκίνδυνον ὑμῖν πα ον δέ- 
καιόν τε εἶναι, οἷς καὶ δυνατὸν δέχεσϑαι αὐτήν, 
τούτοις χαὶ ἐπιφέρειν, ἄχοντα δὲ μηδένα προς- 
αναγχόζειν, μάρτυρας μὲν ϑεοὺς χαὶ ἥρωας τοὺς 
ἐγχωρίους ποιήσομαι, εἷς ἐπ᾿ ἀγαθῷ ἥχων οὐ 
σείϑω, γῆν δὲ τὴν ὑμετέραν δηῶν πειράσομαι 
βιάζεσθαι. χαὶ οὐκ ἀδικεῖν ἔτι γομιῶ, προςεῖναι 
δὲ τί μοι καὶ κατὰ δύο ὠνόώγκας τὸ εὔλογον, τῶν 
μὲν Μακχεδαιμονίων. ὅπως μὴ τῷ ὑμετέρῳ εὔνῳ, 
εἰ μὴ προςαχϑήσεσϑε, τοῖς ἀπὸ ὑμῶν χρήμασι 
φερομένοις παρ᾽ ᾿᾿Αϑηνὰαίους βλάπτωνται, οἱ δὲ 
Ἕλληνες ἵνα μὴ κωλύωνταιν ὑφ᾽ ὑμῶν δουλείας 

Ρ ΎΓΕΙΣ 55. Αὕισ. ΟἹ. (ἴο ἃ ᾿γ. πιὰπ.) ἐβανΑν ἐε βμ τὰ δ. 
γαι. Η. Νοκχι. Βεϊεῖ. ἡμῖν. Ὑιυραίδηι ἀσποβοιῃ! Ὑ4}}.. εἰ 5.01, ΟΥ̓, 
αὐποίαϊ, 

οἵ αριὰ Ρ]αί. (νἱά. Α 5 ἴ. Τίοχ. 
ΡΙαι.}) οχρίαϊ. . 

ὃ. 8. ἀνάγκας, δσαπι8ᾶ 8 
“πΘΟΈΒΒΑΥ185: - τῶν μὲν 
Πακεδαιμονίων." ἀδηϊ νι 

πα. ἀναϑρούμενα ϑυϊάα5 
οἱ Δ" Ἰεχίσοσγαρ ἢ ἱπιουργθί δηλ 
ἀνασχοπούμενα. Ὧδε δοκήσεως 
γοῦθ οἵ, ἀἄπ. 11, 85, 2. 
ΡΝ ἘΠῚ ΔῊ δ ὄντες. 

διωθεῖσϑαι, 588 5] ἐρι 
"6 7) 4ποἀ ΒΘ πη νοἱ  (μ0} 15) 
Β᾽1 115. 51ηὴ6 ἄδπιπὸ νϑδϑύγο 
ΠΟ5 ΓΟΙΪΘΘΙΘ γὙ6}1015.. 5106 
Ροβοαιῖβ. αἰ πο] πὶ ἐ}1ὶ 5 
1Ιοθαὺ γνΟθ 5 ΠΟ ΤΟΙ ΘΘΥΘ6. 
Ψ ΓΌὶ δέω ϑεῖσδαι Ἔχοπιρ]ας αἱ ΙΥ, 
108... Ῥγοία!ν Ῥοῦν. -- φαένε- 
σϑαι. ΑΔ Βυπο΄ ἹπΠηϊίναπι, 5] 
ὑμῖν τοοῖθ δουΙρύππι φϑὲ (οἱ. κα. ) 
εὖ δα δαπὶ, 41 56 αυΐιγ, 6 Χ ἀξιώ- 
σετε νοΙΡῸ Τοροίθπάιπη οϑί φή- 
σετε. Οἵ. αάη. ΙΝ; 3. δ[η ἡμῖν. 

- Ἰοσοπάσμι 6ϑί, Ἰοο φήσετε αἀ εἷ- 
ψαι ἀθμλιπὶ ᾿ραθαιάϊθπάμπι, Ὠϊο 
ἰρδῦμπι ἀξεώσετε οοσ᾿ίαηάππι, Νο- 
ὈΪ5. ἴαπιθη ἡ ιὰ νἰαροι. -- προς- 
αναγκάζειν. ΟΕ, ἄπ, 1, 106, 
ΕΥ̓ ΠΙ, ὈΓ νὴ»: ἘΚ Ν 
τοὺς ἐγχωρίους. ΟΊ. δάπ. 
Ἰ, ΤΊ, Δ. Νοὴὺ ἥρωας, 568 ὕρως 
ἀΐοὶ γιὴι ῬΆγγη. : Αἰ Γογιπ. ἰαπΊοη 
εἴδη ἀρὰ Χο. γι. ΠῚ, 8, 21. 

ΕΧ Υ. ἀνάγκας Υ6] ροἴίι5 εχ βἰῃ- 
συϊατὶ ἀνάγκην ἴη 6 τϑρθίθηο 
Ρεπάοῖ. Ἐπι απἰοπὶ ἀνάγκη “α- 
πεδαιμονίων ποοοβδί ἃ 5 5ρδ- 
οἴὰπ5 δά [66 ἀἃ 6 πὶ} 10 8. 
-- τῷ ὑμετέρῳ εὔνῳ. 51π|1- 
Ἰϊτον  μ 98: τῷ ὑμετέρῳ ξυμ- 
φόύρῳ, ΥἹ, 16: τῷ ἐμῷ διαπρε- 
πεῖ. ὯΝ αἴπ. » 37. αυῦμπι ἀπ 6 πὶ 
ἀαιίνις. δίς ἄδθδαὶ δδδθ ἱπρίσα- 
ΠΙΘΗΠ, ἢ ΎνΟΤΡα τοὺς ἀπὸ ὑμῶν... 
φερομένοις Δα Π1ὰ βαην αα {Π|ὰ 
τῷ ὑμετέρῳ εὔνῳ οχρ[απαπάα, 
ᾶ6 ἰάθη Βοπδηΐ δἰ 6 ὅπως εὴ 

υμῖν, καίπερ εὔνοις, οἷς προ- 
φέρετε, οὖσιν. ὍΓ ΤΙ, Εἴς τὸ 
Κλέωνος τὸ αὐτὸ δίκαιον καὶ 
ξυμφέρον. “ΑΚΝ, --- τοῖς : 
χρήμασι φερομένοις. θὲ 
ΟΟἸ]οοαἰΐοπο γοΥ ογαπι οἵ. δά. Ἰ, 
θ0, 1.-- οἱ δὲ “Ελλην ες. Δι 
ἴδπὰδ ογαϊίοπϑαι πιιϊαίαπι ἐᾶϑυ ἀᾶ 
κωλύωνται τοϊαῖο. 
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4 ἀπαλλαγῆναι. οὐ γὰρ δὴ εἰχότως γ᾽ ἂν τάδε 
Γ ᾽ 7 4 πρόσσοιμεν, οὐδὲ ὀφείλομεν οὗ Μαχεδαιμόνιοι μὴ 

χοινοῦ τινος ἀγαϑοῦ αἰτίᾳ τοὺς μὴ βουλομένους 
ὅ ἐλευϑεσοῦν. οὐδ᾽ αὖ ἀρχῆς ἐφιέμεϑα,, παῦσας δὲ 
μᾶλλον ἑτέρους σπεύδοντες τοὺς πλείους ἂν ἐδε- 
κοῖμεν, εἰ ξύμπασιν αὐτονομίαν ἐπιφέροντες ὑμῶς 

ὃ τοὺς ἐναντιουμένους περιίδοιμεν. πρὸς ταῦτα βου- 
λεύεσϑε εὖ, καὶ ἀγωνίσασϑε τοῖς τε Ἕλλησιν ἄρ- 
ξαι πρῶτοι ἐλευϑερίας χαὶ ἀΐδιον δόξαν χατα- 

, Ν, 2 ᾿ ; 2 Α 4 Ὁ ϑέσϑαι, χαὶ αὐτοὶ τώ τε ἴδια μὴ βλαφϑῆναι καὶ 
Π ἀρολνασο τῇ πόλει τὸ κόλλιστον ὄνομα περιϑεῖναι." 

Ὁ μὲν Βρασίδας τοσαῦτα εἶπεν. οἱ δὲ ἄκανϑος καὶ 
ἀρῶ ρα πολλῶν λεχϑέντων πρότερον ἐπ᾿ ἐμ-- ὕστερον “καὶ 

π Ὁ Π ὃ , ᾿,,7 - Ὁ ΘΕ Στάγειρος 
φοτερῶ, κρυφὰ ἐαϊνηφισα μενον σέο εξ τ τοι ξὐστῶ- πρὸς Βρασί- 

δαν ἀφίσταν- 
ται. 

ὃ. ἅ(, “Οὐ γὰρ .:. τάδε 
πράσσοεμεν. 8ϊ1, Ἰά φυοά Βιῖ- 
[8 Πη: οὐ ἀπ σθηϑοπὶ, πᾶθο γαϊθηΐ 
ΔΙΪο αὶ Ρτοίδοιο ποπ ἀε- 
σοί πᾶθὸ (τὸ γῆν δηῃοῦν- 
τες πειρᾶσϑαι βιάζεσϑαι ὃ. 2. 
Γασ ΓΘ. 5. ΒΓῸ γα] σαὶ 5 τάδε 
πραάσσοιμεν οχ Βοδγδοὶ δοπίδοιιι- 
τὰ τάδ᾽ ἐπράσσομεν Ἰεσα5. ΓΟ. 
απ. 1,11,1. 102,2. [6 α]ϊα εχ- 
Ρἰϊοαϊίοπο, εχ (ἃ τάδε δα τὸ 
ἐᾶν κωλύεσϑαι τοὺς “Ἕλληνας 

ὑπ᾿ ᾿ἀκανϑίων δουλείας ἀπαλ- 
λα) γῆναι ΤΟ[ΟΥ οἵ. οὐ. πιαὶ. --- 
μὴ κοινοῦ τινὸς ἀγαϑοῦ 
αἰτίᾳ, αἰϑὶ ἘΜ ΉΕν Ροπὶ 
ΡΆΡΗ οἱ σαι 5ᾶ. 
Ρἱοῃ ἄνα ἐλευϑεροῦ ὕντες.--τοὺς 
μὴ βουλ ομένου ς. 1[π|ὲ}]. 
ἐλευϑεροῦσϑαι. 

δ. ὃ. Οὐδ᾽ αὖ, πο4ι 6 γ6Γ0. 
ΘΕ δάπ.15).2,.- πο ῦσαι. 
Βεροῖο ἀρχῆς. ΟΙ. ΤΙ, 40. αἱ. --- 
τοὺς ἐναντιουμένους πε- 

ρείδοιμεν; ζ.ι8. τοὺς (τῇ αὐ- 
τονομίᾳ) ἐναντιουμένους περι- 
ἰδοιμὲν ἐναντιουμένους. ἴία ΠΪ5 
ΘΧρ ΙΟι15. ΠῸΠ ΟΡ Ὑἱάθίιγ Κτυο- 
δογὶ οοπίθοϊαγα τοῦτ᾽ ἐναντ.. οἰϊαπὶ 
Ἰάθο ἱμπργοραπάα, φαοὰ τούτῳ ἀο- 

᾿ κ᾽ ἀογαγθίαν. " 
ὃ. 0. Πρὸς ταῦτα. ΟΥ̓ αἄη. 

1,171. 7. --- ἀγωνίσασϑε. ΓΟ. 

Ῥγορυθ. βιρ- ᾿ 

αἄπ. ΠῚ, 38, 2. --- ἄρξαι προώῶ- 
τοι. Οἵ. δάη, Π, 80,.1. -- χκαὰ- 
ταϑέσϑαι. Ῥζορτι νο 5 τὸς 
ΘΟ 6 δὶ αν αὐ αν δὲ δ τ ΟἿΣ 
δάη. 1, 128, 4. -- βλαφϑῆναι. 
ΟΕ ΤΣ Ἐν 75: 1.55 περιϑεῖς- 
ναι. -ΟἹ. Ὑ, 89: ἐμοὶ δὲ ἀτι- 
μίαν περιέθεξει ΑΡ οὐπαία ἐγ Π5- 
Ἰαΐαπι οϑὲ δά αἰϊὰ. δὲ δ τον Τὰ- 
αἴπιπι ΔΙ ΙΟἱΪ65. ΟἿ Τ αι ἢ ἀ αΥ 6 
Αἰϊοὰὶ ἃ 414 ἀθ οοποῖ }- 
8 ἢ 40 αἰχίββ8 ἀθοθηί ἱπίογρτγ. ἀρυῖο. 
οὺ 90. 
τΟαρ. 88. 8.1. Ἐπ᾿ ἀμφό- 
τερα. ΟΥ̓ δάμποι. 1, 88. 3. --- 
κρύφα διαψηφισάμενοι.- 
οἷος οπιοβι θη 65 δὲ Δ}ΠΠ ΟΥΑΙ 65 
Αἰ οὶ Ρ᾽δγαπψιιο ἀϊοιην κρύβδην 
ψηφίσασϑαι, ἰὰ οδὐ {0618 
51 {τὰ σία αὶ ἔθου 6. [Ὁομπίτα- 
τἰπ}}] ψῆφον φανερὰν διενεγ- 
χκεῖν αἰχὶ! ΤΊνας. βαργα ο. 74, νὸ ο 9 
Βα [τὰ σία τῇ [6 τ 6.“ Ὠ0Κ. Νοὰ 
501π|η} γ0 0], 4ιὰ ᾿ασθάαθμηοηῇ 5ι- 
[γτασία ἀαρθαπὶ 1, 87... 5θα οἰϊαπὶ 
ΠῊ ΔΉ 115. ΡοΥγθοιῖ5 (τῷ χεεροτο- 
νεῖν, ἀθ. 40 ἴΐθιη ψηφίζεσϑαι 
Ιοσῖμαγ } ἀἰσαθ ἃάθὸ οδ] ο] σι 
ἀδαΐ οὐ δι, 4 ΟΡ Ποαῖαγ ἢγ5. 
αἄν. Ασογαὶ. Ρ. 407., 5εὰ δά ἴὰ- 
ἀϊοῖα βρθοίαι. μοίθϑί. Ὁ γαυίπι 
6550. Τπῃοίππι αἰιΐθι γθυθὰπὶ δέα- 
ψηφίζεσθαι ρτορτίο ἀθ σοιρ]α- 



«“Ἰημοσϑένης 
μὲν ταῖς Σί- 
φαις ἐπιβου- 
λεύων ἄπρα- 
κτος γίγνε- 

ται. 

140 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ͂ ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ 4. π΄. 

γωγε εἰπεῖν τὸν “Βρασίδαν καὶ περὶ τοῦ χαρποῦ 
φόβῳ ἔγνωσαν οἱ πλείους ἀφίστασϑαι ᾿Αϑηναίων, 
χαὶ πιοτώσαντες αὐτὸν τοῖς ὅρχοις, οὗς τὰ τέλη 
τῶν. Μαχεδαιμονίων ὁμόσαντα αὐτὸν ἐξέπεμεψαν, 
ἢ μὴν ἔσεοϑαι ξυμμάχους αὐτονόμους οὗς ἂν 
προφαγάγηται, οὕτω δέχονται τὸν στρατόν. χαὶ 
οὐ πολλῷ ὕστερον χαὶ Στάγειρος ᾿ἀνδρίων ἀἐποι-- 
κία ξυναπέστη. ταῦτα μὲν οὖν ἐν τῷ ϑέρει τούτῳ 
Μοῦ 
ἐγένετο. δ 

80. Τοῦ δ᾽ ἐπιγιγνομένου χειμῶνος εὐθὺς 
ερχομένου, αἷς τῷ “Ἱπποχράτει χαὶ 4Δημοοϑένεν 
στρατηγοῖς οὖσιν ᾿Αϑηναίων τὸ ἐν τοῖς Βοιωτοῖς 
ἐνεδίδοτο, χαὶ ἔδει τὸν μὲν Δημοσϑένην ταῖς 
ναυσὶν ἐς τὰς Σίφας ἀπαντῆσαι, τὸν δ᾽ ἐπὶ τὸ 4ηή- 
λιον, γενομένης διαμαρτίας τῶν ἡμερῶν, ἐς ἃς ἔδεν 
εἰμφοτέρους στρατεύειν. ὃ μὲν ΖΦΙΊημοσϑένης πρό- 
τερον πλεύσας πρὸς τὸς Σίφας καὶ ἔχων ἐν ταῖς 
ναυσὶν Ἀχαρνῶνας χαὶ τῶν ἐχεῖ πολλοὺς ξυμμά- 
χῶὼν ἄπρακτος γίγνεται, μηνυϑέντος τοῦ ἐπιβου-- 

͵ 

τῖρι}5. ΒΟΙΑΪΠΙ 15. ΒΡΟΓ 4υδοβδιίοπθ ἰᾶπὶ 6556 ΑτοΒΙ Οἱ οἱ ΤΊ] οι. 5 
ΔΙ σὰ βυβγασία ἀθίη 805. [ογθπι- 
0115. αἴοῖ, 4 Πα 8 ΠῚ ΠΗ Π115 ΡΓΟΡΥΙΘ 
οἰΐαπι ἦ6. βἰῃρι! 5 5} Πα σίτπ 4]- 
ΓΟγι γα πὶ ἴπ ραγίοπι [Ὁγοη 115. 16- 
δανατ, ΘΧΡΠΙοδι Αση. Ηἱὸ Πα 5εη- 
τοηϊϊα οἱ βυθίθοία δϑί. περὶ 
τοῦ καρποῦ φόβῳ. ΟΝ 84, 
ὦ. --- πιστώσαντες αὐτὸν 
τοῖς ὅρκοις. [{5]1}4{π|8 ἢας νἱ 
οϑὲ πιράϊαπι, ΟΥ, 59}. Θεά. Ὁ. 
ν. 000. οὐ δα. πιαϊ. ὁμό- 
σαντα. «Νοῃ ἀἀ αὐτόν το [εντὶ 
ἄεροι, βοἀ «ὦ τέλη, ἅπερ ὀμό- 
σαντα τοὺς ὅρκους αὐτὸν ἐξέ- 
πεμφαν, τ΄ σοηοίαι δχ ἰΐδ. 410 

διργὰ [ς. 80. ἀϊχὶν Βαβι 88, ὅρ- 
κοις τὲ καταλαβὼν τὰ Λακε- 
δαιμονίων τέλη τοῖς μεγίστοις.“ 
ΑΕ. ΡΟΆΤ. ΟἿ Ατπ. Βιθιϊαηιον 
Ἰοχυίθιγ ΤῊ τ νν. Πίδι. αὐ. ς. 23. 
Ρ. 270. --- ἐξέπεμψαν. ΟΥ̓ 
54.1, 120. 5. --- οὕτω. ΟΥ̓ αἄη. 
ΠΙ, 96, 2. 

ἢ. 2. Στάγειρος. δ δὲς 
ΠΟΙ 55 πγα Ραιτῖὰ Αὐϊδίουο!β υἱά, 
λ΄ ἀ5 5... Ζυὶ ργδοίου. αἰΐὰ σοπαὶ- 

ΔΘΠΊΡΟΥθιι5, αἰ 4116 5866 οἰ ΐδπιὶ τὰ 
Στάγειρα 5ογθὶ αὐποιαὶ, εὐ ἀθ 
δα Ποτὸ ἀ οἵ. ΥἹ], 115. οἱ 1, 6 ἃ]. 
αγαθο. βορίθηϊγ, ΠῚ. ρᾷρ. 107... φυὶ 
ΡΓΙΌΡΘ ὙϑοθΠ ΟΥ̓ ΘΙ] Λυβιάδαν 568 
“υμπτζιάδαν οοΟἸ]οοαϊ. 

ὅδρ. 89. Οἱ Ὀ 104. ΧΙ, 09. 54. 
--ξ., 1. τὰ ἐν .ἐνεδίδοτο. 
ΟΥ δι 16. ἃς τὰς Σίφας 
ἀπαντῆσαι. ,,ἀπαντᾶν ΒΆ6ρ0 
οϑὺ οοτίο ἤθ ροτγΘ, νοὶ Ιοὺο 
ἀάθ 550, ΡΤαΘΒῖο 6586, υἱ ἀ- 
παντὰν ἐπὶ τὴν δίκην, ἐπὶ τὴν 
κυρίαν, ἐπὶ τὸ δικαστήριον, ἐπὶ 
τὴν δίαιταν... ΟἿ κιιργᾷ ο. 70, 
[οὐ ΟἹ ανῖτια ΟΧΘΙΩΡΙαΠῚ ς. 77. 1.ἀ- 
εἰπὶ οοοῦγγοτο ἀϊουηι  ὈΥΚ. 
᾿ἀφικνεῖσϑαι ἰπϊογργοίαναν. Π6οὰ-- 
Ῥεη. ρ. 6. θὲ Βίρ[ν5. οἵ ἀθ Π6]10 
υἱὰ. 70, 3. ἅ. --- ἐς ἅς. Ἐς ὁδὶ 
1 αιϊηιιπὶ ἃ ἃ. Οὗ ἀκ ὁο δάη. 1], 
84, 2. --- πρότερον. Νὰ ργο- 
Ρίογ. πιαβου]ίπιπι ὕστερος 90, 1. 
πρότερος 50 θοπά πὶ ὀχ δι 165, οἵ. 
δάη. 1, 53, 2. --- καὶ τῶν. 
ξυμμάχων. αεϊαὶ τοδεπίϊαπι 
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λεύματος ὑπὸ Νικομάχου ἀνδρὸς «Φωχέως ἐκ 
φανοτέως, ὃς “αχεδαιμονίοις εἶπεν, ἐχεῖνοι δὲ 

2 Βοιωτοῖς. χαὶ βοηϑείας γενομένης. πάντων βοιω- 
τῶν, (οὐ γάρ πω Ἱπποχράτης παρελύπει ἐν τῇ 
γῇ ὧν) προχαταλαμβάνονται εὖ τε Σῖφαι χαὶ 
ἡ Χαιρώνεια. αἷς δὲ ἤσϑοντο οἱ πράσσοντες τὸ 
ἀμάρτημα, οὐδὲν ἐκίνησαν τῶν ἐν ταῖς πόλεσιν. 

1 90. ὁ δὲ Ἱπποχράτης ἀναστήσας ᾿Αϑηναίους παν-- Ἱπποκράτης 
δημεῖ, αὐτοὺς καὶ τοὺς μετοίκους καὶ ξένων ὅσοι 
παρῆσαν, ὕστερος ἀφικνεῖται ἐπὶ τὸ Δήλιον, ἤδη 
τῶν βοιωτῶν ἀναχεχωρηχότων ἀπὸ τῶν Σιφῶν᾽" 
καὶ χαϑίσας τὸν στρατὸν Δήλιον ἐτείχιζε τοιῷδε 

2 τρόπῳ τὸ ἱερὸν τοῦ ᾿ἡπόλλωνος. τάφρον μὲν χύ-- 
κλω περὶ τὸ ἱερὸν χαὶ τὸν νεῶν ἔσχαπτον, ἐκ δὲ 
τοῦ ὀρύγματος ἀνέβαλλον ἐἀγτὶ τείχους τὸν χοῦν, 

ὅαρ. 90. 8.1. ΓὝὝστερος. Ἐ. Ε. πι. ὕστερον, οἱ σαρ. ργαθοοα, 
ΟἸΠΠ65 ΠῚ ὁ μὲν “ημοσϑένης πρότερον πλεύσας. Ἱπαραμα! 5 
[άπ θγθπήα νἱάοίι. ργαθβογιπι φαὰπὶ ὕστερον ἀριά νοπίδ πα νογρᾶ 
ΠῚ αἰϊίεν ἀϊσαιαν (οἵ, άπ. 11, 80, 7.), πρότερον διίοπι δάη. 89, 1. 
δχομπβαίαπι) 51}. 

5οοίογιπι Οϑηϊδἀαγαπι οἱ Ασταθο- 
τὰπι.. Οἵ. 77,2. 101, 8. -- Φα- 
νοτέως. ΟΓ αἀη. 76, 3. 

8.2. Χαιρώνεκα. ΟΥ̓, 70, 3. 
-- οἱ πράσσοντες. .«ιΛἀποίαϊ 
(ἀβαιΡ. δα ΡοΪγΡ. ρΡ. 180. πράσ- 
ὅειν 586 ρ6 Ἰάδηη 6586 8ἃ. ρΡΓοἊ 6- 
τ, δἄπιχιια 5 σηὶ Ποαιοπ πὶ Πιῖπ15 
γΟΓΡῚ Ζίππὶ οχ ποὺ Τ ογ 4115. ὑπ πὶ 
Ἔχ Δ]ΓΟΤΙΙΠῚ ΒΟΥ ρίογι πὶ ἰοοἷ5. οβΐθπ- 
ἀἰτ... 51. οἰἴαπη ἢ. 1. δοοῖριν ΒΘ. Π0]. 
(φιδησιιαπι πο τθοῖς ὁμάρτημα 
Ἔχροηῖξ προδοσίαν ΡγῸ διαμαρ- 
τίαν τῶν ἡμερῶν, Ππιᾶπι ᾿ποπ|0- 
ταὶ Τῆιιο., γν8] τὸ ἁμάρτημα ἷπ|- 
Ρογαϊογιπι ΑἸΠΟμ θη 5 ἴμπ).,} οἱ ς. 74. 
70. 110. 118. πἴάθην ἀ6 ργοάϊοπο 
Ἰητουργοίαμιγ, Ἠάθοὺ παθὺ νοχ ἴῃ 
ἘΠῚΥΘΓΒῚΠῚ δἰ σηἰ ΠΟ δ ΟΠ πὶ οἰαπ6- 

» 5π86 πηοΠ οἶδ οἱ ραν πὶ δυμα1}}. “6 
0 Ὁ απ; 1. 191,1. 

ὅαρ. 90. 8.1. “ναστήσας. 
ΟΥ̓ αάη. 1, 08,1. -- τοὺς με- 
τοίκους. 06 Πὶ5 Θχρϑαϊοπὶβ 
ΒΟΌΪ 5. Εἰ. απ. {ΠῚ 1 3. .Η7 194.. .,2., 
ἄθχαο ἀϊδιϊποιίοηθ Θοτιπὶ δὲ ρογο-- 

δυίπογιπι 1, 143, 1, --α- καὶ ξέ- 
νῶν ὅσ. παρ. ,νἰξένους ΄ιοηπ6 
δα ἀγπιὰ οαρίεπάα δχοίία! 95 6556 
γα] 6 πιθπηογα 1 }6 δίς ΒΙΘΟΝΕ,, 
ἀρυα ἀπ οπὶ νἱάθ ρίαγα. --- τὸ ἱε- 
ρὺν τοῦ ᾿πόλλωνος. ἢκες 
προ ἰάδο ἀδηιπαπάα βιπὶ, αιοά 
5: ΠΉΠ1ἃ Ἰᾶπι 6 σίπη18. ο. 76... (παᾶπὶ 
ΘΟΠΊΡ] ΙΓ 5. ΘαΓ  Π 6 ΠῚ 5ΘὨ ΘΠ ΓΙΙΠῚ 
1 γα ΟΠ 5 τορουπηΐιγ ἀρια Το. 
οἵ, ΤΠ, 27. οαπὰ ΤΥ, 56. εἰ 8άη. 1}, 
Ὁ, 1.) ποὸ ἴάεο, χυία ἀρροβίο ἃ 
ΠΟΙΉΪΠ 6. 510 αἰξίαποία δὲ (οἵ, άη. 
ΠΥ 2. |.ὴ 

δ. ὦ. Περὶ τὸ ἱερὸν καὶ 
τὸν νεών. ἱερόν εἴ νεών ϊς 
ἀϊδιίησιι, 411" ΠῈ ΔΙΙΟΖυΐ βαρ ρΓῸ 
δούοθπι αἰοαηΐαν, οΟὈπογναὶ ἰη 7 ῆθ.. 
δίθρβδηιϊβ, Π᾿δ [πσιπίαγ οἰΐαπὶ [Υ̓. 
18. 61} ἃ Ραιι. Υ', 6... 0. ἢὸ 
ἀἰβογι πηΐπθ Θοτιπὶ οἴ. ἀπ, 1, 134. 
1. γα! οἸκ. δά Πογούοι. ΥἹ, 19. 
ὙΥ 8651). Απιΐψι. ατγ. 11. 2. ῥ. 
2.8. 815 ἐδ πιρ! απὶ οἱ αθά δ 5 
ΡΊΤη. Ῥαᾶπορ. ο. 30... υδὲ νἱὰ. ἴῃ- 
ἴΕΓΡΓ. --- ἀντὶ τείχους. ΡΙ6- 
Ὠΐι5 1, 3,2. -- τὸν χοῦν. 

δὲ “ήλιον τει- 
χίζει, ὃ ποιή- 
σας μέρος τὴς 
στρατιᾶς ἀ- 
ποπέμπει. 

΄ 
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καὶ σταυροὺς παραχαταπηγγνύντες, ἄμπελον χό- 
πεοντὲς τὴν περὶ τὸ ἱερὸν ἐξέβαλλον, καὶ λίϑους 
ἅμα χαὶ πλίνϑον ἐκ τῶν οἰχοπιέδων τῶν ἐγγὺς 
χαϑαιροῦντες, καὶ παντὶ τρόπῳ ἐμετεώριξον τὸ 
ἔρυμα. πύργους τε ξυλίνους κατέστησαν, ἡ καιρὸς 
ἣν, καὶ τοῦ ἱεροῦ οἰχοδόμημα οὐδὲν ὑπῆρχεν" 

διῶ, Παρακαταπηγνύντες. (55. Αὐρ, ΟἹ. Τ, Εὶ γαϊ, Ἤ. [μιρά. 
καταπηγνύντες. Νυϊσαῖα ἰδιποη. υἱχ Ῥοία ἰθιιθῦθ ΟΥΓῚ δὲ δδί Πῖο 
ἀρ ἰββίηια, Βιμ Ποῦ δηΐπὶ ξύλα παροικοδομεῖν 11, 70. οὐ ἐπιπαρφέ- 
νησαν 11, 77... αν] οἷς θοΡτ. Σταυροὺς κατέπηξαν ἰὰπιθη ἰΘρΊπη5 
ὙΠ 20. 

ΟΥ̓ δάη. ἢ, 70,2. -- καὶ σταυ- Τὧ{Τβας, ρ.15. 564 ..πὶ π αἰ: ἀἸσθη,, 
οοὐς... καϑαιροῦντες. ῃ γἱϊο5 Γἀοίθη 15. νὰ }}}5 ἀρίδθ 5ἰπέ, 

υ 81 γϑυθουτπι Π, 70: ξύλα τέμνον- ΡΓΐπηιπὶ ομισοῖ. 4αππὶι δαπμ8. 6 
τες παρῳκχοδόμουν ἑκατέρωϑεν, ἴοββα δρεβία δὰ ἰπβίαπι ἈσσοΥὶ δ᾿ 
φορμηδὸν ἀντὶ τοίχων τιϑέν- αἰμπἀϊπο πὶ ΠΟ 5 σδγοῖ, ΑἸΠ6- 
τεβ; ὅπως μὴ διαχέοιτο πολὺ “πίδηδεβ ΟΠ πὶ ἃ]1ἃ πι αἰ δγίᾶ 
τὸ χῶμα" ἐφόρουν δὲ ὕλην ἐς μετεωρίζειν τὸ ἔρυμα οοπαίοϑ 
αὐτὸ χαὶ λίϑους καὶ εἴτι ἄλλο 6556. Ὁ πημιγ ἰσίταγ που Ἰθοο ογὰ- 
ἀνύτειν μέλλοι ἐπιβαλλόμενον {0115 γ6] [Γαβοϊοα } 5. οχ νἱπθι5. αἷ-- 
τ ΘΠ ΠοΥΪβ., δ᾽ σνϑυρᾷ. καὶ παντὶ ἸΙσαιβ. οὐ δίπιι! Ια ρ  ἀ 15. δὲ ἰαΐθ-- 
τρύπῳ ἐμετεώριξον τὸ ἔρυμα τἰθιβ.. αἱ 1. 79. ᾿Πιαορἀδρπιοη!!. 
Ῥοιροπάογῖβ. οἰΐαπι ἄμπελον, αὐ [ἰὰ ἀοιηπηλ οἰϊαη ΠΠιἃὰ τϑοῖθ βδ᾽ 
Ἰαρί 465. δἰψιιθ ἰαίθγοβ, ἃ ἰθγγαθ. Πιαροί, καὶ λίϑους ἅμα: ἰπ 40, 
σροβίαμῃη. ἢν παπι οἱ πηιη  10-- 5ἱ Βδρίιμη 564 πᾶν 15, ἀπ καί α΄ 
πθπ] ΔΙ ΠοΓοπὶ τεἀάοπάαμη Δα 8 ]}01- ἅμα βυρονναθαηῃθιηι οϑὲ. Ποίπάθ 
[Δ ΠῚ 6556 {Π0Ὶ ρδυβιδάθθῖβ. Απαί5 βουρίοῦ. ο. 100. ποη γἈ]]05 . δά 
Ἰρίιας δα ἐξέβαλλον γουθὶβ ἐς τὸν πιιγιηϊ ἱποθηδιπι 6556. δἱΐ (ἡψε 
χοῦν 510 ἱπιογρτοίατο : οὐ να]1]105 τοῦ τείχους ). ῬΟΥΓΟ Πλίλιπι 4ι10-- 
Ῥγορίοῦ Γοβ58πορυΔοἤϊσοη- ἄμπθ οδβῇ, δὶ ἰῇ ἄσροῦθ ΠῸὸὴ ἃ]ῖα 
685. Υἱΐθβ. 4π86 οἰγοὰ πὶ ΔΠΪπιθηϊα ἰδ αιιαη ὙΠ] γατὶ ἰη-- 
{πὴ ρήαπι Γᾶ ἢ, ΘΧΟΪΒ ἃ 5 δ ΘΓαπί, ἰσπθηὶ ἔλο!θ ργορασατὶ ΡῸ- 
β' πλ1} Ἰα ρὶ 4 685 ἀἴάα 8 Ιαΐθ- ὕαϊδ5θ, δ᾽ ΠισῚ5. Οἰϊα ΠῚ ΠΆΪΓι μη 1515 
γὸ5 6Χ ΡΓοχί πὶ δοά [1185 ὙΆΠ|Π15. Υἱνοὶβ 6556 Ἀθη} πο Πα ϊτιηὶ 
ἀειταοίοβ ἴπ ᾿ΘΥΥ δὴ ἀρ5ε- [Γαοίυμη, ὥςτε μηδένα ἔτι ἐπ᾽ αὐ- 
βίδηι (861 ἀσσοῦθη!} ἱπ|1- τοῦ (τοῦ τείχους) μεῖναι ο. 100. 
οἷο θαπὶ (ΤΠ ρῸ θα η}). Νὰ θοηΐ 6 ν᾽ 6, ππιηὶ βου ρίοῦ δα οπν 
ῬΟΞ565 4ιΠ46πὶ Θἰὰπι ΘΟΠμμα 1 Ροϑὺ 0. 1000. πιινπη 5015 γα} 15. ἰηἢχὶβ 
ἐςέ βαλλον. ἀείοιο εὐ οὸ νρο ὡκοδομῆσθϑαιν ἃρίδ ἀΐσογο 
αὐ 5οἷα καὶ λίϑους καὶ πλίνϑον Ῥο αι. “ ΠΟΚ. Πὸ βἰποι αγῖθι5 
γοίαϊο δπιιποϊαϊπιπι βδἷο οοηγοίοιο: ἄμπελον εἰ πλίνϑον γἱ4. αάη. 
εἰ γα] ]οβ νἱ τ 8, 4π8ἃ 6 οἶττ. ἢ, 4, 2., ἀδ καϑαιρεῖν γογθὸ άπ. 
οἃ ΠΟΠΠΡΙ πὶ ΘΓ, ΟΧΟΙβ 85 Π᾽ 4, 1. Οἰὐκόπεδα πΪΜῚ] 6856 
ΡτοροΥ πὰ ΠΕ ΠῚ ἐροδῦδηι ὨΪ5] θα ΓΙ οἷᾳ ὙΟΥἸ5Ι 116 θέ ῥγο- 
ἀοῖσοηνοβ. βία] ἐϊ Ιαρὶ- Ρίογ νευρὰ 11, 75: ἐκ τῶν ἐγγὺς 
ἀδ5 οἰ Ἰαΐθγβ... ἀοιταοῖοθ οἰχεῶν χαϑαιροῦντερ. -- και- 
ἰηἰϊοῖὶο Βα ηὕ. Οἰδπη ὀχρ!οαο- ρός. Οἷἁ δά. 84, Δ. -- καὶ 
ΠΟΠῚ ΟΧ ἀμάθι5 ἴῃ δά, πιαὶ. ρῖο- τοῦ ... ὑπῆρχεν, οἱ πρὶ 
ῬΟΒΠΠ5. ργΔΘ ΓΘ μ πὶ 6556 ἀοοοῦθ [ΘΠ] ] (δῖνο [ἀη1} πὰ }} πὶ Θ᾽ αἵ 
ἈΡΡΓΟΒΒΙΒ οδὲ ἃ ἃ οἱκ. ἴμισυῦγ. δ ΓἸο απ. 6 [] 09 ἀρα]ῇ-- 

’ 
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3 ἥ ὲρ ἣν οστοώ," ὐ ἱμέρᾳ δὲ ἐρ- ἥπερ γὰρ ἦν στοί, καταπεπτώχει. ἡμέρῃ 9 
᾿ ΄ « ΒΡ ; ξάμενοι τρίτῃ, εἷς οἴχοϑεν ὥρμησαν, ταύτην τε 

εἰργάζοντο καὶ τὴν τετώρτην χαὶ τῆς πέμπτης 
μέχρι ἀρίστου. ἔπειτα, εἷς τὸ πλεῖστα ἐπετετέλε- 
στο, τὸ μὲν στρατόπεδον προαπεχώρησεν ἐπὸ 
τοῦ “ἡλίου οἷον δέκα σταδίους αἷς ἐπ᾿ οἴχου πο- 

᾿ ᾿ ς Η ξφτῖν ς ὦ αν γῶν" θευόμενον. χαὶ οἱ μὲν ψιλοὶ οἱ πλεῖστοι εὐϑὺς 
᾽ ς 7 ς ,ὦ Ξ ΄ πὰ ἀπὸ σιτ ἢ ἐχώρουν, οἱ δ᾽ ὁπλῖται ϑέμενοι τὸ ὅπλα ἡσύχα- 
ἕον" Ἱπποχράτης δὲ ὑπομένων ἔτι χαϑίστατο φυ- 
λαχάς τε καὶ τὸ περὶ τὸ προτείχισμα, ὅσα ἦν 
ὑπόλοιπα, ὡς χρῆν ἐπιτελέσαι. 91. οἱ δὲ Βοιω- 
τοὶ ἐν ταῖς ἡμέραις ταύταις ξυνελέγοντο ἐς τὴν 
Τάναγραν" καὶ ἐπειδὴ ἀπὸ πασῶν τῶν πόλεων 
παρῆσαν καὶ ἠσϑάγοντο τοὺς ᾿᾿Ιϑηναίους προχω-- 
οοὔὕντας ἐπ᾽ οἴχου, τῶν ὥλλων βοιωταρχῶν, « 

οί 

εἶσιν ἕνδεχα, οὐ ξυνεπαινούντων μάχεσθαι, ἐπειδ ὴ 
οὐκ ἐν τῇ Βοιωτίᾳ ἔτι εἰσί, (μάλιστα γὰρ ἐν 
ἰεϑορίοις τῆς Ἰϑὡρωπίας οἱ ᾿Αϑηναῖοι ἤσαν, ὅτε 
ἔϑεντο τὰ ὅπλα,) Παγώνδας ὃ ΑἸολάδου, βοιωταρ- 

οἷἷ5 ο΄ 1..154.,.1. - ἦν, αἴ1- 
φιᾶαπάο εταΐ, ποτ αῖ. Ἐχρ]- 
οαἴαγ, Οὐ 40 πὰς ρᾶγίθ πα] τ1ΠῚ 
οι ϊποῖαπι [που]. Οὕ Δπ16 ΠῚ 
ΡΙογαπιψια ρογίίοα. περίβολος 56ιι 
ΤΠ ΡΙ5 τοῦ ἱξροῦ σΟΠΙΠιιάΓ Θ᾿ Γ, 
δὶ {14 δια ρον αἸ5β οί, Βα ρρ ον θὰ 10- 
Οἵπι [ΧΡ πὶ 410 ἀἀπηη!0 40 ΡΟ μΪ556 
αὐηοίαι ΒΙοοηι,. 
ΡΝ ΕΟ ἐν ΤΟ ΠΕ Ὡς 

ΘΠ ΠΟΛ. βἴηθ ἃυ οι]. ο. 101. οἱ 
ΥΠΠ. 24. Αριάὰ ἔτος πυπιογὶ οτ- 
ἀἰπα 85. ἀγΠ ΘΙ] πὶ θ] ΘΓ π΄ π6 δα 
αἰϊαπι ποὸη Βαθοπί. ἰπίογάπηι ἢ ἃ-- 
Ῥεπί. Οἵ. 54. 1, 87, 0. οὐ ρίαγα ἴῃ 
δα. πιαὶ. -- ὡς -- ἐξ οὗ. ΟἿ. 
αάη. 1, 0,2. -- - ὥρμησαν. ΟἿ. 
αάη, 11, 190, 1. δἱ Ἰηἴτα ο, 94. 

ὃ, ἅ, Οἱ πλεῖστοι. Ἀρρο- 
510 Ραγ να, ΟΥ. αἄάη. ΠΙ, 32, 1. 
εὐ 94, 1. νοβα.- ὅτε μὴ ὀλίγοι. 
πὶ ἐχώρουν. Ἐχ 5ιρογίουθιι5 
τεροίθηδιπι υἱἀθίιν ἐπ᾿ οἴκου. (ΟἿ, 
94. 1. --ῬΤ Οὠφἕυλακάς τε... 
ἐπιτελέσαι. Εἰ οὐυβιοάϊαβ, 
εὐ φυϊοαυϊά οἶγοα ρτορα- 

σπᾶοι]α (ἀπ Γς56ηνν6 τ]. 6) τὸ - 
ΕΠ 4 πὰ πὶ. 6556 ἷ, αἰ. (Ἰ. 6. 480 
πιο 40} οοηςίοϊθπ ἀππὶ 68- 
δον ΟΠ 501 6 Ὁ ἃ ἴὶ 

ὅαρ.91. Οἵ εἰσιν ἕνδεκα. 
ΟΥ' δἄ βοϊιιπι βοιωταργῶν, ποπ 
84 τῶν, ἄλλων βοιωταρχῶν, νἱ- 
ἀθιὰγ βρθοίατο. ΟἽ, ἀδ πιππογο 
Βοθοί δι Βονιμ ΠῚ ὁ σ πὶ. Αμιαι. τ, 
ὃ. 179. δάποι.. 10. Βοὁ οἷς ἢ. [- 
ΒΟΙΙΡΙ, 1. ρᾷσ. 727. ο1 729, ΟἸ 1 π|. 
Ἑαβι. Ηδ6]]. 1. ἡ. 407. -- ἐν με- 
ϑορίοις τῆς ΘϑΘρωπίας. 
Αροῦ Ογορίτ5 αὐξοπι, 46 410 586 06 
ἰηΐοῦ Βοθοίοβ. οἱ ΔΙΒοιΐοηβο5. οογπ 
ἰατππὶ οδὺ (οἷ, Μ τι 611]. Οτοβοηι. 
Ρ. 411. 54. Ποσ αι. Απηϊίχι. αἰ. 
ἢ. 179. 5. οὐ φυὶ ἰδὲ οἶϊαι! βυιηι), 
πο ΑἸΠοπἰθηδίππι ογαϊ. ΟἿ ΤΠ, 29, 
2. εὐ ἴηῖτα ς.99. Παγώνδας. 
Αρυά θιοάον. ΧΙ, 69, 5 ρίταγ 
Παντοιάδας γε] Παντόδας. 8.ὰ 
οἵ. Ἰηἴγα ο. 93. οἱ 96. εὐ ΑὙΒ οα. 
Υ, 15, -- βοιωταρχῶν ἐκ 
Θηβῶν μετ᾽ Ἀριανϑίδου. 
Τθορα ἰρίίιν. θἷποβ Βοθοιάγοο5 

οἱ δὲ Βοιωτοὶ 
ξυλλέγονται 

5 ΄ 

ἐς Τάναγραν, 
; 

καὶ Παγωνδας 
αὐτοὺς πεί- 

’ 

ει μάχην 
ποιεῖσθαι. 



παρακέλευσις 
΄ 

Παγωνδου. 
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γῶν ἐκ Θηβῶν μετ᾽ ᾿Αριανϑίδου τοῦ Ἁυσιμαχί- 
δου, καὶ ἡγεμονίας οὔσης αὐτοῦΪ.] βουλόμενος 
τὴν μάχην ποιῆσαν καὶ νομίζων ἄμεινον εἶναι 
χινδυνεῦσαι, προςχαλῶν ἑκάστους χατὸὼ λόχους, 
ὅπως μὴ ἀϑρόοι ἐχλίποιεν τὸ ὅπλα, ἔπειϑε. τοὺς 
Βοιωτοὺς ἰέναι ἐπὶ τοὺς ᾿ϑηναίους καὶ τὸν ἀγῶνα 
ποιεῖσϑαι λέγων τοιάδε. 

92. οΧρὴῆν μιέν, ὦ ἄνδρες Βοιωτοῖ, μηδ᾽ ἐς 
ἐπίνοιών τινὰ ἡμῶν ἐλϑεῖν τῶν ἀρχόντων, εἷς 
οὐχ εἰκὸς ᾿᾿ϑηναίοις, ἢν ἄρα μὴ ἐν τῇ Βοιωτίᾳ 
ἔτι καταλάβωμεν αὐτούς, διὰ μάχης ἐλϑεῖν" τὴν 
γὼρ Βοιωτίαν ἐκ τῆς ὁμόρου ἐλθόντες τεῖχος ἐν- 
οιχοδομησώμενοι μέλλουσι φϑείρειν, καὶ εἰσὶ δή- 
που πολέμιοι, ἐν ᾧ τὲ ἂν χωρίῳ καταληφϑῶσι, 
χαὶ ὕϑεν ἐπελθόντες πολέμια ἔδρασαν. νυνὶ δ᾽, εἴ 
τῳ χαὶ ἀσφαλέστερον ἔδοξεν εἰναι, μεταγνώτω. 

. 

Ὁ 
ἀαθαπί, 14 φιοά οοηῇριπδίαγ οἰΐαπι 
Ἰοοΐβ 11, ὦ. οὐ ΥἹΙ, 890. -- καὶ 
ἡγεμοκμίας οὔσης αὐτοῦ. 
Οὐδονῖία. ΡδγΙΙου]α καί αἴτιπι 
βοιωταρχῶν καὶ ἡγεμονίας οὔ- 
σης αὐτοῦ (εἴ. δάπ. . 00. 1). .ἅπ 
βοιωταρχῶν καὶ νομίξων ἴπο 
858. ἱππράημιγ. ἢοο ἘΠΕ] 5 τι 
ΡΓΔΟίογγοῖ , δὶ ἥγεμον. οὔσ. αὐτ. 
γαϊογο. 40 ἃ ἔπη ἱ πὶ Ρ 6 Γἰ ἃ πὶ 
ΡΘη65 ἰρβὰπιὶ οὐαὶ οοηρίαγοί, 

δε γν}] ποὴ δάάϊΐίο τόξε θιάθπὶ 
γΘΥΡΟΥ πὶ ΟΟΠΙΠσοηάογμ ΓαΐῸ 
νἱάἀθίιγ ργοθαγὶ ρο0556, δὶ ᾿ο. θημη- 
οἷαΐαπι ἃ τὶ πὶ πὴ ΡΟ Υἰ απ Ρ 668 
ἱρΡ 51). 6556} ἰηϊογργοίογο Νοη 
ἱπί6 }ΠΠσἱταγ ἁα οπὶ αχ ἢἶ8.,. ῬΥΔΘΙΟΥ 
Ῥαρο Πα πὶ - 50} 15Π6. αἰνοῦ ΤΠΘΡΆμι8 
Βοροίαγομιι5. 8η οἷϊαια το αι] ΟΧ 
4115. οἷν! να! 5. ΟΥ̓ 4115 Το ροΥῖ- 
8. ἱπιρογίιπι Παθιιογίη!. [1λ᾽πγπὰβ 
ζυΐϊδδο Υἱσοβ [ογβί απ ὁχ ὁ. 93. νοὺ- 
5 ἤδη γὰρ καὶ τῆς ἡμέρας ὀψὲ. 
ἦν ΘΟἸΠΟσογὶβ σου ἰἈΠΊΘ ἢ ΓΟΠῚ ΠΟ 
ἀοηποηδιγαη ἶθιι5. (οἰόγιπι αἰτοπὰθ 
ἀΥΠοα απὶ δὰ ἥγεμον. ΠΟΙΠΊΘ ΠΟῚ 
αἀάϊιυηι. --- πο ιῆσαι. ΟΥ̓, δάπ. 
ΤΙ, 80, 6. -- ὅπως μὴ ... τὰ 
ὅπλα. Οοηιγπιαγί Ηἰβ ὀρ! οι ὸ- 
ποπὶ Ἰοουοηἰς τίϑεσθαι τὰ ὅπλα 

αὐ ΤΙ. 2. ῥτγοροβιίαμι, αὐπιπὶ ΠΟΠ- 
ΠῸ]Π]05.. ἢ} ἀπ ἃ Δ ἢ Π Π}}115 ογά πὸ 
ΘΟΠΙρΟΒΙ 8 {πο ΓΘ. Δ}, ἄππὶ το αὶ 
ἱπογπιθ5 [οἵ αάη. 74, 3:1 δὰ ἱπιρογα- 
ἰοῦ] ΟΥΆ ΟΠ ΘΠῚ αὐά!δῃάαπι ἰγηΐ, 
ΘΠ ΘΠ 405. [μ1556. Υἱ θα πΊ115. νο- 
π6 ἀἰδρυίαι Ατη. 

(ἀρ. 99. Ζιαιρεῖται ἡ δημη- 
γορία αὕτη τῷ συμφέροντι καὶ 
τῷ δικαίῳ, ὑποφαίνει. δὲ ὀλιγά- 
κι καὶ τὸ δυνατόν. ἡ μὲν πρό- 
τασις ἐξ ἐπιπλήξεως τῶν μὴ 
συνεπαινούντων μάχεσϑαι" ἢ 
δὲ κατασκευὴ ἐκ᾿ διαβολῆς τῶν 
᾿᾿ϑηναίων, ὅτι πανταχοῦ ἐ- 
χϑροί" τὸ δὲ συμπέρασμα προ- 

πὶ 

9: 

τρεπτικὸν εἰς τὰ πρακτέα κατὰ ΄ 
διορισμόν, τίσι τῶν ἀνθρώπων 
ἔτι μᾶλλον προμηϑητέον. 500]. 

δ.1. Μηδ᾽ ἐς ἐπίνοιαν 
.«ἐλϑεῖν. ΟἿ 1Π. 40. 6. οἱ 

ἽΝ αὐποί. οὐ 46 χρῆν, 5ὶ Ῥίδοοι. 
Κ οϑι. ὅτ. ὃ. 120. «ἀπ. 2. -- διὰ 
μάχης ἐλϑεῖν. ΟΥ̓, «ἄη. 1,11, 
8. --- ἐν ᾧ ... ἔδρασαν. θὲ 
πιοιϊς. πνοιΐαιῖς υἱά. τ 1, 44, 1. 

δ. 2. Νυνὶ δ᾽ εἰο. ἤδδο ὁοη- 
ἰγαγία ΣῊ ἀδι Βα ροοΥ θι5 χρῆν 
μὲν ... ἐλϑεῖν. -- ἀσφαλέ- 
στερὸν ἔδοξεν. Οορίία τὸ 
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2 οὐ γὲρ τὸ προμηϑές, οἷς ἂν ἄλλος ἐπίῃ, περὶ 
τῆς σφετέρας ὁμοίως ἐνδέχεται λογισμὸν καὶ ὅς- 
τις τὰ μὲν ἑαυτοῦ ἔχει, τοῦ πλείονος δὲ ὀρεγό-- 

5. μενος ἑκών τιν᾽ ἐπέρχεται. πάτριόν τε ὑμῖν στρα- 
τὸν ἀλλόφυλον ἐπελϑόντα καὶ ἐν τῇ οἰχείᾳ χαὶ 
ἐν τῇ τῶν πέλας ὁμοίως ἀμύνεσϑαι. ᾿Ιϑηναίους 
δὲ καὶ προςέτι ὁμόρους ὄντας πολλῷ μάλιστα δεῖ. 
πρός τε γὰρ τοὺς ἀστυγείτονας πᾶσι τὸ ἀὠντίπα-- 
λον χαὶ ἐλεύϑερον καϑίσταται, καὶ πρὸς τούτους 
γε δή, οὗ καὶ μὴ τοὺς ἐγγύς, ἀλλὺ χαὶ τοὺς 
ἄπωϑεν “πειρῶνται, δουλοῦσθαι, πῶς οὐ χρὴ καὶ 
ἐπὶ τὸ ἔσχατον ἀγῶνος ἐλϑεῖν; (παράδειγμα δὲ 
ἔχομεν τούς τε ἀντιπέρας Εὐβοέας καὶ τῆς ἄλλης 

αρ. 99 ὃ. 4. άπωϑεν. ΟἹ. 
ἄποϑεν. ΟἿ. 54. Π|, 111,1. 

Τ Τὸ. γαι. Νοβαι. πὶ. Βεκς. 

μὴ διὰ μάχης ἐλϑεῖν. --- οὐ 
γὰρ τὸ προμηϑὲς ὅζ.. τὶ λ.} 
ἡ προμήϑεια τοῦ μέλλοντος καὶ 
ἢ πρόνοια οὐχ ὁμοίου. χρήζει 
διαλογισμοῦ τῶν τὲ ὑπερμα- 
χούντων τῆς ἰδίας γῆς, καὶ τῶν 
ἐχόντων μὲν τὴν ἐδίαν, ὁρε- 
γομένων δὲ γῆς ἀλλοτρίας καὶ 
ἐπιόντων. ἐμφαίνει δέ, ὅτι, χρὴ 
ἡμᾶς ὑπερμαχοῦντας τῇ ἡμῶν 
αὐτῶν τόλμῃ χρήσασϑαι καὶ 
ἀπονοίᾳ μᾶλλον ἤπερ λογισμῷ. 
56801. ϑοπίθηιία {Ππ|5 γΓαῦαν 5᾽ μ}}}} 
Ἰοοο 1, 80, 4... ἀϊοθηαϊ σθηι5 1ο- 
γισμὸν ἐνδέχεσϑαι αἴ ΙΝ 10, 
1.--- καὶ ὅφτις. Βυδιδ ναυϊαϊα 
δϑί οὐδίϊο. 

8.9. Πάτριον. ΟΥ̓ δάη. 1], 
120, 1. οὐ Βἴο ΒΊο οπιὶ ἢ. -- προς- 
ἕτι ὁμόρους ὄντας. Τμι- 
ογάϊἀ65. ἴρ56. βίαιπι {Ππβῖγαὶ. ΟἿ, 
ΡΓδοίογθα ἀθ υἱοίηϊ5 ἀἰοία ΥἹ, 88,1. 

ὃ. 4. Πρός τε γὰφ. .κα- 
ϑίσταται. Τὸ πυξέπαλου ἴ} 
δι θοίαμη. ἐλεύϑερον ρτδθάϊοα- 
{1}. Ρτορτδ σῖτα νοῦθα να! οπῦ τὸ 
ἀντίπαλον εἶναι γίγνεται ἐλεύ- 
ἅγερον, ἐστὶν ἐλεύϑερον, ἱ 1.6. ἴα 
θεγία5 ἰδ εὰν τῷ εἶναι ἄν- 
τιπάλους. Βεπδ Ηδαβ.: ἃ - 

ΤΙΝΙοΥ αἰ ἀ ἢ. Υο]. 11: ϑ6οὶ, Π, 

ΥΘΙΓΒῚ5 {Π 1 1Π|Ὸ05 ΠΡ οΥ ἃ 8 
ΟἸΠΪθα 5 ἰπ 60 ροβίϊᾶ 68, 
αὐ 11115 ἀοιμ α1]ὰ νἱγία [6 0Ὁ- 
βἰβδίαπί. Τὸ ἀντίπαλον φηΐηι 
οὈ Βαρουίογα ΠΟ Ποη ΔΘ4αα! - 
τα 6 πὶ ὙὙΡΊ ἃ ΠῚ γ, 564. Δ ἢ ΪΠ11 πὶ 
δα τὸ ἀντιπαλαίειν Ρᾶτγα- 
ἔπι πὶ ἀδθοὲ ἀθδίσπαγθ, --- γὲ δή. 
Οἱ. άπ. 78, 2. -- οἣ καὶ μὴ 
τοὺς ἐγγύς, ἀλλὰ καί οοἰ. 

οἰ Π οΓργοίο5. Βαρρ θη μόνον. Εἰ 
νἀ θέαν 14 ΟπιηΐηῸ ἀρρι ἀογανί, [|| 
ΥὙ6]. ρανιϊοι]θ ἀλλὰ καί Ἰπαϊοδη ; 
πᾶ πηι ᾿ΠΠΠ 1015 ἸΟΟἷ5 ᾿ην ΘηΪα5 οὐ μό. 
νον, ἀλλὰ καί.“ Ὁ. φαΐ ἀραὰ 
[ναι 5. φαϊάθην ΠῸΠ ἱῃβ ιιθπ ο πη 
6556. Θ᾿ ΠΠρϑῖπ Δαν οι 50 {π| πὰ 
οὕ Ὁ ἢ ἔπι Π|, ΒΟ ΖΘ θι5 ραγίϊοι-- 
115 564 οὐΐαπι, νϑιὰπ οχ αταο- 
Οἷδ δου ριον 5. σοῦία δὲ διεὶς 51-- 
ΠΜΠ]Π1ὰ ΘΧ ΠΡ ]ὰ ΓΟ ΟΥΪ 56. ΠῸΠ πιδ- 
ΠΗ ηἾ5586 Δ αἰ. Εἰίαπι ἀριια [ναϊϊπ 5 
1Π8 πὶ ΘΠ ρδῖπ ποραΐ Ζα πρὶ. αὦ 
Οἴο. γον. ΓΝ, ΟἹ, 196. ΟἿ Κα 12. 
δα 611. 11, 24, 2. Ηἴο νϑὶ ἴάθο 
βίαια! ΠΟῚ ΡΟΒ5Θ, 4υϊὰ Δ αἰ! μό- 
νον ΠῸῃ μή, 864 οὐ 5ογθὶ ἀε- 
Ῥποεῖν. ἀοοοῦ (0611. Ουἱ δά θο, 
Π6 ἀϊοα πὶ ΡΓοΟΡίπ 408, 564 
εἴϊαπὶ Γομοο 5 Βα σΘ ΓΘ 
ΟΟΠ απ αΥ. τοοὶθ ἱπίθυρ για γἱ-- 

10 
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Ἑλλάδος τὸ πολύ, εἷς αὐτοῖς διάχειται") καὶ γνῶ- 
γα» ὅτι τοῖς μὲν ἄλλοις οἱ πλησιόχωροι περὶ γῆς 
ὅρων τὸς μάχας. ποιοῦνται, ἡμῖν δὲ ἐς πᾶσαν, 
ἢν νιχηϑῶμεν, εἷς ὅρος οὐχ ἀντίλεχτος παγήσε-- 
τοί" ἐςελϑόντες γὸρ βίᾳ τὰ ἡμέτερα ἕξουσι. το-- 
σούτῳ ἐπιχινδυνοτέραν ἑτέρων τὴν παροίχησιν 
τῶνδε ἔχομεν. εἰώωθϑασί τε οἱ ἰσχύος που ϑράσει 
τοῖς πέλας, ὥςπερ ᾿Ιϑηναῖον νῦν, ἐπιόντες τὸν 
μὲν ἡσυχάζοντα καὶ ἐν τῇ ἑαυτοῦ μόνον ἀμυνό- 

᾿Ἐςελϑόντες. Ὑυϊρο οἱ Βεκὶκ. εὐρελϑόντες. ΟἿ, βὰ. 82, 1. 

ἄομιν Η ἃ ἃ ΑΝ ». Θ[δ1 501{π|8 μή ΡΓῸ 
ἀσαθιιβ ραγιοι! 5. μὴ ὅτι ΡΟΒ 
ὀχθιηρία ΠῸ5 ἀοβι ἀθγαπηβ. --- οὑς 
αὐτοῖς δεάκειται. οἷα ὁδὶ: 
πρὸς αὐτοὺς τοὺς ᾿᾿Αϑηναίους 
ὡς καχῶς διάκειται. ΥΕ] εἷς 
ὑπ᾽ αὐτῶν διάκειται, 501}. ὡς 
αὐτοὶ τούτῳ τῷ τῆς Ἑλλάδος 
πολλῷ μέρει χρῶνται." ΑΕ, 
ΡΟΒΤΥ͂. ἃριά Πιά5. Ῥυΐον θηοάατ 
εἰο πδυΐ αιαίάθπι νου διακεῖσθαι 
ΟΠ ΠΙΘΠΙΟΥ οϑί, {πο ἄαινγο δά- 
ἀἴτο «ππιπὶ ΡΙΘυιπμιιδ οὐρα ἃ]. 
ἃ πὶ ἰπἢ ἃ ἔπι πὶ 501 ἃ ἔΓ6 οἵ πι ἢ ὁ 8 τ 
56 5ο0ποῖ, γ θα ἱπίουργθίαπαα ριι- 
ἴ65: 4π οπιοάο (πιᾶχίπιὰ Γὸ- 
14 πᾶ6 ἀγα οῖδ 8 Ρ818) οΥρ ἃ 
ὁ05(ΔΠ6η.) 510 αἴοονα. Αἢ 
Παθο ΧΡ] ΙΟαΠο0 ἰάθο., «υἷα ΟΥ̓ΑΙΟΥ 
ΘΧΘΙΊθ]α γα] αἰ οΥγο, {πὰ ἀοοδαμξ 
ἴῃ βουν ξὸπὶ γοάϊσὶ 605, 41 πΟῚ 
ἴῃ ΘΧ ΓΘ ηια πὶ Εἰ] οποι ἃἄνοι-- 
8515. Αἴπθη. ἀοβδοοπήδηϊ, τοϊϊοϊθηα 
οι. Θυάτο δεάκειται νἱάἀοίιν νὰ-- 
Ιοτὸ διατέϑειται (οἵ, Βα τ ται. αν. 
μαχ. ὃ. 109, ἀἄη. 8.).. οὐ δοηϊθημα 
Πᾶθο οββο: 410 τηοάο ἃ} 1{Π15 
αἰζοοῖα, ἐγαοίαϊα 510 (π ἃ - 
χὰ αἀγαροῖΐαο Ρᾶγ5). Νιδὶ 
Γουτο δὰ Ατγποϊ άτπιπι πιᾶν]8 βοαι, 
41 δα οχραπαϊοπθη 4τ|ἃ τὰ - 
ὑ0π6 οΥρᾷ 605 (Αἰδποη.}) 56 
παροαῖ, 4π86 τΤαὐΐο ἰπύδὺ 
608 οὐ Αὐδποηΐθη 565 ἱπίροτς- 
οϑάαι, Ἱπο!παῦ, απ ΠοΟΡνδοιιπὶ, 
«υἱ εἰς αὐτοῖς διάκειται. ρμιυίαὶ 
6580 εἷς αὐτοὶ διάκεινται, υὰ 
ἄς τὸ οἵ, δἄη. Ὑ1Π, 68. Πουὺ 5ἱ. 

ΡΓΟΡνΟΓΙ5., ἀγοῖθ ἰππρὰβ Ἰηΐοῦ 856 
ΠΝ ΤΙ παράδειγμα ὡς αὐτοῖς 

διάκειται ΞΞΞ παράδειγμα τῆς 
διωϑέσεως τῶν ψυχῶν (τῆς δια- 
νοίας) αὐτῶν. ΙΒρΡΙ σοι ἰάπιθη ἱπ 
μὰς δποάαιίοπο γϑυθοῦιπὶ οΟἸ]ΟοΔ--, 
10. οἱ ορϑβοιιγίίαβ, οἱ παράδειγμα 
ΠΊΔ]ΠΠ1115 6586 αἰ ΟΠ ΠῚ ΘΗ ΠῚ. οἷ π 
ΒεοΙβρίοΙ ΖῈῸΓ ὙΥἀτπθη 6, πὶ 
Π|, 839, οἱ ἃ]. --- καὶ γνῶναι. 
Ἀέροῖο ΟΧ δ ΘΠ ουθι5 πῶς οὐ 
χρή: Ὑ6] 50]1πὶ γρή. -- τοῖς 
σόϊ ύμς (αἀνθΥϑβι5 οοἰθπ- 
ΟΡ»: ΤΟΝ ποιοῦνται. ΟΥ. 1, 
122, ΑΕ ἡμῖν δὲ... παγή- 
σεται. ϑεπίθηϊα Παθο δῦ: 6 1- 
πϊηὶ ποβίταρ ἰθύτὰθ ἃ} 
ΑΥΒμ απο πβίθα5 υἱοϊοτῖθαβ 
παιὰ ἀπθὶο ἰΐα σοηδεϊνα- 
δπὐατγ, αὖ ἠοῦα {ΠῚ ΟΥ̓ ἃ πὶ ἃ σ᾽ ΤῸ 
οοπίϊπθδαῖατ. Ἐς τοβρομάοι 
ποϑίγο ἔτ. 

ὌΠ ῸΝ Τοσούτῳ οἷος ἔχο- 
μεν) τοσοῦτον ἡ τούτων ,.)γει- 
τνίασίς ἐστι φοβερώτερον ἤπερ 
τῶν ἄλλων, οἷς γειτνιῶμεν. Β01 0]. 
Ἑτέρων Θηΐην οὶ τῆς ἑτέρων (πα- 
θοικήσεως). ΟἿ, Μαύυῖ. ἀν. ὃ. 
ἀδᾷ. ---.ἀξςρχὺν ἡσυχάξοντα.. 
ἐπιστρατεύειν. ΟἿ αἄπ. 00, ο, 
-- τῇ ἑαυτοῦ. ΟΥ̓ «ἀη. 1], (4, 
1. -- κατέχειν. Ῥαβ ται, γνὰ- 
Ἰοαϊηο δ ρρ θίο ΘΧ ΒῈροΓ ΟΥθιι5. ἀἃ-- 
ἰἶνο πολέμῳ Ὀ6Ι1Ὸ ρΡΥΘΠΙ ΘΓ 
ΟΣ Ὶ, 108, 4.), ἃπ τ οὐ π 6 Ὑ 6; 
ΕαΒ. ΠΟΥ. Εἰ 5|ΠῈΡ}1οῖιι8 νἱ- 
ἄἀουιγ, Νουα ἧσσον ἑτοίμως κα- 
τέχειν ᾿ΐπο ἀθργοπηρβίβδθ 8.1 
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μενον εἰδεέστερον ἐπιστρατεύειν, τὸν δὲ ἔξω ὅρων 
προαπαντῶντα καί, ἢν καιρὸς ἢ. πολέμου ὦ ἄρχοντα 
ἧσσον ἑτοίμως κατέχειν. πεῖραν δὲ ἔχομεν ἡμεῖς 
αὐτοῦ ἐς τούςδε᾽ νικήσαντες γὰρ ᾿ἐν Κορωνείᾳ 
αὐτούς, ὅτε τὴν γῆν ἡμῶν στασιαζόντων χατέ- 
ὄχον, πολλὴν ἄδειαν τῇ Βοιωτίᾳ μέχρι τοῦδε χα- 
τεστήσαμεν. ὧν χρὴ μνησϑέντας ἡμᾶς τούς τε 
πρεσβυτέρους ὁμοιωθῆναι τοῖς πρὶν ἔργοις, τούς 
τε νεωτέρους, πατέρων τῶν τότε ἀγαθῶν γενο- 
μένων παῖδας, πειρᾶσϑαν μὴ αἰσχῦναι τὸς προς- 
ηχούσας ἐρετάς, πιστεύσαντας δὲ τῷ θεῷ πρὸς 
ἡμῶν ἔσεσθαι, οὗ τὸ ἱερὸν ὠνόμως τειχίσαντες 
γέμονται, καὶ τοῖς ἱεροῖς, ἃ ἡμῖν ϑυσαμένοις καλὰ 
φαίνεται, ὁμόσε χωρῆσαι τοῖςδε χαὶ δεῖξαι, ὅτι, 
ὧν μὲν ἐφίενται, πρὸς τοὺς μεὴ ἀμυνομένους ἐπιόν-- 
τὲς χτόσϑωσαν, οἷς δὲ γενναῖον τήν τε αὐτῶν ἀεὶ 
ἐλευϑεροῦν μόχῃ καὶ τὴν ἄλλων μὴ δουλοῦσϑαι 
ἀδίχως, ὠνανταγώνιστοι ἐπ᾽ αὐτῶν οὐκ ἀπίασι." 

99. Τοιαῦτα ὃ Παγώνδας τοῖς Βοιωτοῖς πα- 
θαινέσας ἔπεισεν ἰέναι ἐπὶ τοὺς ᾿Αϑηναίους. χαὶ 

Ραὶ. αὐτῶν. ΟἿ ἀἀη. 1, 8. 7. Αφὐτῶν. αι. ἃἹ. 
{7 3|; 

Απρ. 6Ἱ. νοῃ. 

δε Π0. Δάἀποίαγιη! 6115. ἰΠ ΟΡ ΓΟ 5. 
Πολέμου --Ξ- μάχης. 

δ. θ6. Νικήσαντες... αὐὖ- 
του: Ὁ}. 1.115... ἀπᾶθ Βορο- 
ἴ05 ἴππο ἐπιϑέ σθαι Δρραγοί. --- 
ἡμῶν στασιαζόντων. Ὧδ 
μᾶο τὸ 1, 108, 9. μ1Π}} Ἰοσίμαν. 

ὃ. 7. Ἡμᾶς τούς τε πρε- 
σβυτ ἕρου ς οοί. Ἀρρορίιῖο 4ἰ85-- 
{Ἰθυμνα. τοῖς πρὶν ἔρ- 
γοις. Ῥαγ ὈΓΘΥ ΟΖ ΘΠ απ (ι -- 
ἀαπι ΠΟΙΉΪΠ65 Οἰμπι ΓΘ τ5 βαηὖ Θ0η1-- 
Ρᾶγαμ, αὖ 5ΔΘΡΙ 5. ΓῸ5 ΠΟΠΊΪΠΙΙΠῚ 
οαπὶ ΠΟπϊπῖθιι5. ΟἿ δάη. 1, 71, 2. 
οὐ Η 61]. δὰ Βορ!ι. Θεά. Ὅσο]. ν. 
990. -- πρὸς ἡμῶν ἔσεσθαι. 
Βιρρ!. αὐτόν. ϑουῖροιν απίθη ΤΊ - 
ΟΥ̓ 465 ἴα ρον ἐπεξήγησιν, αιια, 
5] τὸν ϑεόν αἰχίββοί, ποῃ ροίογαὶ 
αὐ πιστεύσαντες γουλαπι ἃρίο γ6- 

[οὐχ ἀαίίνιηι τοῖς ἱεροῖς. 
πρός Ῥιδθροβιμοπο οἵ, αἄπ, Π, 80, 
ὃ. --ἀνόμως..-νέμονται. 
ΟΥ̓ ᾿πἴτα ο.97.. --- πρός. ΟΥ̓ αἄη. 
Ι, 80. ὃ. -- κτάσϑωσαν. Ὅτι 
ΟΥ̓ΔΙΟΗΪ γϑοῖαθ ΓΔ ΟΠΧΤ ΠῚ 6556 06 η- 
5060 Μαῦ. αν, ὃ. 6024. τ. 1498. 
Οὐ. Ρᾶα}. Π. δα ΤΊιοβ5. ὃ. 10: 
ἍΠ81) γέλλομεν ὑμῖν ὅτι, εἴ τιβ 
ὑ ϑέλει ἐργάξεσϑαι, μηδὲ ἐ 
ΑἸ , οἱ δ Χἕη. γε. ἢ, 3, 
21. ΟΡδίαν ἴαπλθη Ια θη, φιοά 
Βΐο ὁοσίταία ΟΥ̓ΑΙΟΠ6 γθοία ἀρ ὶογ 8 5 
5ηὉ βϑουπίδθ Ρούβομαθ. Οπαρὸ 
ποῦ Θχθιηρίαπι δὲ Ν αὐ}. αν. ὃ. 
ΟἹ]. ὃ. "». τϑίυυὶ πιαϊαπι5. ΟΥ̓, 
Βόνη ἢ. δγηΐ. Ρ. 999, ΜΟΙ 5 ἅτ:- 
[6] ἐδ. ΘΟΠΟΘΒΒΙΨΊΙΒ. ΕΗ ῦ- 
0 ν} ἤγουν πάτριον καὶ ἀπὸ 
γένους. Β0801. Οὗ, ΒΙοοπιῇ. -- 
ἀπ᾽ αὐτῶν. ΟἿ, ἀἄπ, 1, 22,1... 

10" 

οἵ τὲ Βοιω- 
τοὶ καὶ Ἵππο- 

’ 

κρατὴης παρα- 



σκευάξονται 
ὡς ἐς μάχην. 
Βοιωτῶν διά- 

κοσμος. 
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χατὰ τάχος ἀναστήσας ἦγε τὸν στρατόν" (ἤδη 
γὰρ χαὶ τῆς ἡμέρας ὀψὲ ἦν") καὶ ἐπειδὴ προςέ- 
μιξεν ἐγγὺς τοῦ στρατεύματος αὐτῶν, ἐς χωρίον 
καϑίσας, ὅϑεν λόφου ὄντος μεταξὺ οὐχ ἐθεώρουν 
ἀλλήλους, ἔτασσέ τὲ καὶ παρεσχευάζετο ὡς ἐς μά- 
χην. τῷ δὲ Ἱπποχράτεν ὄντι περὶ τὸ 4΄ήλιον αἷς 
αὐτῷ ἠγγέλθη, ὅτι Βοιωτοὶ ἐπέρχονται, πέμπει 
ἐς τὸ στράτευμα κελεύων ἐς τάξιν χαϑίστασϑαι, 
χαὶ αὐτὸς οὐ πολλῷ ὕστερον ἐπῆλθε καταλιπῶν 
ὡς τριακοσίους ἱππέας περὶ τὸ Δήλιον, ὕπως φύ- 
λαχές τε ἅμα εἶεν, εἴ τις ἐπίον αὐτῷ, καὶ τοῖς 
Βοιωτοῖς χαιρὸν φυλάξαντες ἐπιγένοιντο, ἐν τῇ 
μάχῃ. Βοιωτοὶ δὲ πρὸς τούτους ὠντιχατέστησαν 
τοὺς ἀμυνουμένους" χαὶ ἐπειδὴ καλῶς αὐτοῖς εἰ- 
χεν. ὑπερεφώνησαν τοῦ λόφου καὶ ἔϑεντο τὰ ὅπλα 
τεταγμένον ὥςπερ ἔμελλον, ὁπλῖται ἑπτακιςχίλιοι 
μάλιστα χαὶ ψιλοὶ ὑἱπὲρ μυρίους, ἱππῆς δὲ χίλιοι 
χαὶ πελτασταὶ πενταχόσιοι. εἶχον δὲ δεξιὸν μὲν 

ἀρ. 93. ὃ. 1. Καὶ ἐπειδή, θα85. Απρ, ΟἹ. Υοπ. Ρα]. (ἀρυὰ 
ΠΌΠΕΣ ιυ- αι. Η. Ὁ. 1. [πισά. π᾿. καὶ ἐπεὶ δέ. Τἀπτ. ΑΥν. ΟἾγ. ἐπεὶ 

γ {πᾶ 5ΟΥΡ γα τϑοοθρία Βεΐκ. ΤΠ ΘΙ ΡῈ ΠΟΙ ΟΠ 6 ΠῚ Ἰῃ ΒΡ ΘΓΙΟΥΊ δ ιι5 πλΐανὶξ, 
δ. 3. ᾿“μυνουμένους εχ Κυυορονῖ οἱ ἸθοθΓδεὶῖ, 4υϊ ΤΙ, 85. ΕΥ̓, 

120. οοπιραγαί, οοπίθοίατα τϑοορὶξ ΒΟΚΙκ. 

(αρ. 98. δ. 1. Προςέμιξεν 
ἐγγύς. Βῖὁο Ὁ ΤΑΝ ὙΠῸ Ως 
ΤΙροςέμιξεν φδ᾽ Δοοδββῖϊ ΚΣ 
18, 1. --χαϑίσας, Β8}51- 

5 6 ἢ 8. 

δ. 2. Τῷ δὲ Ἱπποκράτει 
.ὡς αὐτῷ ἦγ γἕ .λϑ'η. Ἀοα- 

ἀπᾶαὶ αὐτῷ, ουἶι5 τοὶ οὐ ρῸ ρτοὸ- 
Ρεῖο ἰπ46 Θχρ!οαπάα ἰδού. υοά 
ἀρ! οχ Ἰοαιιοπάϊ βΘηι5. τῷ Ἵπ- 
ποκράτει ὡς ἠγγέλϑη, εἰ ὁ π- 
ποχράτης, ὡς αὐτῷ ἠγγέλϑη, 
ΟΠ ΠΟΙ ΠῚ, 5ῖνθ 80 Π10 δά Πρὸ 
ἰγδηβι{ιι5. Γαοἰ8. Θεί. (Οδίογιμι οἔ, 
ΒΘτπ ἢ. ϑγηῖ. Ρ. 290. οἱ Δ αι}. 
ατ, ὃ. 472. 6 ΗΪρροογαῖθ οἵ, ὁ. 
90. οχίν. -- ἐς τὸ στράτευ- 
μα. ΟΥ̓ ἀάπ,1, 197,8, -- ἐπῆλ- 
ἅ)ε, αἀνοηῖί, -- ἐπιγένοιν- 
το, ΒΡ γυ ΘΓ ΘΗ. 

δ.3, Ὑπερεφάνησαντοῦ 

Ο αϊσο ἀμυνομένους. 

λόφου, ἴπ 5ππιπιο 601] ἃ}Ρ- 
Ραγαθγαηῦ Οἷν ΒΤ οο ἢ ἢ, οἵ 6. 
96. ἴμῃϊϊ. -- τεταγμένοι ὥς- 
περ ἔμελλον. ϑρρὶ! τάσσε- 
σϑαι. Οἷ, ἄτι οσ, αἀ Ὀίοη. ρΡ. 
118. εὐ Αστη., αἱ Βοροίοβ δά 
δοίθαι πα απ ἀπ} οἱ ἐθιηρουΡι5 ἀο- 
ΘΟ ΠΟ ἀδηήἠα μη ΠῸΠ 6556. οοδοίος 
}νῖβ γ θυ 5. β᾽ σαϊοαν! ἀοοοι. Οοἴο- 
ΤΠ αἰϊοηθ ΠΗ ΠΙΟΤῸ ἀδοίγ 005, 
46 φιῆρι5 οἵ. αάη. 1, 18. 0. Ἰ)ῖπα 6 
ἀὸ παρ ἀϊη6. ὀχογόϊα5 Βοθοῖο- 
γαηι οἵ, 10 ἀ. ΧΠ, 09, -- πελ- 
τασταί. ἢο5 μυΐηο5 Ὑἱάουὶ ο556 
ΡΟ Ιὰδία5, 4υΐ ἷπ᾿ οἰνίϊαις (ἀναθοῖαθ 
ΡΙορτΐα ΕΔΗ ἄκων. αν με: δαποίαι 
Ὑ 5ΌΠ ον ἴῃ Μυ5. ΠεΙν. 1. ῥ. 403. 
ΟΝ, δαη: ΠΠ,29, ὅ. 

ὃ, 4. Ζεξιὸν κέρας. 6 
ΓΟ] Οηλἶ550. οἵ, άπ, 1, 48, 4., 
ἀθ τὸ ἢ 10 ἃ. ΧΙ, 70. --- οἱ ξύμ - 

2 

9 



“- ." 

ἐπα, 

ΕΤΟΣ ΘΟ. ΧΕΙΜΏΝ. (ΙΝ, 94. 149 

κέρας Θηβαῖοι καὶ οἱ ξύμμοροι αὐτοῖς" μέσοι δὲ 
Ἁλιάρτιοι χαὶ Κορωναῖοι καὶ Κωπαιῆς καὶ οἱ ἄλ- 
λοι οἱ περὶ τὴν λίμνην" τὸ δὲ εὐώνυμον εἶχον Θε-- 
“σπιῆς καὶ Ταναγραῖοι χαὶ Ὀρχομένιοι. ἐπὶ δὲ τῷ 
κέρᾳ ἑκατέρῳ οἵ ἱππῆς καὶ ψιλοὶ ἦσαν. ἐπ᾽ ἀσπίδας 
δὲ πέντε μὲν. καὶ εἴχοσι Θηβαῖοι ἐτώξαντο. οἱ δὲ 
ἄλλοι, αἷς ἕκαστοι ἔτυχον. αὕτη μὲν Βοιωτῶν 
παρασχευὶὴ καὶ διάκοσμος ἦν. 94. ᾿ϑηναῖοι δὲ 
οἱ μὲν ὁπλῖται ἐπὶ ὀκτῶ πᾶν τὸ στρατόπεδον 
ἐτάξαντο, ὄντες πλήϑει ἰσοπαλεῖς τοῖς ἐναντίοις, 

μοροε αὐτοῖς. ἈΘΟΘμ ΟΡ ο5 
ΟΙΠΠῸ5 ἸὨΓΕΓΡ ΘΙ μίαν τοὺς ξυντε- 

λοῦντας ἐς αὐτούς, 1. 6. Βοθο- 
ἰο5 ΤΡ απὶβ οσοπίγιθα!οβ 
(οὐ βυαθίθονο 5); οἰθηϊπι 5111- 
{10 ἰπ οἰν τα Αἰοα ξυμμορίαι 
ΠΡῚ ξυντέλειαι ἀϊοαπίαν. (ἰο- 
τὰπὶ νἱά. δάη. 70, Ὁ. εὖ οἵ. ἱπβιιροῦ 
ΒοΘοκἢ. Θεδοοῃ. οἷν. Αἰμρη. 1]. 
Ρ. 570. Μα 611. Οτοίιοπι. ν. 403. 
ΟἸτπ τ. Βαβι. Ηε]}. ραρ. 408. εα. 
γιοσ, 1165 αμην 6. ο. Ραγᾶβο- 
Ρὶϊ. ὙΠοΥαρηθηβο5. Ῥοίθοηϊ. ΥἹά. 
Βίγα. ΙΧ. 2, 24-- 20. [ρ. 408-- 
4101" ΑΕΝ., ααΐ ρᾷι]ο 1105. 84 
τοῦς ποιηϊπαν!. -- μέσοι δέ 
οοἷ. βίπι}]} ἀὰϊ ἦσαν. γανίαία οϑὺ 
δηΐπι ογαϊϊο. ΟἿ. 1, 48, 4. 
Ηϊξι. ΠῚ, 22. --- λίμνην. Οο- 
Ῥαϊάοπι. -- ἐπὶ δὲ τῷ κέρᾳ 

«ἦσαν. Ὅδ τὸ οἵ. Υ,, 67. οἱ 
ΒΙΟΟο τ . ΞΞ ἐπ᾿ ἀσπίδας 
πέντε καὶ εἴκοσι. » Πότε- 
ρον τὸ βάϑος ἢ τὸ πλάτος; 
τὸ βάϑος ἔοικε" οἱ γὰρ ᾿4ϑη- 
ναῖοι, φησὶ παρακατιών [ ὁᾶρ. 
ΘΆ. 1η1|..1., ἐς ὀκτὼ ἐτάξαντο 
ὄντες πλήϑει ἰσοπαλεῖς τοῖς 
Βοιωτοῖς" εἰ γὰρ τὸ πλάτος ἐπὶ 
ὀκτῶ ἦσαν ᾿᾿ϑηναῖοι, εἶεν ἂν. 
οἱ αὐτοὶ τὸ ̓βάϑος μικροῦ δεῖν 
ἐς χιλίους" ὃ καὶ πάντη ἄτοπον." 
ΔΟΎΚΑΣ. δε αἰμιπάτϊηθ δοϊοὶ 
ἈΡῚ Οἰϊαπι οχ 51 Π}}}} Ιοοο ΥἹΙ, 79. 
Ῥδιβρίοὶ δἀποίαι Κἰβίθπι, Αοἶθ5 διι- 
ἴδπι (ἀγαθοογιπι παι γᾶτὸ 5α 15 ἀθη- 
5Βἃ δΓαΐ. Τὰς, ἴῃ ΟἸΑΓΙ55Ι πη Ρυσπα 
[μδαοίτίοα ΤΠΘΡΔΙΙ αυϊπαιασθποβ ἐς 
βάϑος ἱ᾿πδιτυχογιπῖ, Χ 6 πη. Ηδ]]. 

ΕἾ Το... 

ΥΙ, 4, 12. ϑγιδοιβαῃουιπι δοῖο5 
ἴῃ ΡΥ ρισπα, 4αδι οὐμ ἌΓΠ|6- 
ὨΪΘΗ5Ιθιι5. ἰδοθγαπί. ἃ ἰγοπίθ ἴπ- 
γΟΥΒΊΙ5. ἴῃ 56Π05 6 Πη05 ΟΥ̓ Π 65 81-- 
πιαίουῃ ραΐθθαῦ. ΤΒιο, ΥἹ, 67. 
θα θι τ. τσ ταΐα ρα] Δ ΟἿ δίδοος 
ἀοηίοαθ ογαΐ Δ] Πππάο. ΡΟΙΥΡ. ΧΥΙΠ, 
13. --- οπίτα Αἰμπδπίδηββϑ δὶ Π8-. 
Οὐδ μη Ὀ6}0 ῬοΙορομπηθβίασο 
Ῥ᾽ΘΡ 16. ΔΟΐθι. διιαπι ἰἰὰ Ἰη5 γ1-- 
χοραηΐ, οὐ τὸ βάϑος εἶτ οοἴοηο5 
ΤΠ 1} ΠῚ 65. σΟμ μογοῖ, Τῆς. ΕΥ̓͂, 
94, Υἰ, 08. ΥἹ, 67... φιδηχιδηι 
Ροβίθα [αοδάαοιπομι οοπίγα ΤΠη6- 
θᾶπο5 ἃρια [μϑαοῖγα οὐ 1101 δοίθπι 
βιὰ πιὶ ἀθηβίουθι5 ΟΥΑΙ ΠΙ 115 1Π-- 
ΒίγΓιχϑυιηΐ, Χ 6. ἢδ]]. ΥἹ, 4, 12." 
ἙΝ, ἀσπίδος νοοάθε!ο, αὐ 4118], 
βισῃἰποιπηίαν οἱ ἀσπιδηφόροι, ὁ- 
πλῖται. 

ὃ. ὃ. Διάποσμο ς. Ῥοείίσιμι 
πιὰ 8 ἃ ΠΟΠΠΜΠΠ15 ΔρΡΡΟΙαύγ ; 60- 
ἄθι δηΐϊπ) δα Υἱ τὶ βιιπὶ Ασὶ- 
βίου. ΤΠΘορηγ. ΡΙα,. Οἵ, τ Ρ ἢ. 
ΤΠηο5. που. 

ὰρ. 94. δ. 1. Ἀϑηναῖοει 
δὲ οἱ μὲν ὁπλῖται... 6 5686- 
πιαῖθ Ἠοπιθτῖοο, φαρά Πῖο ουβογναῦ 
5080]... νἱά. δά ο. 71.“ ὉΥΚ. --- 
ἐπὶ ὀκτώ. Οἵ, δἄη. 93, ἀ. -- 
πᾶν τὸ στρατόπεδον. Ὁ- 
πλιτῶν στρατόπεδον ἀδθεοὶ 6556. 
-- ἰσοπαλεῖς. Εἰ πανδημεί 
ΡΓοΐδοι ογαπὶ ο. 90... χαρά αἰ, 
{αμην 5. βϑοσηάμμ 93, Ὁ, οἴγοῖ!ον 
βδρίθιι τ]ὰ [556 οχἰβεϊπιαπαὰϊ 
βἰηξ, οαπὶ ΠΟ, 19, σοποΙ Πανὶ ρο558 
γἱάθαϊιν, ἀοοοῦ ΙΒ Π ΟΥ δι». 
Πεῖνοι. 1. ρ. 403. οχ ρεϑβϑι οπιῖαα 

Ἄ ϑηναίω ν 
τάξις. ἹἽππο- 
κράτης παρα- 
κελεύεται 

τοῖς ᾿Αϑηναί- 
οἐς. 



παρακέλευσις 

Ἱπποκρά- 
τους. 
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ἱππῆς δὲ ἐφ᾽ ἑχατέρῳ τῷ πέρᾳ. ψιλοὶ δὲ ἐκ πα- 
θασχευῆς μὲν «πλισμένοι οὔτε τότε παρῆσαν. 
οὗτε ἐγένοντο τῇ πόλει᾽ οἵπερ δὲ ξυνεςέβαλον 
ὄντες πολλαπλάσιοι τῶν ἐναντίων; ἄοπλοῖ τε πολ- 
λοὶ ἠχολούϑησαν, ἅτε πανστρατιῶς ξένων τῶν 
παρόντων καὶ ἀστῶν γενομιένης, χαὶ ὡς τὸ πρῶ- 
τον ὥρμησαν ἐπ᾽ οἴχου, οὐ “παρεγένοντο ὅ τε μὴ 
ὀλίγον. καϑεστώτων δὲ ἐς τὴν τάξιν χαὶ ἤδη μελ- 
λόντων ξυνιέναι, Ἱπποχράτης ὦ στρατηγὸς ἐπιπα- 
ρων τὸ στρατόπεδον τῶν ᾿Αϑηναίων παρεκελεύε- 
τό τὲ χαὶ ἔλεγε τοιάδε. 

95. ἄτι ς, ̓᾿ϑηναῖοι, δὲ ὀλίγου μὲν ἡ παραίνε- 
σις γίγνεται, τὸ ἴσον δὲ πρός τε τοὺς ἐγαθοὺς 
ἄνδρας δύναται καὶ ὑπόμνησιν μᾶλλον ἔχει ἢ 

Οἰαάϊθιι5. δὲ χ  Π τ μ} ΡΒ θη ἴα ΘΧρ]1-- 
οαπ5. δἴα!6 οονῖο Ῥονίαβ τοΐτιπι ΘΠ π-- 
οἰδίιμ ὄντες... ἐναντίοις αὐ πη1-- 
ΨΘΓΒῸ5 ΑἸ ΠΘΗΪ ΘΗ 565 γος, φρο 46 
5015 σ,ΤαΥ 5 ἀΥπιαίαγαθ ΠΕ Π0 115. 1η-- 
16} Πρ ῃ ἀϊιπὴ 6556. οὐ χ οο] οι ΟΠ ὸ 
εὐ 6Χ 15. 4πᾶ6 ρᾷμ]ο ροϑὶ ἸΟΘΌΠΙΙΓ, 

Ποῖ. --- ἐκ παρασκευῆς 
ὠπλισμένοι, ἀαῖα ορθγᾶ 
(60 οθη51}|10.. τὖ 655θηξ ψελοί} ἴπ- 
ΒΌΡΌΟΥΙ. δε Υ, ὅ0. Ῥαμ]ο ἈΠῸ 
ἀπὸ παρασκευῆς 1, 1909... ἈΡ] ο. 
δάῃ. --ο-οὔτε ἐγένοντο τῇ 
πόλει. ΛΔ δα, 46 Πἷο Ιϑστη- 
τὰ. ἢΠπβίγαπάα πηϊπηδἀγεγίθπ πε 
ΘΒ᾽ 1Π ΘΠΕΗΠΙΘΥΓ Δ ΠΟ η6 ὁοορίαγεπι Αἰ- 
ὑσάγι τὴ. ἃ ῬοΥΙΟ  ἰηϊπο Ὀ6}} ἢ, 
19. [ἀοία πα}]05 [ργαθίου π]!}6 οἱ 
ΒΘΧΟΘηΪΟ8. ΒΑρΊ αγ105 ὃ. 8., 405 
ἰηἰου ἀτππὶ ἃ ἰονὶ αὐπιαίαα ἀϊδηηραί 
νἱἀϊπνι5. ἰῃ αἄη. 30, 1.] ποηιϊπαῖο5 
6558 ψιλούς ; ἴῃ ρυΐπηα Θχρϑα θη 
δίσα!α. σϑηίιπι φυϊάθιι ψιλῶν. 
ΠΙΘΠ ΟΠ ΘπῚ ἢ ουϊ, 564 605 Μορατοη- 
5685. ΟΧΒΕ65 Πιιΐδδο ΥἹ, 48, οὐ ἴῃ αἱ- 
τόγὰ οΧροαοπο ἀκοντιστάς 5ἴνθ 
ψιλούς... Αραγηδπο5. ἀπ} Δ]}105 
ΡΒΓΟΡΥΪΠΟ5 [αΐδϑο ΥΠ, 70... ΑΚΝ. 
-- οἵπερ. ϑιρρίοπάιιπι 501π|π| 
ψιλοί, ποη ψιλοὶ ἐκ παρασκευῆς. 
ὡπλισμένοι. -- πολλαπλᾶα- 
σιοι τῶν ἐναντίων. ΟἹ.ὕ 
ἤοπϑι, αν. ὃ. 109, ἀάποι. 7. --- 

πολλοί. Οἱ πολλοί οοπίθοϊξ 
Κταεσ. --- πανστρατιῶᾶς. ΡΙ6- 
ΕΠ]. ΠΟ ΠΟΙΟῚ ἴπ 5010 ἀν ο 
Δάγθυ θα τον Ιοσίταν, Βιθβιίαημ ναπι 
σανστρατιά τάπιδη δια τη 00 Βίας, 
ΒΆΡου ΙΧ, 10. --- ξένων... καὶ 
ἀστῶν. ϑιρτὰ ὁ. 90. ἱπδιηι. 
ῬΓΆΘΙΕΡ [08 ΒΘΟΥΒΙΙΠῚ ᾿ ΒΟΙΆΪΠΑΥΙΣ 
τους μετοίχους. -- ως... ἐπ΄. 
0 ἔκου. ΕΓ. 90, 4..--- οὐ πα- 
ρεγένοντο, ΠΟῚ αἰΓαθτγαὶ 
(ἴῃ ΡτΟ 6110). ΟἿ εἀ. πιαὶϊ, --- 
ὅτι μή. Οἵ, δάη. 20, 2. 

ὃ. 2. Ἐπιπαριὼν τὸ 
στρατόπεδον. »ν"άλλοις μετ᾽ 
ἄλλους [τοῦ στρατοπέδου] πα- 
ρεῶὼν μέχρι τῶν ἐσχάτων.“ 4ΟΥ- 
ΚΑΣ). ΟΥΟΥΙ, 67. οχιν. δὲ ΥἹΙ, 70. 
ΕΥρο ἴαχία ἃ οἴ 8 πὶ ΡΙοοΟ- 
ἀδ6π5, βϑθοιπάπι οΥὐαἀΐῃ 68 
οΧχοεοϊΐα5 ργοοο 6 Π8. 

Οαρ. 9ὅ. ὃ. 1. Δι’ ὀλίγου 
«γίγνεται, {{ τονϊ, Ραπ- 

ο19. Ἢ παραίνεσις ἘΞΞ ἥδε ἡ 
παρ. --- τὸ ἴσον... δύνα- 
ται, Ἰάδπι γα Ποῖ (αρρ. δι ὁλί- 
γου γιγνομένη παραίνεσις καὶ 
μακρά). ΟΥ̓ 11, 29, 2. -- πρός 
Φ ἘΣΤΕ ΘῚ Βὶ τθοῖὸ Βουρέθν οβῖ, 
Φυδηαιιδᾶπι ΡΓῸ 60. μἰαθοὺ Κοίδκία-: 
ΠῚΠῚ ἡ ΘΧΡΠ απ δῦ πα ἴῃ 
αὐ. 1, 10... οὐ ἀ6 οαϊιδα ἱγαϊθοιο- 
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2 ἐπικέλευσιν. παραστῇ δὲ μηδενὶ ἡμῶν, οἷς ἐν τῇ 
ελλοτρίᾳ οὐ προςῆχον τοσόνδε κίνδυνον ἀναῤῥι- 
πτοῦμεν. ἐν γὰρ τῇ τούτων ὑπὲρ τῆς ἡμετέρας ὁ 
ἀγὼν ξόται" καὶ ἣν νιχήσωμεν, οὐ μή ποτε ὑμῖν 
Πελοποννήσιοι ἐς τὴν χώραν ἄνευ τῆς τῶνδε ἵπ- 
που ἐςβάλωσιν, ἐν δὲ μιᾷ μάχῃ τήνδε τε προς- 

3 χτᾶσϑε καὶ ἐκείνην μᾶλλον ἐλευϑεροῦτε. χωρήσατε 

Ι 

- )ω γ 7 " “ ᾿ Γ [ον 
οὖν ἀξίως ἐς αὐτοὺς τῆς τε πόλεως, ἣν ἕχαστος 
πατρίδα ἔχων πρώτην ἐν τοῖς Ἕλλησιν ἀγάλλεται. 
χαὶ τῶν πατέρων, οἱ τούςδε μάχῃ χρατοῦντες 

᾿ ᾿ ΄, γ γ 2 Α ᾿ 

μετὰ Μυρωνίδου ἐν Οἰνοφύτοις τὴν δοιωτίαν 
ποτὲ ἔσχον." 

96. Τοιαῦτα τοῦ Ἱπποχράτους παραχελευομέ- 
γου χαὶ μέχρι μὲν μέσου τοῦ στρατοπέδου ἐπελ- 
ϑόντος, τὸ δὲ πλέον οὐκέτε φϑάσαντος, οἱ Πβοιω-- 
τοί, παραχελευσαμένου χαὶ σφίσιν ὡς διὰ ταχέων 
χαὶ ἐνταῦϑα Παγώνδου, παιωνίσαντες ἐπήξδσαν 

) .Ὶ - [ 2 ’ Ν ᾿ δὲ ας Ἶ Ὁ 

ἀπὸ τοῦ λόφου. ἀντεπήεσαν δὲ καὶ οἱ ᾿Ιϑηναῖοι 
9 χαὶ προςέμιξαν δοόμω. καὶ ἑχατέρων τῶν στρα- 

΄- Ων 4 ΝῪ 

τοπέδων τὸ ἔσχατα οὐκ ἤλθϑεν ἐς χεῖρας, ἀλλὰ 

ηἰς εἷ. 5ἀ. 77,2. --- ἢ ἐπικέ- 
λευσιν. 81. φιοά ποορββαγίαπι 
νἱἀοίιν, δ θ᾽ θοίτ πὶ γ υθὶ ἔχει, ὁ 0 ἢ - 
εἴπ εἷς ἐδ παραίνεσις, ἀἰδιϊησαπη-- 
ἴα μἶο παραίνεσις εἰ ἐπικέλευ- 
σις, οὐ ΠΠὰπὶ οὐ αὐϊοη 6 πὶ ΠΟΥ - 
ατῖναπι, Πᾶπο ἰρβὰπι Δ ἢ οΥ - 
ἔα 10 ἢ 6 ἢ] Ορουνΐοῖ οϑδϑδὸ ; ΠᾺΙῚ 
{πὰ Ρ ΘΥἶ τι ἢ ποη δὲ ἐπικέλευσις. 

8.2. Παραστῇ μηδενὶ. 
ὡς. ΟἿ απ. ΘΊ, 2. οὐ 46 οο}10-- 
οαϊίοπο γθυρθοσιπι δύῃ. ΠΙ, 13... 
-- οὗ προςῆκον αἱ ΠῚ, 10, ἅ4. 
--κίνδυνον ἀναῤῥιπτοῦ- 
μὲν. ΟΥ. άπ. 8ύ, 4. -- ἐν τῇ 
τούτων. ἘϊρῸ ἠϊο Ἡϊρροογαΐο5 
οὐπὶ ΘΟ Βοροίοτιιπι [αϊθίιιν 6586, 
«πθπι Βοθοίαγομαθ ἱρβὶ ο. 91. βιυστι 
6556. πρσανοτιηί. ΕΤ πὶ αυϊάθιι 
ΘΟΠΒΙ ΠΟ οοπγθηΐϊθηίον, Ἠϊρροοία- 
ἴο5. ποῃ ἴΐθπι. (οίογιι οἷ, ο. 91. 
δ᾽ ᾿θὶ δὐμποί. προςκτᾶ- 
σϑε... ἐλευϑεροῦτε. Οἵ. 

Κα 6 ἢ ἢ. ἄν, ἰπ 18. 50}0]. ὃ. 200. 
δὔῃ. 4. 
δ. 3. Ἔχων πρώτην ... 

ἀγάλλεται. Ομ ποθὴ πρώτῃ 
Ἰεσαίαν, ἀγάλλεσθϑαι, αι ἀππιπὶ 
ΔΙΪα γϑῦρα ΔΙδοιιιιπη (οἵ. Ν᾿ αὐ}. 
αν. ὃ. 899.) πηι π᾿ ποηπα} 15. 11-- 
μι15 αὐχεῖν Επν. Αἰο. ν. 670... οὰπὶ 
ΡαγΠοῖρῖο ΘΟὨΪα ΠΟ υἱάδίιν, --- 

ἐν Οἰνοφύτοις. ΟΝ, 108. 

Οαρ. 96. δ.1. Φϑάσαντος. 
ϑι0ρ]. ἐπελϑόντος νοὶ ἐπελϑεῖν. 
-τς σφίσι. ΟἹ, ἀάη. 1, 20; 1. --- 
ὡς διὰ ταχέων. ΟἿ, ΜΝ α.}. 
αι. ὃ. 628.. ῥ. 1009, --- καὶ ἐν- 
ταῦϑα, ἴὰ πὸ 410 41 6 (αι ἴηι 
8η|6).---τοῦ λόφου. Οἵ, ο. 90. 

ὃ. 2. Καὶ ξἕκατέρων οί. 
ἴπ ραρπαθ, 4086 ἰδ βοχαϊξιν, ἀ6- 
βου ριίοπο Αἰ φααπίμπμι ἃ ὙΠ αἰ 
51 Π0Ὲ}}15 ἴπ ΓΘ ῖι5 ἀἰ5βθηε Π]οά. 1. ἃ. 
Ῥγορίθν βου 5 τ ΠΠ ὰπὶ αἰ ΟἹ 105 
δὰ Ποο ργΟο Παμι ΓΟ ρθχθνιηὶ ΡΙαίο 
εὐ 811. ΟἿ. δὰ. ηιαϊ. αἀ ὃ. ὃ. - 

τὰ στρατύπε- 
δα ἐς χεῖρας 
εἶσι, καὶ πρῶ- 
τον μὲν τὸ 
εὐώνυμον 

τῶν Βοιωτῶν 
ἡσσᾶται ὑπὸ 
τῶν ᾿4ϑηναί- 
ὧν, τὸ δὲ-δε- 
ξιὸν κρατεῖ, 
ἔπειτα δὲ φυ- 



γὴ γίγνεται 
παντὸς τοῦ 
στρατεύμα- 
τος τῶν ᾿4ϑη- 

ναίων. 

18 ΘΟΥΚΥΔΊΔΟΥ ΞΥΓΓΡΊΦῊΗΣ «1. "ς΄ 

τὸ αὐτὸ ἔπαϑε᾽ δύαχες γὰρ ἐκώλυσαν. τὸ δὲ ἄλλο 
χαρτερῷᾷ μάχῃ καὶ ὠϑισμῷ ἀσπίδων ξυνεστήχει. 
καὶ τὸ αὲν εὐώνυμον. τῶν Βοιωτῶν καὶ μέχρι 
μέσου ἰσσᾶτο ὑπὸ τῶν Αϑηναίων, καὶ ἐπίεσαν 
τούς τε ἄλλους ταύτῃ καὶ οὐχ ἥκιστα τοὺς Θε- 
σπιξας. ὑποχωρησάντων γὰρ αὐτοῖς τῶν παρατε- 
ταγμένων καὶ χυχλωϑέντων ἐν ὀλίγῳ, οἵπερ δι- 
εφϑάρησαν Θεσπιέων, ἐν χερσὶν ἀμυνόμενοι κα- 
τεκόπησαν. καί τινες χαὶ τῶν ᾿᾿ϑηναίων διὲὶ τὴν 
κύκλωσιν ταραχϑέντες ἠγνόησάν. τὲ χαὶ ἀπέχτει- 
ναν ἀλλήλους. τὸ μὲν οὖν ταύτῃ ἡσσᾶτο τῶν 
Βοιωτῶν καὶ πρὸς τὸ μαχόμενον “χατέφυγε" τὸ 
δὲ δεξιόν, ἧ οἵ Θηβαῖοι ἦσαν, ἐχράτεν τῶν ᾿4ϑη- 
ναίων, χαὶ ὠσάμενοι κατὰ βραχὺ τὸ πρῶτον 
᾿ἐπηκολούϑουν. καὶ ξυνέβη Παγώνδου περιπέμψαν- ὕ 
τος δύο τέλη τῶν ἱππέων ἐκ τοῦ ἀφανοῦς περὶ 
τὸν λόφον, αἷς ἐπόνει τὸ εὐώνυμον αὐτῶν. καὶ 
ὑπερφανέντων αἰφνιδίως, τὸ νικῶν τῶν ᾿Αϑηναίων 
χέρας. νομίσαν ἄλλο στράτευμα ἐπιέναι, ἐς φό- 

ῥύακες} ῥεύματα ὑδρηγά. 
5080]. .Εοτίαβϑὶβ. [ο5586 βίαρπδη- 
ἴθπι βόρμ ἀογναηίθβ.. ΜΌΕΒΠ1,. 
Οτοποπι. Ρ. 491. ΟΥ̓ 1ά. ἴπ Ετβοι. 
οι. ατυ}. ἤΠΡΥΘ, ν. Βοθοῖ. -- 
τὸ, ἀλλο .«ξυνεστήκει, 
οοὔοΓἃ ΝΟΙῸ δ 0165. ὁ0πΠ51- 
βύοραῦ δουῦι οΓ ρπρπηδπη5 οἵ 
ΟἸΤρΡ οἷ5. (ΤΡ 6 ΟΥ̓ απ τὶ πὶ }} 0 -- 
π1}85} 56 (πα αἴι|0} ΡΓΟΡΟΙ- 
ἰ6πη5. Τὸ ἄλλο 5᾽μ 6 γ 410]. 
ΟΥ, δἄη. Π, 4ἀ5.1. δὲ ὠϑισμῷ 
ἀσπίδων, ἜΠΗ ΒΟ ἢ α τη ἴπι ρὰ1- 
51. οἵ, Π αἸς. οὐ ΒΊοοΙ ἤ. 

ὃ, 8. Μέχρι μέσου, τ5- 
46 δ πὴϑὸάἀϊ απ ἃ ΟἿ 6 ἢ, ΠΟη 
«ὦ πο άἀϊδπηι ΟΟΥΠΙΙ5 5᾽ πἰδετὶ 
ρΡαγίθ, Οἵ, Κἰβιθπ. οἱ ἐδ 
ανυϊοι]ο οὐπΐσθο ἃ, 1, 81, 8. --- 
ὑποχωρησάντων αὐτοῖς 
τῶν παρατεταγμένων, 
πὶ πὶ ἢϊ. 4 π| ρΥορΡ πο5 ἤπ- 
οΥαην ᾿ηϑὑγ οἴ, ΓΘΟΟ5515- 
56π|, Α“ὐτοὶς, 1. ο, ΤΠ οβρίθι- 
ΞΊΡι 5. οδὲ ργορΥῖο ποίμδ ἢΠ6 ἀα-- 
Πνπ5. ᾿ηοοιπούϊ γε οἰμίοι, ἀρ 

40 οἵ, δάπ. ΠΙ, 98, 1. -- καὶ 
κυκλωϑέντων" ἐν ὀλίγῳ, 
οὐ 4πᾶππὶ (ΤΠ ΘΒΡΙ6Π565) πὶ ἃ Π - 
σαβιῇο (0 Βοβίθι5.}) ΟἿΓ Οἵ πὶ - 
νοηὐ ο556πηΐ. Μαυϊαίαπι οϑὶ 5.1}- 
ἰθοίιπι. --- οὕπερ ... κατεπό- 

πησαν. »Τῶν δὲ κυκλωϑέν- 
των τούτων ὅσοι διεφϑάρησαν, 
γενναίως ἀμυνόμενοι διεφϑά- 
ρησαν.“. ὩΟΥΚΑΣ. 

δ. 4: 1 ὺ μαχόμενον) μέ- 
009 τῶν Βοιωτῶν τὸ ἔτι μάχην 
ὑπομένον. 5080]. ΟἿ δάπ. ἢ, 4, 
1. -- κατὰ βραχύ, δαυὰς 
εἴ πὶ, Ρο ἀοτοπηίι, ΟἿ ὙΠ, 70, 
οὐ δτορμ. ΤΙθ5. πον. 1. ρ. 403. 
Πυυλ τ αίιιν ἀπΐθια, πάθος [ον] ὰ οἱ 

, τὸ πρῶτον οἴ αἰγὸ νοῦΡὸ οο- 
μιὰούθαη!, ΟἿ, οὐ, χμαϊ. οὐ ὃ. θ 

δ. 5. Καὶ ξυνέβη εοεἴ. ἤσο 
γβρίοῖ! Αἰποη. Ἂν; 0. --- τέλη. 
ΟΠ Ω; ἐκ τοῦ ἀφα- 
νοῦς. Οἵ δάῃ.. [.δ1.2: --ὐπερ- 
φανέντων] τῶν ἱππέων τῶν 
Βοιωτῶν δηλονότι. 56|π|0]. 

ῳ 
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ὃ βὸν χαταστῆναι. χαὶ ἐμφοτέρωϑεν ἤδη, ὑπό τε 
τοῦ τοιούτου χαὶ ὑπὸ τῶν Θηβαίων ἐφεπομένων 
χαὶ παραῤῥηγνύντων, φυγὴ καϑειστήχει παντὸς 

7 τοῦ στρατοῦ τῶν ᾿ϑηναίων. χαὶ οἱ μὲν πρὸς τὸ 
4ήλιόν τε χαὶ τὴν ϑάλασσαν ὥρμησαν, οἱ δὲ 
ἐπὶ τοῦ ':ὡρωποῦ, ἄλλοι δὲ πρὸς Πάρνηϑα τὸ ὄρος, 
οἵ δέ, ὡς ἕχαστοί τινὰ εἶχον ἐλπίδα σωτηρίας. 

8 Βοιωτοὶ δὲ ἐφεπόμενον ἔχτεινον, καὶ μάλιστα οἱ 
ἱππῆς, οἵτε αὐτῶν χαὶ οἱ Ποχροί, βεβοηϑηκχότες, 
ἄρτι τῆς τροπῆς γιγνομένης" γυχτὸς δὲ ἐπιλα- 
βούσης τὸ ἔργον, ὁῷον τὸ πλῆϑος τῶν φευγόν-- 

9 τῶν διεσώϑη. καὶ τῇ ὑστεραίᾳ οἵ τε ἐκ τοῦ Ἰρω- 
ποῦ χαὶ οἱ ἐκ τοῦ 4ηλίου φυλακὴν ἐγχαταλιίπόν-- 
τὲς (εἶχον γὰρ αὐτὸ ὅμως ἔτι ") ἀπεκομίσϑησων 
κατιὲ ϑάλασσαν ἐπ᾽ οἴχου. θ΄. χαὶ οἱ Βοιωτοὶ τρο- 
παῖον στήσαντες καὶ τοὺς ἑαυτῶν ἀνελόμενοι γε- 
χροὺς τούς τε τῶν πολεμίων σκυλεύσαντες χαὶ φυ-- 
λαχὴν χαταλιπόντες ἀνε χώρησαν ἐς τὴν Τάναγραν, 
καὶ τῷ 4ηλίω ἐπεβούλευον ὡς προςβαλοῦντες. ἐχ δὲ 
τῶν ᾿᾿ϑηναίων κήρυξ πορευόμενος ἐπὶ τοὺς νεχροὺς 
ἀπαντᾷ κήρυκι βοιωτῷ, ὃς αὐτὸν ἀποστρέψας 

τῷ 

ἀρ. 97. ὃ. 2. Κήρυξ. Ρα]. εὐ ΒεΙις. κῆρυξ, Πἰο οἰΐαπι ο. 99, 
Ὁ ΤΠ ΜᾺ ΟῚ ΡΩΝ ἢ 

ἢ.06. Παραῤῥηγνύντων. 
γα θοῦ ρα} αῦῖ πὶ ἀϊ δι! ΘΓ, 
ΟΥ̓ 65 ἀϊββοϊνοτγο, οἱ δὲ 
ΘΟΠΒΘΖιΘη5 τῷ ὥσασϑαι ὃ. 5. ΟΥ̓, 
ΥἹ, 70. εἰ αάῃ. Υ, 73. 

ὃ. 7. Καὶ οἱ μέν ὁ6ι. δῖπι}- 
Πππ6 Το. ο. 707-- Πάρνη- 
Ὅ α. ΟἿ, δάη. 11, 29. 1. 

ὃ. 8. “Νυκτὸς ἐ ἐπιλαβού- 
σης τὸ ἔργον, »Ἧαππῃ οδΥ- 
[ἈΠ Θ ἢ ΠΟΧΌΟΡΡΙΘΒ5 5561, 
[{ἰπτοτοθρ 1 556}.}] οοτιαμἰηὶ 
ΒΌΡΘΟΥνΘη  556 1. ΒΑ. Οἱ 
θ)} 10 ἃ. 1. ἀ. 

ᾷ..9. Ἐϊΐχον τῆς ὅμως ἔτι. 
οἷα ΘΡι: καίπερ νικηϑέντες ; ὅ- 
μως ἔτι κατεῖχον αὐτὸ τὸ “ή- 
λιον.““ ΛΕ, ΡΟΗΤ, ΟἿ δαμ. 1], 
28... 

Οὰρ: 97. ὃ.1. Τούς τὲ... 
σκυλεύσαντες. Ηϊδ 5ρο! τς 
ἔοσιιπι ὙΠΟΡαγαπὶ Θχογπαίιπι οϑί. 
Οὗ θ1οά. -- φυλακὴν κα- 
ταλιπόντες. Αἀ Οὐδ᾽ ἀἸοπἀ ὰ 
οαἀανονα οἱ βρο]ία. --- καὶ τῷ 
-προςβαλοῦντες. Ροιι.: 

οἱ ΟΟΠ51Π4 ἀδ ορρυρσηᾶπάο 
Π) εἰϊο πὶ απῆ. ΑἹ γα}: ἴπ - 
Βιἰἀϊαηθ5  ΟἸ 10 ἴδ 41 ἃ πὶ 
ἈΒ ΒῪ Θ55171. ΠῚ ὀΧρ! αι ηϊ ρὰν- 
{ΟΡ τ πὶ μη 115. ΘΟΏν 6 ηΪ ( οἵ, δάμ. 
ΠῚ ΟΘΥΗ: )» π΄ Βα ἰαησιοῖ αὐ άϊ- 
ταππθηΐαπι εἷς προςβαλοῦντες. ΟΥ, 
ἐπιβουλ. ο. 109. 110. «Ἱ. 

ὃ.2. Ἐκ δὲ τῶν 4ϑηναί- 
ων. Ετ οχ ἴρβα αυϊάθηιν Αἰῖοα, 
ΠΟ ἃ Ρ θβίἀϊο [)οἸϊιιπι ἰθπθηίο, 
ΟἿ, «101. --- ἀποστρέψας. 

“- ᾿ 
τῶν δὲ νικη- 
σάντων τῷ 
“]ηλίῳ μεΖ- 
ΠΕΣ προς- 
βαλεῖν κηρύ- 
γματα γίγνε- 
ται ἑκατέρων. 
καὶ οἱ Βοιωτοὶ 
προαγορεύ- 



οὔυσι τοὺς ἜΞ 

ϑηναίους ἐκ 

τοῦ ἱεροῦ ἀ- 

πιόντας ἀπο- 
φέρεσθαι, 

τοὺς νεκρούς. 

ἀπόκρισις 
ν, 9 

τῶν ᾿4ϑηναί- 
ον. 

ι[ῦῷἋ ΘΟΥΚΥΑΙΔΟΥ͂ ΞΥΓΓΡΆΦΗΣ Ἁ. 5η. 

χαὶ εἰπῶν, ὅτι οὐδὲν πράξει, πρὶν ἂν αὐτὸς ἀνα- 
χωρήσῃ πάλιν, καταστὸς ἐπὶ ᾿Αϑηναίους ἔλεγε τὰ 
παρὰ τῶν Βοιωτῶν, ὅτε οὐ δικαίως δράσειαν 
παραβαίνοντες τὰ γόμεμα τῶν Ἑλλήνων" πᾶσι 
γὰρ εἰναι καϑεστηκὸς ἰόντας ἐπὶ τὴν ἀλλήλων 
ἱερῶν τῶν ἐνόντων ἀπέχεσϑαι: ᾿Αϑηναίους δὲ 
“ήλιον τειχίσαντας ἐνοικεῖν. καὶ ὅσα ἄνθρωποι 
ἐν βεβήλῳ δρῶσι, πάντα γίγνεσθαι αὐτόϑι, ὕδωρ 
τε, ὃ ἦν ὄἄψαυστον σφίσι πλὴν πρὸς τὰ ἱερὰ χέρ- 
γιβι χϑῆσϑαι, ἀνασπάσαντας ἐδρεύεσθαι. ὥςτε 
ὑπέρ τε τοῦ ϑεοῦ καὶ ἑαυτῶν Βοιωτοὺς ἐπικαλου- 
μένους τοὺς ὁμωχέτας δαίμονας καὶ τὸν Ἀπόλλω 
προαγορξεύειν αὐτοὺς ἐκ τοῦ ἱεροῦ ἀπιόντας ἀπο- 
φέρεσϑαν τὰ σφέτερα αὐτῶν. Θθᾶ. τοσαῦτα τοῦ 
κήρυκος εἰπόντος, οἱ ᾿Ιϑηναῖονι πέμψαντες παρὰ 
τοὺς Βοιωτοὺς ξαυτῶν χήρυχα τοῦ μὲν ἱεροῦ οὔτε 
ἀδικῆσαι ἔφασαν οὐδέν. οὔτε τοῦ λοιποῦ ἑχόντες 
βλάψειν οὐδὲ γὰρ τὴν ἀρχὴν ἐςελϑεῖν ἐπὶ τούτῳ, 

ΟΥ, δάη. Υ, 75, 2. --- καὶ ἐἐ- 
πών. δε καί εἴ. ἀάη. 1, 1, 1. κὰ 
νυ. καὶ ἐλπίσας. ---καταστάς. 
ΟΥ, «ἀπ. 84. 2. 

ὃ.3. Πᾶσι γὰρ εἶναι. θ6 
{γα πϑῖθιι αὐ ἱπΠηϊναπι οἵ. ἀάη. Ι, 
87,4. -- ὅσα.. «δρῶσι; πᾶν - 
τα. (,(Οἷά εἶσι καὶ τὰ ἐχρίματα 
τῆς κοιλίας, ὅσα κάτω χωρεῖ., 
ΖΟΥ͂ΚΑΣ: ΟΙ. ΥῊ, ἫΝ ἊΣ πάντα 
ποιούντων. -- ὃ .χρῆ 
σϑαι. Παρο ἰὸς ἘΠ ὃ ἦν 
ἄψαυστον σφίσι πλὴν πρὸς τὰ 
ἱερά, (ὥςτε), ΩΝ (αὐτῷ) 
χέρνιβι. --- χγέρνεβι. .1)6 γοοθ 
χέρνεψ ἴϊὰ ΑΙΜοπ. 1. ΙΧ. ο. 18: 
ἔστι δὲ ὕδωρ, εἰς ὃ ἀπέβαπτον 
δαλὸν ἐκ τοῦ βωμοῦ λαμβάνον- 
τες, ἐφ᾽ οὗ τὴν δυσίαν ἐπετέ- 
λουν, καὶ τούτῳ ̓ περιῤῥαίνοντες 
τοὺς παρόντας ἥγνιξον.““ ΗΠ 5. 
ΟἿ, ρίαγα ἀρὰ θα. οἱ ἱπίοΡ . 
ϑόρῃ. Θεά, ᾿ὰ, ν. 00. --- ἀνα- 
σπ άσαντ ας] ἀνιμησαμένους. 
ἤγουν ἐξ αὐτοῦ τοῦ ὕδατος 
ἀνιμωμένους πρὸς τὰς κοινὰς 
χρείας χρῆσϑαι. ϑοβιοὶ. 

ὃ. 4. ρὲ ὁμωχέτας] 
ὁμωχέ ται οἱ συμμετέχοντες τῶν 
αὐτῶν ναῶν καὶ τῶν αὐτῶν 
ἱερῶν. 5080]. Τοὺς συννάους 
δϑεοὺς καὶ ὁμωροφίους ἱπίογρτο- 
ἰφηύτιν δ. 4. οὐ Ῥοῖ., οὐ ΠΠ|Ὸ Βοι- 
ωτικὴν λέξιν ἀρρό αι. ΟἿ. ἀάη. 
ΠῚ, 99, 2, οὐ ΑἸ ΓΘ π5. 46 Π]Α]. 
ΑΘοΪ. Ρ. 192. -- αὐτούς. ΟἿὮᾷ 
Κα φπα. Οὐ. ἔπι α5. Β61|0]. ὃ. 907. 
ὅ8η.9. --- τὸ σφέτερα αὖ- 
τῶν. ὕδάανοτα τπαχίπιο βἰση Π-- 
οὔτ! 6 6. 98, 99. ᾿ἰχαοί. 

Οαρ. 98. 8.1. Τοσαῦτα. 
Πὸ ἀρυπάοιο οἵ. ἀάη. Π, ἼΟν ς ΗΝ, 
18,1. -- οὔτε ἀδικήσαε,. 
β λάψειν. ῬΙβονίπιοαι ποῖ (μι 
ἴῃ γου} 5 ἀδικεῖν εἰ βλάπτειν, 
ἰά φιοά Ατῃ. οχίβιπια!., απαπὶ ἴῃ 
τοι ρου ῖθιιβ ἴποθδο πορὶβ. υἱάθιιν. 
ΟΥ οα, πιαὶ. 1)6 νθυβ τοῦ λοε- 
ποῦ νἱὰ. ἃ ο51. ἀν. δ. 108. 2. 1. 
-- τὴν ἀρχήν. ΟΙ. οδ5:. αν. 
ὃ. 104. 10.. (θ1 ἀὐιοα!! πιδιῖ ΠῸῚ 
οϑ᾽ ΘΟ ΠΟΙ αἰ15} οὐ ΥἹ, ὅ0. -- 
ἀλλὰ ... μᾶλλον, 564 ρο- 
{18 5. 
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ἐλλ᾽ ἕνα ἐξ αὐτοῦ τοὺς ἀδικοῦντας μᾶλλον σφᾶς 
2 ἀμύνωνται. τὸν δὲ νόμον τοῖς Ἕλλησιν εἶναι, ὧν 
ἂν 1 τὸ κράτος τῆς γῆς ἑκάστης, ἦν τὲ πλέονος, 
ἦν τε βραχυτέρας, τούτων χαὶ τὰ ἱερὰ ἀεὶ γίγνε- 
σϑαι, τρόποις ϑεραπευόμενα οἷς ἄν πρὸς τοῖς 

3 εἰωϑόσι καὶ δύνωνται. χαὶ γὰρ Βοιωτοὺς καὶ τοὺς 
πολλοὺς τῶν ἄλλων, ὅσοι ἐξαναστήσαντές τινὰ 
βίᾳ νέμονταν γῆν, ἀλλοτρίοις ἱεροῖς τὸ πρῶτον 

4 ἐπελϑόντας οἰχεῖα νῦν κεχτῆσϑαι. χαὶ αὐτοὶ εἶ 
μὲν ἐπὶ πλέον δυνηϑῆναι. τῆς ἐκείνων χρατῆσαι, 
τοῦτ᾽ ἂν ἔχειν" γῦν δέ, ἐν ᾧ μέρει εἰσίν, ἑχόν-- 

ὅ τες εἶγαν αἷς ἐχ σφετέρου οὐκ ἀπιέναι. ὕδωρ τε 
ἐν τῇ ἀνάγχῃ κινῆσαι; ἣν οὐκ αὐτοὶ ὕβρει προς- 
ϑέσθϑαι, ἀλλ᾽ ἐκείνους, προτέρους ἐπὶ τὴν σφετέ-- 
θαν ἐλθόντας, ἀμυνόμενοι βιάζεσϑαιν χρῆσϑαι. 
πᾶν δ᾽ εἰκὸς εἶναι τῷ πολέμῳ καὶ δεινῷ τινε κα- 

ὕαρΡ. 98. δ. 06. Τῷ πολέμῳ. 

"6 

Απρι 6 οοΥν, οἱ ΟἹ]. τὸ πολέμῳ. 

βυλαν ο δυνηϑῆναι ΜΙ Ὁ}, δ. Ὁ9 7. 
Βο δὶ, ὃ. 121. ἀάη. 12. --- ξκόν- 
τεῷ εἶναι. Οἷ. ἀάη. 1,89, 8. 
--- ὡς ἐκ σφετέρου. ῬΙδπδ 
ἐκ τούτου ὡς ἐκ σφετέρου, εχ 
Βᾶοῷᾷ(ρατγίθ συ) παὐροΐο εχ 
518. 5'νθ 4πΠὶ 68 πὶ 518 Πὶ 
6586 ΘΧΙΒ 1 πΠ|ᾶ 6}. 

ὃ. Ὁ. Κεινῆσαι. Ῥτοργ. ΙΟ 60 
510 ΠΙΟΥΘΙ δ, ἱ. 6. ΟἸΠΠΐπῸ αἰ]. 

τῆι ᾧ: Βραχυτέρας. Οὗ, δάη. 
«14,39, - τρόποις... δύ- 
τὰν Αἀ οχίγοπια Ξαραυάι 
ϑεραπεύεσϑαι. ϑοῃίοπιίαμ) γοτ-- 
θοταπι Αὐπο]άϊιβ μὰπὸ 6556 ἀοοοί, 
το ρία 4} 60. 411 ἱπναβοῦῖς, ΠῸῚ 
ΒΟ] 5' ΟἸΠΠΘ5. τϑί[α{} σἴτι5. γν6-π 
ΓᾺΠῚ ΟΠΠΔ ΠῚ 5ἱ 1ΐ,. 4 ΡΟΓΠΟΙ Ρο5- 
δἰηῦ, Οὔβδγυ θηζαν., ΘΟ  π16 ρο551- 
ἄδνι. τΙὰ4π6 θὸπο Ηΐογ. Δ86]].: 
ἀπ οἴπὸ ΝΥ εἰβ Ρϑθμβδπάεϑι 
[ῥροϊ8 σι γι). ννἱ6 65 πὸ- 
"»οη ἄθπι Ποτἰκ πα [1 ἢ 6 ἢ 
ἀ16 ΜορΙ ΟΒἸκοῖῦ σ5ίαςο. 
ὅν Βοιωτούς: 6 Πουιπὶ 

ΟὐΟπραϊίοηθ ἃστὶ (ὑδἀπηθογιπι 810-- 
ΓΙΠΊ]6. οἵ, Ι: 12. οἰκεῖα 
νῦν κεημτῆσϑαι, ἄππο 6θἃ 
ΡΓῸ 5115 (4]5 ἴδ ν ΕἸρθη- 
ΛΠ πι|πι.} Ρο 55, ἀογ8. 

8.4, Εἰ μὲν... ἂν ἔχειν, 
51 ΔΙ ΡΙΙΟΥ 6 πὶ ΠῚ ΟΤ πὶ ἀσχγὶ 
Ρατγίθμι ἴῃ βδιπι ρΡοίοβία- 
[6 Γεάϊ σου Ρ0 556 Πηΐἴ, 6 ἃ ΠῚ 
(πὰρ! ογοῦ ραν ΘΗ} τὸ- 
οπῦ 70 5 (56 ἀϊοοραπι), 
Ῥοτῖ. θ)ὲ ἐπὶ πλέον ΠῚ ἀἴοι]5, 
πῷ ἐπὶ πολύ, ἐπὶ πλεῖστον, ἐπὶ 
μέγα, νἱά. αάη. 1,1..2.., 46 ἴπ- 

ΟΥ, χρήματα κινεῖν, 46 40 10- 
4ιθη 4] σϑπογο Υἱά. δάη. 1, 1.15.1. 
--ὕβρει προφϑέσθϑαι, ΡΟΓ 
ἰμβοϊθηϊίαπι 5101 ἱπ ΡῸ058- 
8.56. Ἰτὰ προςτιϑέναι τινὶ ἀνάγ- 
μὴν, ποοοβϑδίίαϊοιῃ αἰϊοι 
ΠΡ ΟΠπ ΘΓ. αἰχὶν Επν. ἤθτο. ν. 
τι0. 6 πιδάϊο οἵ, «δἄάη. 1, 78, 1. 
144.1.-- ἀλλ᾽ ἐκείνους --. 
χρῆσϑαι. ,»,θνάο 65: ἀλλὰ 
βιάξεσϑαι [404 ραβδῖνθ τιϑιι- 
Ῥαύτπι 651} χρῆσϑαι (βιρρΡ!. τῷ 
ὕδατι νεῖ τῇ ἀνάγκῃ» φυοά 51} 
Βο4υὶ ποοοϑϑἰ 161, οἱ ρὰ- 
γοτο, υἱ ἰΘΠΡΟΓΟ αἰ, νόμῳ 
χοῆσϑαι) ἀμυνόμενοι ἐκείνους 
(βοθοιο5) ἐπελϑό ντας προτέρους 
ἐπὶ τὴν σφετέραν.“ ΒΑΌ. 

8.60. Πᾶν δ᾽ εἰκὸς... τοῦ 



10 ΘΟΥΚΥΖΔΙΔΟΥ͂ ΞΥΓΓΡΑΦΗ͂Σ 4. 5η. 

᾿ [2 ᾿ ᾽, ν : ΙῚ τειργύμενον ξύγγνωμόν τι γίγνεσϑαν χαὶ πρὸς 
τοῦ ϑεοῦ. καὶ γὰρ τῶν ἀκουσίων ἑμαρτημάτων 
χαταφυγὴν εἶναν τοὺς βωμούς, παρανομίαν τὲ 
ἐπὶ τοῖς μὴ ἀνάγχῃ χαχοῖς ὀνομασθῆναι. καὶ 
οὐκ ἐπὶ τοῖς ἀπὸ τῶν ξυμφορῶν τι τολμήσασι. 
τούς τε νεχροὺς πολὺ μειζόνως ἐχείνους ἀντὶ ἱε-- 

- } “- ᾽ ) , 3 -» Β., ᾿ , ρῶν ἀξιοῦντας ἀποδιδόναν ἀσεβεῖν ἢ τοὺς μὴ 
ἐθέλοντας ἱεροῖς τὸ μὴ πρέποντα χομίζεσθϑαι. 

ΕἸ αὐιϊοιϊαβ αηΐθ πολέμῳ ποπιθη ἰπῃ βϑπίθηϊϊα σοηθ 8 }} 58 Π6 Πηΐητι5 ἈΡῚ15 
οϑὶ (εἴς. Βοκι. ατ. ὃ. 98. 3. Β.). ἀριἰ5βίπιβ ροβὺ πᾶν. 

ἀε αιιὰ οἵ. δ΄η.. ἴῃ γοΥ 15. Βρθγοσβεῖ, οὉ 
κατειργομένῳ ΔΙΙα4ι16. σοη οἷαί, ἴῃ ἢ). κα- 

ἰσίταγ. πἰδὶ δἰίθγα αἰ Που] 5. 
408π| αἰ5 παντὶ τῷ ...- 
τειργασμένον ΤἸορίταν. 

᾿ὰδοορ 556 Π15 

Τὰ μὴ πρέποντα (455. 5080]. ΒοΙης, Ιπ Ταυνη. τὰ μὴ 
προςήκοντα. ὙυΪσο οἱ ἴῃ ῥ᾽ γίβααθ ΠΡνῖ5 τὰ πρέποντα, ἴῃ ΟἹ. ἴὰ- 
ΠΊΘη τά δχ γΓάβαγα.. ὉΡῚ ΟἸΪπὶ Ρ]Γ6 5. Πἰογαθ ὀχϑίααηΐ. 

ὅεοῦ. Ηδδο νἱ ἀθηίαγ ναΐουθ ο0Π- 
5ΒοηϊαΠ 6. Ππὶ αἰ 6 1 6556. οἴ, 

φυϊοφαϊὰ Ρ6110 δἰ βοιίθα!ο 
ΑΙ 480 ΘΧΡΓΙΘΒ 51 πὶ (θῖν οἃ- 
Ἰαπιῖδαὶ5 ποορϑϑίναῖ ) [16- 
γοῖ, νϑηΐα αἰΐάια αἱ σὴ Πὶ 
ο5ϑοί οἰΐαπὶ ἀεὶ ἜΣ ΕΣ 
1016. Ξύγγνωμον 5ΟΠΆΥ Ρ0856 
νοπία ἀϊσπαπὶ νἱάϊπηιιβ 11, 40, 
1... υδὶ οἵ. δάη. 6 πρός ὐαα 
Ροβἰιοπθ οἵ. δάῃ. 1, ΤΊ. ὅ.. 
τῷ δυο! 5ουρί. ἀϊδοῦ. ΔΝ 
ἀυθιϊαιτο γθϑίαν ἴῃ κατειργόμενον 
ῬδγΠερῖο. Οτοά 5 οο δ Οἵ ΠῚ. 
ποοθβδίναϊθ ΘΧΡΓΘΒΒ.ΠΙ, 
5Ι 5 ΠΙ Ποατὸ Ροϊοϑί, οπηηΐα γθοία βιιηΐ. 
Αἱ κατείργειν ΠΡῚ ἐδ ὁοοῦ- 
ΘΟ, ἴῃ ἃηρσιβίϊα5β γοάϊ- 
σόοι ργθπιθῖδ, οὐ τῷ πολέ- 
μῳ ΥἹ, θ. (οἵ, ἀάπ. βιιρνὰ “Δ, 9.0); 
480 ποιο πῖν ἀδ ποπιίπίριι ἰῃ-- 
[ΠΠρῚ ἴα ι., ἀυΐθιιβ. ἰαπιθῃ γερὰ 
ξύγγνωμόν τὰ πλΐηιι5. ΘΟΠΥ ΘΗ ΙΗ. 
-- τῶν ἀκουσίων... τοὺς 
βωμούς. ὕιντ [ἀοία οαθάθ [Ὁγ-- 
(τὰ. ΟἿ, Ατ΄ ἡ. οὖ 5 6} 0 6 1. 
Απιΐαα: ἴυγ. Ρ. ὅ10. -- παρα- 
νομίαν τε... ὀνομασϑῆ- 
ναι, οἵ 5οϑΪι5 ΠΟΙ 6 ἢ 66- 
ΡΊ856 ὁχ 1155 4πὶ π}1 ἃ πδ- 
οθϑϑδίϊαίο οοροπίο {[Ἰᾶρῖ- 
{1051 ε55θηῃῖ. ἈΚακοὶς πιάϑοι- 
ἐϊαιι} 6556 Θχ Γοβροπάθη!ο οἱ νοθθ 
τολμήσασι ἀρρᾶτο. Ὀνομάζε- 

σϑαι ἐπί τινι Ξοπαηΐ πᾶ ἢ δἷ- 
ποη Βοπαηπί ννογάθπη, πὸ- 
6 δχ ἃἰ'4ι0 ἰην θη 5856. 
ἔγαχὶβ 56. Οἵ. ΜΔ. 1}. τ, 8. 420, 
αάη. 2. "ἢ. -- ἀπὸ τῶν ξυμ- 
φορῶν. Ροτί.: ΓΘ 5 δάγθου- 
δἷβ οοδοῖϊ. ΟἿ, Μοτ. δά ἰβοοῦ. 
Ραποσ, ο. 22. 

ὃ.7. Τούς τε νεπροὺς : 
ἀσεβεῖν. οΟΥάο δδυ: ἐκείνους 
(βοθοιο5) ἀσεβεὶν πολὺ μειζόνως 
ἀξιοῦντας ἀποδιδόναι (ν οἱ! η- 
[ὁ5 τεάάοτο) τοὺς νεκροὺς 
ἀντὶ ἱερῶν. Τοὺς νεκρούς αιι- 
[θη ΡΥ ΘΠ Ἶβις, αι 46. 5 ργδθ- 
ΟἴριιΘ. ΒΘ 0. δβϑοῦ [αὐγιβ; αιαβὶ 
4ιοά ποθ οἴ 905 αὐνπϑα 1" 
ΒΑΌ. -- ἢ τοὺς... κομίξε- 
σἅαι, 4 ἃ Πὶ 608, 4ὶ πο] - 
Ιοπὐ το Ρ}15 (τοβυϊποπ- 
ἀ15. γ6}] το πι ρ! οσα πὶ ρΎ οἰἷο. 
ἱεροῖς δηΐηι ἀΡ]αἰΐνιι8. 6ϑί.) γ6- 
ὈΠρΡΌΓΑΤΓΟ Θἃ, 4186 ποη ἀ6- 
οοτοῖ (ἐθρίοῦαμ ρεθὶϊο 
ΓΘΟῸΡΘΓΑΓ ). βόθροι νο]εαπὶ 
γϑάδογο οογρογὰ ἀντὶ ἱερῶν, [1. 6. 
μας σοπάϊοπο, 1 αὐ ΑἸΠΘΐ θη 565 
1ρ515, Βοθοιῖβ, σδάθγθηϊν ἔθη ρ]0, ἃσ 
ΡΓΙῸ 60 ἰρδὶδ γθϑίϊ!ο ΔΕ ουγθηΐ 
φογρογὰ οἰνίιπι. ἤδη ΘΓΡῸ Αἰβμο- 
ὨΐΘη 568. δοουϑαηὺ ἀσέβειαν, ὁ0η- 
ταπηϊπαϊοποπι βδογομαπι φαάαγοτῖς- 
Ρὲ15 σομηραγαιονιηι., Ζυογιπὶ Α16-- 
ται} Ομ) ἰΐονο, γ65 βαοῦδρ οἱ ἀϊ- 
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8 σαφῶς τε ἐχέλευον σφίσιν εἰπεῖν μὴ ἀπιοῦσιν ἐκ 
τῆς Βοιωτῶν «γῆς, (οὐ γὰρ ἐν τῇ ἐχείνων ἔτι εἶ-- 
γαὶ, ἐν ἡ δὲ δορὶ ἐχτήσαντο, ) ἀλλὰ χατὼ τὸ 
πάτρια τοὺς νεχροὺς σπένδουσιν ἀναιρεῖσθαι. 
99. οἱ δὲ Βοιωτοὶ ἐπεκρίναντο, εἰ μὲν ἐν τῇ "βοιω-- ἕ 
τίᾳ εἰσίν, ἀπιόντας ἐκ τῆς ἑαυτῶν ἀποφέρεσϑαι 
τὸ σφέτερα, εἰ δὲ ἐν τῇ ἐκείνων, αὐτοὺς γιγνώ- 
σχξιν τὸ ποιητέον, ψομιίξοντες τὴν μὲν Μδρωπίαν, 
ἐν ἡ τοὺς νεχροὺς ἐν μεϑορίοις τῆς μάχης γένο- 
μένης χεῖσϑαι ξυνέβη, ᾿ϑηναίων κατὸὼ τὸ ὑπή- 
κοον εἶναι, καὶ οὐκ ὧν αὐτοὺς βίᾳ σφῶν χρατῆς- 

ἕτερος λόγος 
τῶν Βοιω- 

τῦν. 

5 8. Σπένδουσιν. ΟἿ. «ἀη. 

ὙΪΠὰ6. ΟἿΠῚ Γ6 ἱπιριγα οἱ ἰηοδβία, 
Ροϑυπιατοίαγ. ΒΑΌ, 

ὃ.8. Σαφῶς τε... ἀναι- 
ρεῖσϑαι. ΕΓΊῚαΡΕθαηΐ 608 
(Βοβοίοβ) αρϑῦῖϑ βι θὲ (σφίσι, 
Ϊ, 6. τοῖς ϑηναίοις) ἀΐϊσοῖθ 
(ΠἸοοτ  ΟΥἵΠ05 ΔΒρογίατ ) 
ΠΟ Δρρϑυπεϊθι5 (1. 6. ΠΟ 
σαπὶ Οοπάαϊτῖοπ6 ἀροππά 1) 
οχ ἰογγὰ Βοβθοίοσγαπι... 564 
0Γ6 ρΡᾶαΐγιο Γοϑάὰυ5 δά 
ποία 5 ΓΟ]] 6 ὴ 405 [δοϊοη- 
{1Π}015. γεγρθα τοὺς νεκροὺς ἀ- 
ναιρεῖσθϑαι ρτορτὶθ ΠΟ δχ εἰπεῖν 
Ραμ άθγα οχϊδι πη ἃ βιιηΐ, οὐ Γοὶ 
Ἰῃτουροβίἑαπι 1ΠΠ|5 σπένδουσιν ο"- 
βίαί, 564 δχ μος ἰρβο σπένδ. ἃρίὰ 
βιηΐ. αὖ ο, 1{4.. Ἰεσίπηι5 σπείσα- 
σϑαι δὲ σφίσιν ἐκέλευον ἡμέραν 
τοὺς γεχροὺς ἀναιρεῖσθαι; 564 
βίπ! ἀἀ εἰπεῖν δαάθπι δὰ} 5ἰπηϊ-- 
Τὰ γογθα οοσίαπάα βιπι. ΟἿ ΤΥ, 
46. ὃ. αἱ. ΠΙΠΙΟΙ 5. ἀΐθιη ἰηθϑὶ 
ἴῃ σπένδουσιν, ἴπ 40. 4111 
σπένδειν 5ἰϊ ΠΡᾶΓ6, σπένδε- 
σθαι ἴοο άπ 5 ΘΟ Γ ΘΟ, τη6 6] οἱ 
ΔΟΙΝῚ ΡΘΓΠ  α 0 ἱπνοηΐιγ, Αά 
4π8π| ἀδίεπάοηάαπι {πππὶ νἱχ δι !- 
[δοογῖξ, χαρὰ Εἰ. ΑἸο, ν. 1020. 
ἀρὰ ΠοΟπημος ἐσπεισάμην, ὕτὸ 
410 ἐλευψάμην 4}11 πιο! πι5 δα! 6- 
γταηΐ (νἱά. 101 Ἠδγη.}). Ἰϑσίταγ, οἱ 
4ιυοά Ἠεγοάίαπιυβ Υ,, 1. 4., 41|6Πὶ 
Βογπθιπ ΠΠι5. οΟπΙραγανὶ!, σπεί- 
σαντες ΡΓῸ γβοίίοτο σπεισάώμενοι 
νἱάθίαν αἀἰχῖθβθ, πὸ5 σπεύδουσιν 
(51 ἀδπ ῖθ 5) βου θα πάη 6536 

ΒΌΒΡΙΟΔΠ δΈΠ|18, ἰάχιθ,, 51 Ἠοῖ- 
πιδηΐ γαῦθα στθοίθ Ἰῃ 0 Πρ πιι8, ἴπῃ 
Μοβαι. ἱπνυθηίαγ. θ6 δὸρέ οἵ 1, 
125..7: 

(ἂρ. 99 ἘΠ δε ξέις 
σφέτερα. Βοροιὲ ἰσίτατ, αὐ 4π- 
ἴδα ἰθηιρ!π|, ἴα ἤὰΠῸ ἈΡΤΟΒ ΟἿΠῚ 
οΔά αν θυ θι5. ρϑγηγατὶ γοϊπογιιηΐ, 
οὐ πᾶο [ἀηίππι οοηαϊοη6 δὰ ἴπ-τ 
ἀιιοῖαβ. ἔαοθπ4α5. οἱ τπηουοβ. τϑά- 
ἀθπμο5. ρᾶγαι δγαπΐ, δἱ Αἰμϑηίΐθη- 
585 [ε]ἴππὶ τοΠπαιδγθηί. ϑαπί 811-- 
ἴδπι Βᾶθο ριορίογεα ἀϊοία, αιοὰ 
ΑΙΠΘΠΐθη5 65 6 ταπι ἰθηθηίθ5 Ρϑυ]ο 
απο ἐν τῇ Βοιωτῶν ἔτι εἶναι 
ΠΟΘ αν ΘΡΔΠΙ, εἰδὶ Ποὺ γαϊίοπθ νἂπᾶ 
ἐν ἣ ... ἐκτήσαντο οοιγπηδίμπι 
ταπίμπι. ἀθοδῦ, αὐ νου πὶ δὶ} ( οἵ. 
70, 4.)., αὧἱ Ραρπδο Ιοοιπὶ Αἰιοαθ 
ἀδοθπι βιδάϊίο Ρτορίογομι (90. 4.) 
ἴῃ ἄρστο ΒΟΘΟΙΟΓΙΙΠῚ 6558 ἰρ58 Ηἰρ- 
Ῥοογαῖθβ ο. 95. ἀἰχθιῖξ. --- εἰ δὲ 
«ποιητέον. 0 ΕΠ δὲ ἐν τῇ 

οἰκείῳ, οὐ δεῖν αὐτοὺς ἀπαι- 
τεῖν τοὺς νεχρούς, ἀλλ᾽ ἐλϑόν- 

τας λαμβάνειν." ΔΦΟΥΚΑ͂Σ. θε 
ἐκείνων Ῥγοῃομηΐπ οὗ. δάη. ἢ, 7, 

ι. 6. -- κατὰ τὸ ὑπή- 
κοον. »} 6. διὰ τὸ “ὑπήκοον, 
ὅτι τοῖς ἡϑηναίοις ὑ ὑπήκοος ἣν." 

ΔΕ, ΡΟΆΤ. ΟἹ. δάμποί. ὁ. 91. --- 
καὶ οὐκ ἂν... αὐτῶν, πο- 
46 ἔπ) 6} 605 ὉΠ4ῸδΠ 86 
ἰηΥ 1015 ΡΟ ΓαΓΟ 5 1115 (6 8- 
ἀανοῦῖθι 5). θ)}6 οορυ!απαϊ ρατ-- 
τίοϊα ἀἀνογβαπαϊ νἱπὶ μα θθηι οἵ, 
Κεῖ. δά ϑαϊαβε. ἴὰσ΄ 107, 3. 



ἔπειτα οἱ αὖ- 
τοὶ μηχανὴν 
προβθαγ αγόν- 
τες τὸ “Ὡήλιον 
αἱροῦσιν. 

108 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ͂ ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ 4. ρ΄. 
ν᾿ 

σαν αὐτῶν" (οὐδ᾽ αὖ ἐσπένδοντο δῆϑεν ὑπὲρ τῆς 
ἐχείνων ") τὸ δὲ ,,.ἐκ τῆς ἑαυτῶν “ εὐπρεπὲς εἶναι 
ἀποχρίνασϑαι.,, ἀπιόντας καὶ ἀπολαβεῖν “ἃ ἀπαι- 
τοῦσιν.“ ὁ δὲ κήρυξ τῶν ᾿Αϑηναίων ἀκούσας ἀπῆλ- 
ϑὲν ἄπραχτος. 100. χαὶ οἱ Ποιωτοὶ εὐθὺς με- 
ταπεμψάμενοι ἔχ τὸ τοῦ Μηλιέως κόλπου ἀκχον- 
τιστὲς καὶ σφενδονήτας, καὶ βεβοηϑηκότων αὐ- 
τοῖς μετὰ τὴν μάχην Κορινϑίων τε διςχιλίων 
ὁπλιτῶν χαὶ τῶν ἐκ ΜΜισαίας ἐξεληλυθότων 115- 
λοποννησίων φρουρῶν χαὶ “Μεγαρέων ἅμα, ἐστρώ- 
τευσαν ἐπὶ τὸ Δήλιον, χαὶ προςέβαλον τῷ τει- 
χίσματι" ἄλλῳ τὲ τρόπῳ πειρώσαντες χαὶ μηχα- 
νὴν προςήγαγον, ἥπερ εἷλεν αὐτό, τοιάνδε. κε: 
θαΐαν μεγάλην δίχα πρίσαντες ἐκοίλαναν ἅπασαν 
χαὶ ξυνήρμοσαν πάλιν ὠχριβῶς, ὥςπερ αὐλόν" 
καὶ ἐπ’ ἄχραν λέβητά τε ἤρτησαν ἁλύσεσι, καὶ 

3 1 κ᾿ “ β -""ἢ 2 ΦΡΝ ἀχροφύσιον ἀπὸ τῆς χεραίας σιδηροῦν ὃς αὐτὸν 

ὙΠ}. αὦ Ταο. Απη, Υ, 8. οὐ 
1101. Η ἃ ἢ ἃ. Ἄιγ56}}. Π. ῥ. 494. 
844... 46 Τονηι]α βίῳ, σφῶν ἀάη, 
: λιἀβδν ὦ οὐδ᾽ αὐ... ἐπεί- 
νων. ΝΘ4πὸ νϑτγοὸ ἰη ἀπο ῖᾶ 5 
ΡΟ ἃρο, 4π6πὶ 1111 5 ππῃ 
ἀἸοογοηΐ, ἴα σατο νο] Θραπί; 
ἵνα μή; ἱπααῖι Ἠικα5. ὁμολογῇ- 
σωσι τῶν ᾿“ϑηναίων εἶναι τὴν 
᾿ῷρωπίαν. Π)6 ρανιοι]5 οὐδ᾽ αὖ 
νἱἃ, αὐη. 87, ὃ... ἀο ἱπρονίθοϊο 
Δ: 1} 19 Δ 10. ̓ ἂθ δῆϑεν Ρὰν- 
εἴουϊα ἀύῃ. Ἰξ 99. ἄσχιο, οἷτι5. 90]- 
Ἰοοαθοπα δάπ. Ι. 127,1. --- τὸ 
δὲ ἐρἢ ἀπαιτοῦσιν] εὐπρε- 
πὲς δὲ εἶναι ἀποκχρίνασϑαι ἐκ 
τῆς Βοιωτῶν ἀπιόντας τοὺς 
᾿ϑηναίους ἀπολαβεῖν ἅπερ αἷ- 
τοῦσιν. 5010]. Μιοσίειπι νοῦθο-- 
γαμ ΟΥἀϊποπὶ ΓΠοίου οἷα 6 Θαιι5 15 
μλ Πα ΠῚ ἔτι||556 5815 Ποῦ. ,.Καί 
δἰσηϊῆοαῦ οὐ αι : ΟΠ 516 
αρχῦρθοη, 50 50]]}6} 516 
«εἰν ΝΘ ἸκΟ πα ΘΠ. νᾶ 8 816 
μυοσοθγῆθη. ΒΑΙ]., «4ὰϊ Βᾶποὸ 
ΡαγΠοΌ πὶ ἰοῦ 100, 1. μοὶ 
Ῥν οἰ ρίαπι Ἰερὶ αἀάϊι. Αὐθου πὶ 
τό τᾶν πὸ ἱπνίία οοΠοοαίοπο δὰ 
ἀποκρίνασϑαι τοίογαδ, Φαιιηὶ 15 51}, 

ἀδ φιο Δα Ε{Π. αν. ὃ. 280. ορὶν. 
θλρ. 100. δ. 1. ΜΙεταπεμ- 

ψάμενοι ἔκ τὲ εεἴ. 1)6 οο]- 
Ἰοοαιοπὸ γϑυθογυηι οἷ. ἀάη. 1, 10. 
-- ἐκ τοῦ Πῆηηλιέως “68: 
που. ὕιτ νἱάοριαγ, οχ [Οθάθγαι5 
Τυδο  ηἰ 5. (εἷς. ΠῚ. 92. αἴψις οχ 
ΔΙ οἷ5. ΑΘΙ0 115, Φαοσιπὶ (Δ Π ΠΠΘΠ568 
ἴῃ ΒιπῸ 5[Π11Π| ὙΘΙΒῚ5. ῬΟΓΠΙΠποραηὶ 
(ΟΠ ΤΠ, 90.}). Αδίο!οβ ρϑυῖνοβ Ἰὰσιι-- 
Ἰαΐογοβ [556 ἀἸἀϊοίπιι5 {Π| 90, 97, 
Β μου ὙΡΔΟΒΙὨΪ οὐ σϑιαὶ δΙ6- 
Ἰίθηβ08 ἴππὸ ΒΟ ογὰπς γο] 5; οὐ 
μὴν οὐδὲ Μεαλιεῦσι: παρέμεινε 
μελέτη τῶν τόξων . ἰοβί Ρ 8. 
Ι, 29, 4. -- τῶν ἐκπ..«φρου- 
ρῶν. Οἢ ο. 609. 

ὃ. 2. Κεραίαν, ἰ. 6. δοκόν. 
ΟἿ. δάη. 11, 70, Δ. .,[μοΓ ἃ]1ἃ 
ΘΧΘρΙὰ ἐκφράσεως εἰΐαπι ΠιιηῸ 
Ἰοσιπι Ῥγοροηὶν ΤΠοοη.- Ῥιοσγιηη. 
ο. 11.“ Ὁ0Κ. -- δίχα πρί- 
σαντες. Ουοά [ογοῦνα ἀο θυ, 
Τ6 ΠῚ ἰΐὰ [ἀοίαπι 6556 ἀἀποία! ΒΙοοπ,, 
ΠΠὰ ἴαιηθη ἰᾷμπ ΠΟπιθγὶ δοίαϊθ ποῖα 
[αἷ!. Οἱ Οἀ. ΙΧ. 385. οἱ ἃ]. 
ἐπ᾿ ἄκραν (εὴν κεραίαν). -- 
ἤρτησαν. ϑαρρίι5. ἀρτᾶν οἱ 
5. πὰ γογθα οὐ 4115. ργαοροϑὶ- 
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νεῦον χαϑεῖτο, καὶ ἐσεσιδήρωτο ἐπὶ μέγα καὶ 
τοῦ ἄλλου ξύλου. προςῆγον δὲ ἐκ πολλοῦ ἑμάξαις 
τῷ τείχει, ἡ μάλιστα τῇ ἀμπέλῳ καὶ τοῖς ξύλοις 
ὠχοδόμητο" καὶ ὁπότε εἴη ἐγγύς, φύσας μεγάλας 
ἐςϑέντες ἐς τὸ πρὸς ἑαυτῶν ἄκρον τῆς χεραίας 
ἐφύσων. ἡ δὲ πνοὴ ἰοῦσα στεγανῶς ἐς τὸν λέβητα, 
ἔχοντα. ἀἄνϑραχάς τε ἡμμένους καὶ ϑεῖον καὶ πίσ- 
σαν, φλόγα ἐποίει μιεγώλην. καὶ ἧψε τοῦ τείχους, 
ὥςτε μηδένα ἔτι ἐπ᾿ αὐτοῦ μεῖναι, ἀλλὰ ἀπολι-- 
πόντας ἐς φυγὴν χαταστῆναι, χαὶ τὸ τείχισμα 
τούτω τῷ τρόπῳ λῶναι. τῶν δὲ φρουρῶν οἱ 
μὲν ἀπέϑανον, διαχόσιον δὲ ἐλήφϑησαν" τῶν δὲ 
ἄλλων τὸ πλῆϑος ἐς τῶς ναῦς ἐςβὼν ἐπεκχομί-- 
σϑη ἐπ᾽ οἴχου. 101. τοῦ δὲ 4ηλίου ἑπτακχαιδε-- 
κάτῃ ἡμέρᾳ ληφϑέντος μετὰ τὴν μάχην, καὶ τοῦ 
ἀπὸ τῶν ᾿᾿Αϑηναίων χήρυχκος, οὐδὲν ἐπιοταμέγου 
τῶν γεγενημένων, ἐλϑόντος οὐ πολὺ ὕστερον αὖ- 
ὅὁις περὶ τῶν νεχρῶν, ἀπέδοσαν οἱ Πδοιωτοὶ χαὶ 
οὐχέτε ταὐτὸ ἀπεκρίναντο. ὠπέϑανον δὲ δοιω- 
τῶν μὲν ἐν τῇ μάχῃ ὀλίγῳ ἐλάσσους πεντακοσίων, 
᾿Ιϑηναίων δὲ ὀλίγῳ ἐλάσσους χιλίων καὶ Ἵππο- 

{]οηἶθιι5. ἱπησὶ νἱάϊπηις ΠΠ|, 76, 4. 
οἱ ἴῃ δάῃ. ΠΙ, 81. ὃ. --- ἀκρο- 
φύσιον, [ἰδία] απι ἃ ἃ [1 -- 
ἴὰπὶ οἰ π άπ πὶ, 4πᾶ6 νἱβ Πυΐτι5 
γ ΟΡ. 1 ἃ} Πεογ οι. οἱ ἃ}1}5 στγαπι- 
πη οἷ8. ἀγαθοὶ ΠΠδίγαίαγ, Π δι1Π-- 
συϊίαν ἃ ΟΠ ΠΠθ115 ὃ. 9. θοίη48 ἀπό 
οβῦνοη.. μον. -- καϑεῖτο, 
ἀθπ558ἃ οταΐϊ, σίησ ῃἰππΠη- 
δι, ΟἹ "δαποι: 109. Ὁ: -- ἐπὶ 
μέγα...τοῦ ἄλλου ξύλου. 
ΟἿ δάη. Π, 76, 4. οἱ ἀθ ἄλλος 
ἀαη. 1, 129; ὅ: 

δ. 3, Ἢ πολλοῦ, εἸοπ- 
δίπααο. -- τῇ ἀμπέλῳ καὶ 
τοῖς ξύλοις. Οἵ, 90, 2. οἱ 
ἱθὶ δάη. 

ὃ. 4, Στεγανῶς, ἱ. 6. ΡΘΓ 
Πδιυμ!αιη οαναίαπι. --- τοῦ τεί- 
χου ς. Ἐδι ροπίϊίγιις. ραγεἰίνιια. 

ὃ, ὁ, Τ᾽ ὧν δὲ ἄλλων τὸ 
πλῆ ϑο ς. Οδίθγοσιπὶ [6111 ργαθ-- 
Β᾽ ἀἸἈΥΙΟΓΙΙΠῚ ΠΙΔΙΟΤ ρᾶΓ5 ἀθθοὺ 6556, 

Ἢ 
- ΔΌΟΘΙΟΥ τπηᾶΐ6 Ποιηϊπαῖ. 

4πππὶ ἀ6. ΤΟΙΖΟ δχογοῖμι ἰᾶ ΠῚ ὁ. 
90. οχίγ. δοίμπι 5ἰξ. ΟἹ νῖιιϑ Βιοά. 
Ι. 4. τῶν δὲ φρουρούντων τὸ 
Ζ΄ἤλιον οἱ πλείους (ιοά ποη 
γΘγππὶ νἱ ἀθίαι ) μὲν μαχόμενοι 
γενναίως ἀπέϑανον, διακόσιοι 
δὲ ἥλωσαν, οἱ δὲ τοι ποὶ κα- 
τέφυγον εἰς τὰς ναῦς καὶ διε- 
κομίσϑησαν μετὰ τῶν ἄλλων 
(φυοά ροϑὺ μιιρπᾶπι ἰη[ο]ΐσοιι δια-᾿ 
τεῖναι πρὸς τὰς ἐδίας ναῦς ἀϊ-- 
χὶ!) εἧς τὴν ᾿ἀττικήν. 

ὕαρ. 101. δ.1. Ἑπτακαι- 
δεκάτῃ ἡμέρᾳ. θιυμπι ἰάεπι 
πιιπιοια]ο ΥΠ, 28. Ἰοραίαν, Κγιιορον 
ἔραδίγα ἑβδόμῃ καὶ δεκάτῃ ὁθη-- 
ἰθοῖ!, οἰδί ρου παρατάξει 

᾿ἴη (ΑἸ Πθι15 παπιογῖβ Τ μι ον ἀ 465. τἰ}-- 
ἴατ, ΟἿ, 54.1, γ 87, 6. 
κήρυκος ... αὖθις; 

τοῦ 

Οἱ 

ἢ. Ὁ. Ἱπποκράτης. Ἡϊρρο- 
ΠΟΙ ΠῚ) ΟΥΑΙ ΙΟΠΐἶ5. οοηίγα ΑἸΟΙΡ, ὃ. 18. 

ΟἿ. εἀ τμηαϊ. 

οἵ νεκροὶ ἀπο- 
δίδονται. ἀρι- 
ἁμὸς τῶν ἀ- 
ποϑανόντων. 



“ημοσϑένης 
ἐς τὴν Σικυω- 
νίαν ἀπόβα- 
σιν ποιεῖται. 

Σιτάλκου 
΄ 

ἅανατος. 
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κρώτης ὃ στρατηγός, ψιλῶν δὲ χαὶ σχευοφόρων 
πολὺς ἀριϑιμός. - 

Μετὰ δὲ τὴν μάχην ταύτην χαὶ ὁ “ημοσϑέ- 
νης ὀλίγῳ ὕστερον, εἷς αὐτῷ τότε πλεύσαντι τὸ 
περὶ τὲς Σίφας τῆς προδοοίας πέρι οὐ προὐχώ- 
ρησεν, ἔχων τὸν στρατὸν ἐπὶ τῶν νεῶν τῶν τὲ 
᾿ἀἈχαρνάνων χαὺ ᾿᾿γφαίων, καὶ ᾿Αϑηναίων τετρα- 
κοσίους ὁπλίτας, ἀπόβασιν ἐποιήσατο ἐς τὴν Συ- 
χυωνίαν. χαὶ πρὶν πόσας τὰς ναῦς καταπλεῦσαι, 
βοηϑήσαντες οἵ Σικυώνιοι τοὺς ἀποβεβηκότας 
ἔτρεψαν καὶ κατεδίωξαν ἐς τὰς ναῦς, χαὶ τοὺς 
μὲν ἀπέχτειναν. τοὺς δὲ ζῶντας ἔλαβον" τροπαῖον 
δὲ στήσαντες τοὺς νεχροὺς ὑποσπόνδους ἀπέδοσαν. 

Ἀπέϑανε δὲ καὶ Σιτάλκης Ὀδρουσῶν βασιλεὺς 
ὑπὸ τὸς αὐτὸς ἡμέρας τοῖς ἐπὶ Δηλίῳ, στρατεύ- 
σας ἐπὶ Τριβαλλοὺς χαὶ νικηϑεὶς μάχῃ. “Σεύϑης 
δὲ ὃ Σπαραδόχου,. ἀδελφιδοῦς ὧν αὐτοῦ, ἐβαοί- 
λευσεν Ὀδρυσῶν τε χαὶ τῆς ἄλλης Θρῴχης., ἧςπερ 
καὶ ἐχεῖνος. 

ὕαρ. 101. 8. 58. Σπαραδόκου. Ὁ. Σπαραδίκονυν. Νοβαι. Περ- 
σίδευ. ΝΊΒΝΙ οχ μῖδ. νϑῦιπι. ΟἿ, δάη. 

-- ψιλῶν οἷν πολὺς ἀριε- 
ϑμός. Νὰ πᾶθο οἵπὶ ο. 94. οχίγ. 
Ρυριθαὶ, Πδδοῖς. Ἰἰχὶβ δά θοι5. πιὰ- 
ΧΙ Θ. ΠΕΠΙΘΙ ΠῚ ἀποιαΐμ, ΒΙοοπη. 
Ιονὶβ. ἀγπιαϊαγαθ πμ} 65. ἴπ ἤπσα Ὁ 

ἴῃ βίπιι (ον! ἴο ργαθροβίψιπι 6586 
ο. 77. Ἰοσίπηις, [αῖ556 οβίθη ἀθγθιη. 
ΑΚΝ. Οἱ ῬΙμτα ἴῃ δά. πηαΐ. οὐ 46 
παπιοῸ. οἱαπδίανίονιπι απ. 1Π|, 95. 

ΣΎΡΩΝ 

νάνων καὶ ᾿γφραίων. 

Θαυϊι5. ΒΟΘΟΙΪ5 ἰμθυ θοῖοβ 6558 
ἀΥ ταν. ΘΟ ΠΠ6Υ θυ Αἰβθπΐθι- 
οἰθιι5. ἀδἤυΐ55θ. ἰαπίαμι ψιλοὺς ἐκ 
παρασκευῆς ὡπλιδμένους α[βε- 
ΠΙΔΠ5. ΘΥΓαΐ, γὙ6] αἰ ΠΟ] αΐο πὶ πιὰ θ 
ἜΧΡΠοαν ς πᾶμε Ρυρημᾶ ΟΧ }Π|5 4ιο- 
416. [ΘνΠΟΥ Ἀγ πα 5 ΠῸ ἰπ ον 1556 
πΐδὶ θάιι00 8 Τιον ἀἸἀὸ5 αἰχὶν ο.Ψ 94. 
ὃ. ϑυῦ μὰς ἃ τ τ προῦ- 

χώρησεν. Οἱ. ο.80. ---᾽ἄκαρ- 
γἱά. 

ς. 71. --- καὶ ᾿ἀϑηναίων .-.. 
ὁπλίτας. », Ἀπὸ Βᾶθο γερὰ 
ΘΟΠ πὰ ΡΟϑιι, πὖ ΟΠ Π 65. ΠῸΒ 4πᾶ- 
ἀτίπρσθηιοβ. ργανὶβ. ἀὐπηαίπιγα θ Π}}}1- 
165. οἰ αβδίασιοβ φυδάναρίηνα ΒΔ ΠῚ 
Αἰ σανγπι, «αΐθι5 Π6πιοβιμθη πὶ 

ὃ. ὅ. πέθανε. 
κι ς.  ρεγοιββοῦο, 4υσοιπὶ Αἰμ6- 
πἰθη565 Διη οἰ πὶ ἱπηχοῦῖπὶ, ἰηΐθΥ-- 
Γοοῖα5. 6558 ἀἰοῖμαν ἴα ῬΒΠΙρΡρ. Ερϊϑι. 
8.9. ΟΥ Τὰ ο0}5. δὰ ἰταηρϑίαί. 
Ἰλοπιοϑιλι. οὐαὶ, ρᾺ}]. Ρὰρ:. 928. --- 
Ὀδρυσῶν. Ὁ Ὀδρυσῶν ροβιι- 
αν οοπδιθίαο ΤἸογ 1418. ΟἿ. οὐ. 
πιᾶὶ. δὰ 1], 74., 2. -Ξ ὑπὸ τὰς 

--Φη}λίφ. Βα πιὸ 129, ὦ: 
ὑπὸ τὸν αὐτὸν χρόνον τοὶς ἐν 
τῇ Δύγκῳ. -- γε βιουμβι λλρι 
ΟΠ 1Ι.. 90, 4. Σπαρφαδό- 
κου. ἵπιμιο δ σεν μα 5611 
Σπαυδάκου, 5ἴοαν ΠΡΡῚ 1, 10], 
ὅ.2. Ὁ] οἷ. 54, --- ἧςπερ 
ἐκεῖνος. Οἱ 1. 96. Ὁ7. 

5) 



Ἃ ι 

ΕΤΟΣ Θ. ΧΕΙΜΩΝ. (ἸΥ, 102. 1601 

] 102. Τοῦ δ᾽ αὐτοῦ χειμῶγος Βρασίδας ἔχων 
τοὺς ἐπὶ Θρῴκης ξυμιμάχους ἐστράτευσεν ἐς ᾿4,ι- 
φίπολιν τὴν ἐπὶ “Στρυμόνι ποταμῷ ᾿ϑηναίων 

ῳ ἐποιχίαν. τὸ δὲ χωρίον τοῦτο, ἐφ᾽ οὗ νῦν ἡ πό- 
λις ἐστίν, ἐπείρασε μὲν πρότερον καὶ ᾿ρισταγόρας 
ὃ Μιλήσιος φεύγων βασιλέα «Ιἀρεῖον χατοικίσαις 
ἀλλὰ ὑπὸ Ἠδώνων ἐξεκρούσθϑη" ἔπειτα δὲ καὶ οἵ 
᾿ϑηναῖοι ἔτεσι δύο χαὶ τριώχοντα ὕστερον ἐποί-- 
χους μυρίους σφῶν τὲ αὐτῶν καὶ τῶν ἄλλων τὸν 
βουλόμενον πέμψαντες, οὗ διεφϑάρησαν ἐν ΖΔρα- 

3 βήσχῳ ὑπὸ Θρᾳκῶν. χαὶ αὖϑις ἑνὸς δέοντι τρια- 
κοστῷ ἔτϑι ἐλθόντες οἱ ᾿ϑηναῖοι, “Ἥγνωνος τοῦ 
Νικίου οἰκιστοῦ ἐχπεμιφϑέντος. Ἡδῶνας ἐξελά- 
σαντες ἔχτισαν τὸ χωρίον τοῦτο, ὅπερ πρότερον 

4 Ἐννέα ὁδοὶ ἐκαλοῦντο. αρμῶντο δὲ ἐκ τῆς ᾿Πιό- 
νος, ἣν αὐτοὶ εἶχον ἐμπόριον ἐπὶ τῷ στόματι τοῦ 
ποταμοῦ ἐπιϑαλάσοιον, πέντε καὶ εἰχοσι σταδίους 

ὕαρ. 102. 8. 98. ᾿ηδῶνας, αἱ 1, 99... (]. ἤερ. Μοβαα. Αὐ. ΟἸιν. 
ΒεΙεῖς., 41 ἴπ δ. 5ίθυ, υπ]σαίιιηι Ἤδωνας ΟΧ οἷο π]. αἴϊουι. {πὰ 
ΒΟ ΠΟ πα Ϊ ταπο ργοραπάα δἰ}. ἀπθίππι νἱάθίαν, ΟἿ. 54. ΤΥ, 109. Υ΄, 6. 
οἱ αἄη. 1, 100. ὃ. 

ΟΠ ΕΓ ΘΘ.. δ. 4. Ἠιόνος. 

σαρ. 1029: ὃ. 1. Τοὺς ἐπὶ Ραγοαΐ, [οοι5. ἴῃ Εἰδρ ον θ τἀ πὰ οἱ 
Θρᾳᾷκης ξυμμάχους. ΟΥ. ἈΘΕΙ ΒΑ ΕΝ ΡΓΟΡ τ ΠΟ Ροίοϑί. 
αἄη. 1, 80,2. -- Ὡ“μφίπολιν. 
1)6 την 515. Πα] 115. πΓΡῚ5 τ 15 νἱά. 
ΟἸΊη1. αι. Ηδ6]}. Αρρομά. ΙΧ.ὄ 
Ρ- 2719. 544. οἱ δ]105 π᾿ θὰ πιαὶ. 
Ια α!05. 

δ, 2. Τ᾿ ὸ δὲ γωρίον τοῦ- 
το οοι. ΟΥ. ᾽1ο 4. ΧΙ. 68. -- 
᾿Αρισταγόρας. οΝἱἰά. ΗΠ τ ἃ. 
γ, 11. οἱ 124... ὉῦΚ. --- ἔτεσι 
νυν τερον. 6 ὅηπὸ τοὶ οἵ. 
ἀάῃ. 1, 100,. 3. οχίν, δὲ Ἰΐο ραῖ!ο 
ρΡοϑὺ ὃ. 8. Ληΐορα δά οἱ άϑην. πο- 
1 πα νι. ΒΌΡΡ]. ἐπείρασαν κα- 
τοικίσαι. ἐποίκους. ΟἿ 
αἀη. Π. 27,1. -- διεφϑάρη- 
σαν ἐν Τραβήσκῳ. ΟἹ. 1, 
100), ὁ. οὐ 101 αἀπ.. [ἢ αι (6ἢ- 
ἰδ ἃ ᾿υδα]οῖο ἀἰβδοη! ΤΆ 0] ἀθ 
νίαθ Εσπαϊϊαο μαγίο οείθηι. μ. 10. 
[ηϊον ΕἸ ρΡΡΟ5 οἱ ἀααπίοπααι [550 

 {π|πὶ οχ Δρρὶ. Οἷν. ΙΝ. 105. ἀρ- 
Τιπογάαξ Υο]. Π. ὅ6οι, ΤΙ. 

δ. ὦ: Ἑνὸς δέοντι τρια- 
κοστῷ ἔτει. Ευιῆγιηθηθ ἂγ- 
ὁμοπίο βῖνθ 0]. ΕΧΧΧΥ, 4... ἃ. (ἢν. 
ἀστή. νιὰ. 10 ἃ. ΧΠ. 30. 5680]. 
Λεβομίη. ρᾶσ. 790. Ποίδις. ΟἸΤη τ. 
αἀ ΠΝ. ἃ. Κσιιορ. δια. Πίδιον, Ρ. 
1408. -- ἄγνωνος... ἐκπεμ- 
φϑέντος. Ὧδξ πιοάο, 4πὸ Βῖο 
110 Ιοσὸ ρουειι5 51, νι. Ρ ΟἿ Ὺ ἃ 6 ΠῚ 
διίγαίοσ, ὙΙ, ὅ9..,, 46 τποπιπιθη 5 
οἷα Τ πιο. Υ, 11... 46 4115 τ θιι5 
Ὁ} 60. βΘ58 μα. γοιν. -- Ἐν- 
νέα. δ ο ΟἿ 1, 00. ὯΝ -- 
ἐκαλοῦντο. δ ΜΝαιιπ. 
δ. 9805. π οδ5ι. ὃ. 100. 4. ο., ἀδ ὑνὰ 
τηἰ5 τσ π οο. ἀν, ὃ. θά. ᾳάῃ. 3. 

δ, 4. Πέντε καὶ εἴκοσι 
σταδίους. Ὀϊοά. οἂρ. 79. ὡς 
τριάποντα. ΑΒ οϑβι 5. δισγμηοη 5 
τὸν ἀνάπλουν εἰς ᾿Ἰμφίπολιν χ' 
σταδίων 6556 401} Βιτ 1). ἴῃ 1. ὙΠ. 

Βρασίδας 
στρατεύει ἐς 
᾿ἀμφίπολιν. 
παρέχβασις 

περὶ τῆς κτί- 
σεως, τοῦ τό- 
που καὶ τοῦ 
ὀνόματος 
ταύτης τῆς 
πόλεως. 



ἐφ᾽ ἣν πορευ- 
εὶς ὁ Βρασί- 
δας προδοσίᾳ 
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ν 

ἀπέχον ἐπὸ τῆς νῦν πόλεως, ἣν ̓ Ιμφίπολιν “Ἵγγων 
ὠνόμασεν, ὅτι ἐπ᾽ αμιφότερα περιῤῥέοντος τοῦ 
“Στρυμόνος, διὰ τὸ περιέχειν αὐτήν, τείχει μακρῷ 
ἀπολαβὼν ἐκ ποταμοῦ ἐς ποταμὸν περὶφανὴ ἐς. 
ϑαλασσών τε καὶ τὴν ἤπειρον ὥχκισεν. 103. ἐπὶ 
ταύτην οὖν ὃ “Ζἐρασίδας ὥρας ἐξ “Δρνῶν τῆς Χαλ: 

Βγασιῃ, οἷ, Κγαπι. Ἄμφί- 
πολιν... ὠνόμασεν, (δπ- 
5811 ΠΟΙΗΪΠΙδ ἴῃ. νου 5 ὅτι περι- 
φανῆ ἐς ϑαλασσάν τε καὶ τὴν 
ἤπειρον ᾧκισεν ἴπθ558 ἀοθοῖο 
ΟΥΆΠΟΠΐ5. ΘΟμΓΟγ πιά! υἱάθιαν ἀ40- 
ὁογο. Οὐᾶγο ἃ ΟΥ̓ ΙΘΟπίη δ 
ἀοννπ ἔννο ν᾽ ἂν 5. ἰπίογργοίαίιν 
Αὐτὰ. Αἱ δίθρθαπιδ. Βγδ. ὁου πιὰσ 
σἷδ αα νοῦρα ἐπ᾽ ἀμφότ. περιῤό. 
Σοϑρίοίοηάαιι Οχἰβιπηαν διὰ τὴν 
περίῤῥοιαν τοῦ Στρυμόνος νο- 
ὁατὶ ἀϊοθηβ. ΟἿ. θμίαιπ Π0}.. Ραγαὶ. 
αν, Π|. Ρ. ὅ82. --- ὀΟἐπ᾽ ἀμφό- 
τερα περιῤῥέοντος τοῦ 
Στρυμόνο ς, ἔχ ἢἰ9 ΨΥ 5 οἱ 

ῬΥΟΧΙπιΪ5 ἐκ ποταμοῦ ἐς ποτα- 
ἕόν Βινγιπόποπι ριορα Ἀπιρ!ρο- 
᾿ππ ἴῃ ἀπιὰ5 Ραγί65. αἰν ἀϊ οἱ ἀο] 
«ποά δάμη ἴδοογθ, ἴῃς 4110 π0}}5 δἰία 
εβϑοί, οο ]θσοϑυπηΐ (ἀαἰ ἔθυον οἱ δίαη- 
“πον. ἄθορτ. ὙΠ]. Ρ. 290. νορμιο- 
1ππ|5. απίθπι ῬγοΟΪΘσΌπ.. ἴῃ Ποπιοβί. 
οὐ. ῬΒΙΙρΡΡ. Ρ. 83. 4πππι ΒΙσγπιο-- 
ποηῖὶ ποὸπ ἀποθιι5, 56 ἀπὸ Ὀγδοίίο 
ἴῃ ΠΊΑ 6 ῬΓΟΙΪΠΘΓΘ. ἐχ σοοσγαρἢ δ 
ΓΘ ΟΘΠΙ ον 5. αἰ ἀἰοἰς5οι, 115 ραγῃ-- 
ἈθῈ15. ἀγθοπι πὶ ἰπβυ}] Πὶ Οἰποίδ ἢ 6556 
Ππχὶ!. Οποάᾶ 5ἱ νϑυιιηὶ οϑϑϑί, Πὰ- 
ΘΠΟΠ ΠΟῺ ΠΡΠΣΊΠῚ, ἐκ ποταμοῦ ἐς 
ποταμόν, διὰ τὸ περιέχειν τὴν 
πόλιν, οχβιτιχίββοί. Ομηηΐηο ἂἱι- 
ἴδῃ ΒΙΡΥΠΙΟἢἶ5. ὁ ΟδΡοϊη 46. ρμᾶ- 
Ἰπἀ6 (Βοαϊο Ταϊκίηο}) οἰ ηι 5 θνὰ- 
οἰΐα πα}}ὰ 6556. δὰ ΡΟῸΥ ΠαϊΓᾺΠῚ 
ἰοοὶ 6586. μοί υΐβ56 οἶα ββίμιο ἄοοοὶ 
Οουβίμοῦν Μαρρά. 1... φιιοηὶ ἀο ταὶς 
ἢἶ5δ ΑΠΙρΡΠΪΡΟ 5 ρτορα Ζθηϊκοοὶ 
(εμὶ-Ἰκίονὶ, ἀγαθοο ΝΘοΟΒοΥΪ) 5115 
Υἱά. Ρ. 122. βκᾳᾳ. [Ι͂ἄδο ἰρίψμαν διυγ- 
ΠΌΠΟΙ τὶ ΕΥ̓ 1 4 τι 6 (ἰ. 6. ἃ ἄυο - 
διι5 αὐ ον 15} οἷτ οὐ πὴ[1πὸ- 
αὐ 6 αἰεὶ, «υῖα {Π6χι5. οἷμβ {Π|Ὸ 65- 
56:, (ὐουδὶη. οὐ Αὐη. 1 6] χϑυιηΐ, 
-δεὰ τὸ περιέχειν κὐτήν, 

9400 ΠΣ Ρ 6 Ρ΄αη6 οἷησε- 
τοὺ (Πιμιῖπθ τ 0 οἰαιιβαπΠ), 
ἴππο δὺ πιιρῸ οἰα θη ἀδπ)}.“ ΒΑΤΙ,, 
401 ἀοιθυ οι “Θχρί απαιοπθπὶ δ -- 
αἴ. Πιησοπέα παθὸὺ ϑαηῦ Ομ ὙΥ. 
τείχει ἀπολαβών, εἱ ἀδ δεά ΡΓᾶθ- 
ϑβον εἴ. Ἡ,, 80, 4. --- τείχει" 

-ἐς ποταμόν, πὰπτο Ἰο0η- 
5σὸ ἃ {Ππνῖο αα {Ἰπνῖππη ἀπ- 
οἴο ΟἿΤ ΟἿ ΠῚ 5 ΘΡ Δ ΠῚ. ὈΙΟΡΓ. ἃ 
ΓΘΙΪ4πὰ ἐουτὰ 5 ρδι ἃ ἢ ἃ ΠῚ, 
ΟΝ ᾿αἀη. 1, 7... δίγγπιοι ἃ βθρίθη- 
{ΟΠ 6 ὙΠ Θἢ5 ἃ πὰ ραγθ ἴῃ 11|-- 
θθπὶ 586 {ΠΠπ ||ῤ| πη 46. πίοι ἴῃ οὐ- 
οἰἀθηῦθπι (θυ υ}}} πποη οὶ ΒΘ ΘΠ 5 
ἀθοἸῖπαν. [τοις ὁΟ]]οῖπ ροβίθα- 
4ιδ πὶ ΔΜ}. ἴῃ. πιο ἀϊοηὶ Π|601]-- 
{.1 Παθο ΟἸΓΒΙΙδ. ΠΗ ΔΠ]0 εἴἴροϊ!, 
τἂν Το, νοερῖ5. ἐκ ποταμοῦ ἐς 
ποταμόν παἰοτγοίιν.ς. ΟΟΥΒΙ͂Ν. 1. 
ἃ. ρ. 127. .Χ8] τοί 56 παρ οῖ τα α]ὰ 
Βανθῖοὶ ἀὰ Βοοᾶρο, ἰοὺ πιοάο: 
ΑΒΟϑυγιηοη, Α 
ΑΒΠΟὺ τεῖχος. 
(ὐοηϊοῖο ἴῃ 
Βίγγιηοης [6-- 
ΧΙ ΠῚ 6556 [[ἅ--| 
[6 1}... ἂἱ 601- " 
Ιοηι βἶνο. τὰ- Β 
ΡΘἢ] ΡΓῸΡΘ οἷῃ- 
σαΐ, 1. 6. 00]- 
16} 5᾽{π|Π| 6586 
Δ] αὶ ἴῃ 5ρα- 0 
ο ΑΒΟΌ.“ ΠΟΒΗ. --- περι- 
φανῆ... ἤπειρον. θιυΐηι 
ὉΓΡ5. ΑΓΕ 1 ΟἸνῸ 5Θρ[ ΘΠ ΓΟ ΠΑ], 
Ῥαγθμ} ἴῃ ΟἸἵν  ἀιιβί γα] οἷτιδ, ΖοΠὶ 
αἰχίμλι5, 001}15 βἰία θββοῖ. ΟἿ, θοΡ τ. 
οὐ Ασα. εὖ δάη. Υὶ, 10, 2. 

σαρ. 103. ξ. 1. ᾿ψον ὥν. ΟΥ. 
5 ΈΘ ΡΠ. ἴῃ ν. ἄρνη. ΟἈ]ανπα α]10-- 
γα Ρυϊαία 6556. ΑΡ οϑίο Βο]- 
Βὸ5. ρα]άϊα ποη πλι]μιπλ ΔὈΓἶ556 
οχ Τιογ ἀἰ ἀϊ5. παγγαϊ θη ἰη 6 }]1ρ]-ς 



ΕΤΟΣ Θ. ΧΕΙΜΩΝ. ΑΥ̓͂, 108. 103 

κεδιπῆς ἐπορεύετο τῷ στρατῷ. καὶ ἐφικόμενος ᾿Δργιλίων, οἱ 
περὶ δείλην ἐπὶ τὸν Αὐλῶνα καὶ Βρομίσχον, ἡ το ἐν ὑπ 
βόλβη λίμνη ἐξίησιν ἐς ϑάλασσων, καὶ δεισινο-- ται, ΤΣ γέ- 
ποιησάμενος ἐχώρει τὴν νύχτα. χειμὼν δὲ ἣν καὶ ἐϑέονεε, τοῦ 

ὑπένειφεγν" ἧ καὶ μᾶλλον ὥρμησε βουλόμενος με δ 
λαϑεῖν τοὺς ἐν τῇ ᾿μφιπόλεν πλὴν τῶν προδὲ- τὰ ἔξω τῶν 
δόντων. ἦσαν γὰρ ᾿ργιλίων τε ἐν αὐτῇ οἰχήτο- ἴω ἀέρετον 
ρὲς (εἰσὶ δὲ οἱ ᾿Δργίλιοι ᾿ἀνδρίων ἄποικοι) καὶ 
ἄλλοι, οὲ ξυνέπρασσον ταῦτα, οἱ μὲν Περδίχχῳ 

πειϑόμενοι, οἱ δὲ Χαλκιδεῦσι. μάλιστα δὲ οἱ 49- 
γίλιοι, ἐγγύς τε προςοιχοῦντες καὶ ἀεί ποτε τοῖς 
᾿Ιϑηναίοις ὄντες ὕποπτοι καὶ ἐπιβουλεύοντες τῷ 
χωρίῳ, ἐπειδιὶ παρέτυχεν ὦ χαιρὸς καὶ Ιβρασίδας 
ἦλϑεν, ἔπραξάν τε ἐκ πλείονος πρὸς τοὺς ἐμπο- 

(ἀρ. 109. δ. 1. Βρομίσκον ἴτ. γαι. ίοπαιι. ΒεΙκίς, τδοϊχιο Αρ, 
οἱ πὶ... 564 Πῖο σον υἱχ ἴπγο, ἴῃ Η. Βρομύσκον. ϑίθρμαπὶ Βορμί- 
σχος νυἱάθίιν 6556. δὖ ἰΐὰ βουρίαπι πιά οθαὶ ῬαΙπιογ, Ῥγαθι!πλι5. σοί 
Βρομίσκον νυϊσαῖο Βρωμίσκον πἰροῖθ ΒιΘρΠδηΐᾶΠ0. 5|Π}}ΠΠπ|8. οἱ 8014 
πο 6 ϑὶ ΟπϑΟΠ 5, ἀ6 {πὰ οἵ, ἢοϑι, τ. ὃ, 19, οἱ ἀ6 ἀἴα]. 4, 6... ἃ} 
60 ἀϊβογθρᾷμῃβ. 

ἰαΓ, -- τὸν Αὐλῶνα καὶ 
Βρομίσκον. Βτομηίξοιι5 Βαπὰ 
ἀπο δϑὶ δίθρμαηι Β γα. Βογπιΐβοιιβ, 
4ΠῸῚ ἀρ ππηο ἀϊοίμαν. ΙΟΟιι5. 6556. 
101 ΕγΙρΙ 65. ρογίουῖς. [ἢ {ἰπογὰ- 
το Πίογοβο! γπηϊίαπο {ρ. 004. οοΥ- 
γαραμ ποπθη ουὶ ρ᾽ ἀϊ5. ἴαη- 
4π8ηὶ ΧΧ π}}}}. ἃ} ΑἸμρ ροῖ! ἀϊ-- 
δἰαηςβ ἐπυθηϊι, οἴ δυθιπποία βυπξ 
Πᾶθο γορα: 101 ρΡοϑβίϊα 5 651 
Εατιρί ἀδθ5 ρΡοθίᾶ. ΑἸμμΔΠι8 
Μαγοο! ηπ5 ἀθ εοάδθπι ἰοοο ἰοαι- 
ἴὰγ, πη ΠΟ Π θη [Δ ο]θη5 ΑὙ ΟῚ ἢ ι- 
580 Θοην}}15 οἱ βίαι οι 8. 
ἱπ {πὰ νἱβίταν Εασιρὶα 18 
5ΘΡΌΪοσαπι. ΧΧΥΠΙ. Ρ. 399. δὰ. 
γαΐθβ. [ΟἿ ΝΜ ἀπ π οτι. ἀθορν ΥΠ. 
Ρ. 409. οὐ Ταῇ. ἀὸ νίαθ Εσπαῦ, 
Ρᾶτίο οτὶθηΐ, ρ, 7. 54.1 Αὐοιιιβαπι 
ΘΟμΥ ΔΙ 6 πὶ οὖ βίαι οπ πη Πἰ{ιο 6556 
Αὐ]οποπὶ οὐ Βγομβοιπι Ὑπιογ ἀ.“ 
ΑἈΝ. ὡΡαννὰς τῖναβ ὄχ οχ Β6- 
5|{π|ὰ ρα άθ. οἱ ρογναάθηβ ρδγ ἢἰα-- 
{πη ΠΙΟΠ 5 ἰπ πιᾶγο οἰἤυϊ. Ηΐϊς 
Βαϊ. 65} ἴῃ νἷὰ ασπα 7Π0588-- 
Ἰοπῖοα Βυζαηιίιηι (ἀγομ!!. --- Ἐπὶ 

ΡΓδΘβι ἀϊππι ἴῃ ἢ8. (ἀποῖθυβ, (Υ0- 
σαΡδηΐ ΟἸπι ἴαιιοθα Ατοίμιιβαθ, 
παπὸ Βαβικίαθ, ἃ Τυγοὶβ Βαμ}}}1-- 
Βοσμα:ὶ.) θΘυμπχιθ Αὐ]οηΐβ πο- 
ΠΙΘΠ 5115 ἴαιιοθβ ἱπάϊοοῦ, ΒΟΙΡοιι 
6556 Βοβιϊκκίαιη. ραϊπάθηι οὐ Βτο- 
ΠΉΪΒΟΙ ΡΓΌΡΘ Οϑἔϊιμη Υἰνὶ 1Π81}}-- 
[δϑύπιπι δίς ΠΒΡΑΚ, ἄγαοο, βορί. 
ΤΠ. ρ. 109. 54. οἱ ΒΙῸ: 401. Αἀά. 
Οουπ51π. δασοά. 1. ρασ. 117. 5... 
411 σΤἰναΠι ἘΠΙῚ1ΠῚ ζετο τα  ΠΠ ατίτπὶ 
Ἰοηρίμη 6558 αἰοίξ Ρ. 110. --- Β όλ- 
βη. ΟΥ1, ὅ8, 2. οὐ 10ὶ ἄπ. --- 
ἐξίησιν. ΟἿ κἅ. Ι, 40, 4. 

δ. 2. Χειμών. ΟἿ. ἀάπ. 6, 1. 
8.3. ᾿ργιλίων. Ατρίϊαπι ΒΙ-- 

δα ὑτθοπὶ ἱπίο Νόνοπὶ γυἱᾶϑ 
βῖνθ Αἰρρο μη. οὐ ϑ !θπι οδη1-- 
Ραπι 5ἰἴδπὶ [υΐθθθ. οχ ἢοθγοά. ΥΠ, 
115. ἀϊδοίπημ8. Οἱ. Οουπ5[η. 1. ἀ. 
Ρ. 118. 54 

δ. 4. πα οξος σιεῦς οὐτή 
πόλις. Θαμὰπι παθὸ οοἰαογοδηΐ 
Οὐπὶ ΒΡ ογοτίριι5 οὗ ᾿φργίλιοι, γϑυ- 
νὰ. αὖ παηο Ἰοσπηΐυν, ναΐθη! : ΑὙ τ 
ΘΊΤΕ ,...7 ΡοΒί4ιπι ΟΡΡΟΥ- 

1. 



Δ ΘΟΥΚΥΔΙΜΟΥ ΞΥΓΓΡΆΦΗΣ Ἅ. ογ᾽.. 

λιτεύοντας σφῶν ἐχεῖ, ὅπως ἐνδοϑήσεται ἡ πόλις, 

χαὶ τότε δεξώμενοι αὐτὸν τῇ πόλει, χαὶ ἀποστάν- 

τες τῶν ᾿Αϑηναίων ἐκείνῃ τῇ νυχτὶ χατέστησαν 

τὸν στροτὸν πρόσω ἐπὶ τὴν γέφυραν τοῦ ποτας- 
μοῦ. ἀπέχει δὲ τὸ πόλισμα πλέον τῆς διαβάσεως, 

καὶ οὐ χαϑεῖτο τείχη ὥςπερ νῦν, φυλακὴ δέ τις 

δ. 4. Πρόσω. ῬὰᾺ]. προεως. (58. 'π πιᾶγε. 181}. Τοῦ. γ0. καὶ 

πρὸ ἕω. Οπδιι βουϊρίπταπι γθοθρὶν ΒοΙαῖς., φυὶ ἴπ δά. β[ογ. ἴάδον ἀι|-- 

ἄδπι ἀθ Απρ. 1{. γαι., 564. μυῖο 5! υο πἰμ} {ὐἸριιθιχάτ. 856. ἱπά6, 

«πο ἴῃ πιᾶῖ. ΘΧΘΠΙΡΙ. ῬΓΆΘΙΟΥ ππᾶγρ.. (55. ΘΟ ΟΓῸΒ ΠΠΠΓῸ5 πρόσω ΠΆΡΟΓΟ 
οἴατο ἀϊεῖν, ἀρρᾶτεῖ. οΟὐ πᾶσα ἀνάγκη κινεῖν τὸ κείμενον" ἣν 
γὰρ ὁ στρατὸς πρότερον. πολλῷ ἀπέχων τῆς πόλεως" μεταπεμ- 
ψώμενοι. δὲ τότε αὐτὸν ἤγαγον πρόσω, εἴτ᾽ οὖν ἐς τοὔμπροσϑεν 
μέχρι τῆς γεφύρας.“ ΦΟΥΚΑΣ. Εἰ φιππι ἐκείνῃ τῇ νυκτί. τθοῖθ 

οὐπὶ κατέστησαν ἱησαηίΠ., .. Ξ8Π6Ὸ Ἰπασ]5. ἰπίουθϑι, αὐ ΘΧογοϊ τὴ ῬΓΟ-- 

ἤπιι5 ἀΒ4ι6. ἀἀ ἰρϑιῖπὶ ΡΟΠ ΘΠ 6556. ἀθάποίαπι βἰ σα Ποδηιις ΘΧΡΥΪπηαὐπι", 

«πὰπὶ αἱ 14 ποοῦαι ἔδοίαπι 6556. θΪ5. ἐπάϊοοιαν. ΠΟΘΕΝ. 

{(ππηἰτὰ5 ΟὈΤαΙα δϑὶ, οἱ Βτα- 
5ἰάαϑ αἀγνοηϊ, εἰ ὁχ Ἰ60η- 
σίονθ τοροῦο (οὐ πα110Ὸ 
ἢ 16} ΟΠ 515 {Π11Ὸ ἀοπι1- 
Οὐ 11ὰ Καθ ΠΡ 8. π΄ πῸὉ85 
ἀεάονθίιντ, Θσοῦπδ! (γ6} 
ΘσΘΥ8 1}. 6} σοῦ. ΑἹ 5ὶ., ροβί- 
«πᾶπι ΟΡρΟΓ Ια πν ΘΟ ΑΒ ΟΠ θη ἰη-- 
νΘηθυπηΐ, οἱ φροβ. αἀνοηίαππι Βνα- 
5ἰ4αο ἀδπιαπι 6 ργοάθπάα Δπιρ ]-- 
ΡΟΪ οορσίνανθ ΘΟΘΡΘΥΠΏ, ἴᾷπ ΟΧ 
Ἰοπρίουο ἴθι ροῦο 561 πλ]|10. 816 
ἰᾳ ἔδοῖββο θα ϑἤμηαγὶ ΠῚ θΟ556 νυἱ- 
ἀἰδαηίαν. ΒΙοομ. απο ἐκ πλείο- 
νος, ἀ6 φυίριι οἴ, αὐ. 42, 8., ποπ 
ΒῈ ΜΠ 5. Ἰη ουργοίαηάα, ποῆιο 46 
αΠ|ο ἰθροτγο, {πο Βναβι δ ργὸ- 
[δοιοπὶ ἵπ Μασοοπίαπι οἱ ΤΠ να- 
οἴαπι δη Θο ββϑυ, ἰπ ΟΠ σ θη ἃ 6550 
ἄϊοῖι. Ουοά δἰ ἱοπιιου δ. δὺς Βἰ πιὰ] 
αἱ ἠλϑεν πρὴ ἐπ᾽ Ἄργιλον καὶ 
᾿Δἀμφίπολιν, 564 ἐς τὰ ἐπὶ Θρά- 
κὴς πα νυ ῖβ, [οὐ βίίαπ οοΥγοοι θη 6. 
πρᾶάξαντες ὕτῸ γϑυἷ5 ἔπραξάν τε 
α Κυιιορ, ργοροβίία ΠῸη ΟΡ. 51}. 
᾿Ἐμπολιτεύειν τρᾶϊ! ο. 106... ἀδ 
ἐνδιδόναι εἴ, ἱπίογρν. αὐ Υ', 02. 
-- δεξάμενον.., τῇ πό- 
2: ει. 8: πον δέχεσθαι πόλει ΝΙ, 
50., ὅρμῳ ΥἹ, 44... δοπιτὰ ἐς τὴν 
πόλιν ὙΠ]. 28., ἐς τὸν Πειραιᾶ 
ὙΠ. 90. αυυμι Ἰματπὶ φυοαιι γ ὁ τ 
ΡΊροΥο αἰϊφπθῖν ἀγρὸ. τὸν 

οαἴο, ἀϊσαηὶ, ἀαϊνιμι πο Ἰοοἱ, 5 
ἰπβί πη Θη 1 6556 σου ππὶ ὁδί, ἰά φαοά 
ΡΙΌρΡΙον ἢ ο5.. αν. ὃ. 106. 1. 6. ἀὐ- 
ποίδημι5. “έχεσϑαι ἐν τόπῳ ἀρὰ 
Το. οὐ. αἰϊος. Αὐτὸς. πο [ΘΟ ΠΣ, 
οἰϑδὶ Ποιεῖ αἰχὶν Π. ΧΥΤΙ͂, 991... 
αὖ Βάοτα ἰπ Θ06 10 τοοορ[ᾶ 
θν. Νοι. Π, 529. --- κατέστη - 
σαν. ΟΥ̓ «4. 78, 0. --- πρό- 
σώ, φτουῦϊπιβ, αἰ οτῖπ5. ΟἹ. 
κα, -- τὴν γέφυραν τοῦ 
ποτ. Παπὸ ρβοηΐθαι θοάθμι ἰθ60, 
ἀΠῚ ππη ο5ϑοῦ, ἔπ|556. ΒΕ ΒΡΙ σα ΠαΓ 
1,6 α]ς. 1. 4. Ρ. 190. ! 

δ.5. ᾿Δπέχει δὲ... δεα- 
βάσεως. οἴὐτ 05. (Αιμρμρ0}15) 
ααϊοῖι Ἰοπ σία 5. ἀἰβλα! [ἅὉ 
Αὐοὶ 0] 4 ἃ πὶ ὑγἂ ἢ 5᾽π5 {ΓΠπ|- 
γἱ 1). 1. 6. Βιαβαβ πυπι δα δ γ- 
ΠΟΘ πὶ ΡΟυν θη ἶβδοῖ. ποπάτηι Αη- 
ΡΒΙροΙμΝ. ρουνθηθραῖ, βοὰ ταμίαι 
Ὁ Θὰ αἀδοναῦ, αὐ ἱπηρυ  Θ} 1} 15 
ΑἸΠΡ ΙρΟΙ Πα μἾ5. {γα οογο ΡΟΒβου 
ΛΑΒΝ. -- οὐ καϑεῖτο τείχη, 
πο (ἰοπιΐδ55ὶ ύαπὺ πππτὶ 
Ργαομίο ἂὐ δινγπιοόποπι ἀθάποίο, 
τ. ΘΓ βαγ Ῥανίοηι [ἀνία ἀο- 
δ ῦρι 1. ΧΧΊΥ. Ρνδομῖο. μα ἀ ὁ- 
1} 5.50 ἱπποίδῃν. ἢ ΒΑ, ΟΣ Υγσ. 
Αθη. ΠΙ, 3859. οὐ Τ ππογ 4. ΝΥ, θῶ: 
τείχη. καϑεῖναι ἐς ϑαάλασσαν." 
ΒΙΘΟΜΕ, --- ὥςπερ νῦν. 
. » ἀπολαβόντες γὰρ νῦν ἐν τῇ 



ΕἸΟΣΛΘΛΟΧΕΥΜΩΝ. ἢ 109 ; 

βραχεῖα καϑειστηχει" ἣν βιασάμενος ὁᾳθίως ὁ 
ρασίδας, ἅμα μὲν τῆς προδοσίας οὔσης, ἅμα 
δὲ χαὶ χειμῶνος ὄντος, καὶ ἀπροςδόξητος προς- 
πεσὼν διέβη τὴν γέφυραν. χαὶ τὸ ἔξω τῶν 
᾿μφιπολιτῶν οἰχούντων χατὰὼ πᾶν τὸ χωρίον 
εὐθὺς εἶχες 104. τῆς δὲ διαβάσεως αὐτοῦ ἄφνω δι 
τοῖς ἐν τῇ πόλει γεγενημένης, χαὶ τῶν ἔξω πολ- προς 
λῶν μὲν ὡλισχομένων, τῶν δὲ χαὶ καταφευγόν- πόλει. οἱ δὲ 
των ἐς τὸ τεῖχος, οἱ ᾿᾿μφιπολῖτωαι ἐς ϑόρυβον "μέγα νο  αὰ 
μέγαν χατέστησαν, ἄλλως τε καὶ ὠλλήλοις ὕπο- ᾿υβόπου ταν 

2 πτὸον «ὄντες. χαὶ “λέγεται Βρασίδαν, εἰ ἠϑέλησε μὴ ᾿γὼ τῆς Ἧμν γνν : 
ἐφ᾽ ὡρπαγὴν τῷ στρατῷ τραπέσϑαι, ελλ᾽ εὐϑὺς τ βδηθξῖν. 

3 χωρῆσαι πρὸς τὴν “πόλιν, δοχεῖν ἂν ἑλεῖν. νῦν δὲ 
ὁ μὲν ἱδρύσας τὸν στρατὸν ἐπὶ τὰ ἔξω ἐπέδραμε, 
καὶ αἷς οὐδὲν αὐτῷ ἀπὸ τῶν ἔνδον. οἷς προςεδέ- 

4 γετο, ἐπέβαινεν, ἡσύχαζεν. οἱ δὲ ἐναντίοι τοῖς 
προδιδοῦσι χρατοῦντες τῷ πλήϑει, ὥςτε μὴ αὐτί- 
χα τὲς πύλας ἀνοίγεσϑαι, πέμπουσν μετὰ Εὐ- 
χλέους τοῦ στρατηγοῦ, ὃς ἐκ τῶν ᾿᾿Ιϑηναίων πα- 
ρἣῆν αὐτοῖς φύλαξ τοῦ χωρίου. ἐπὶ τὸν ἕτερον 
στρατηγὸν τῶν ἐπὶ Θρῴκης, Θουκυδίδην τὸν Ὀλ6- 

διὰ ταῦτα --- 

ἀρ. 104. ὃ. 3. Καὶ ος. ἱῶς 80 ορι{π|ἰ5 ΠΙΡυῚ5 ἀρ ο δὲ, δῖ ψ8 ἀπ! δ 
ΡΙῸ ἐπί ἱπ [μαυγ. ᾿ορῖμαν ἐπεί; 56ὰ πῖ}}} πυυϊαπάϊτηη οϑί, 

ὃ. 4. Τῶν ἐπί {ι. γαϊ. Ἡ. Βεϊηκ. ἰαοῖψαθ ἀρὰ ἤῖπιο Απσ, οἱ 
Ρᾳ]. Ψυϊσὸ τὸν ἐπί. ϑ5ι τῶν ἰεσαίαν., ὙΠπιογάϊ θη. 56. οἱ Επιοίοπὶ ᾿ 
111} ῬΓΘίδοίοβ τῶν ἐπὶ Θρῴᾷκης ἢυΐδϑθ ἀἸθογο., Θαμ]ι16 ΒΘ ΘΗ ΘΗ τ 
[ογίαβϑθ πη 6] ΠΟΥ 6556. βου ρίασα τὸν αἀπίοπι ΤΠιοΥ ἀι θι. Ἀ] σι. ἀτι-- 
ὁ6πι. Ζυΐ οἶγοα ΤἬγδοΐ τη ὙΘΓβα 5 δἰ. ἀρροΠ]Πτὶ οἱ ραΐοι οὐ δἀηοίαι Αγη. 

πόλει πλεῖον "χωρίον μακροτέ- 
ρῳ τείχει ἐγγύτερον τῇ γεφύρᾳ 
ἐγίνοντο.“ ΦΟΎΚΑΣ. ὉἿ, Τιραὶς, 
1. ἃ. ». 196. 54. διαίαπι ΑἸπρμίρο- 
115, δη οᾶπι ΠΙ ΒΕΓ ΠῚ 5118} 50. 
ρΡ5ῖ} ὙΠ γ ἀ1 465. πιυταῖα 6556 ἃρ- 
Ράγοῖ οὐΐαιη οχ Υ', 10, 0. 11, 1.-- 
βραχεῖα. ΟΙ. ἀάπ, Ι, 14, ὁ. -- 
ἀπροςδόκητος. ῬΙδεαπιαια 
ἀρὰ Ἴππος. δοῖνο Τοσίτιν (οἵ. δάη. 
Π, 89,.9.). Βὲο ραδβίνθ, ἂν ὙΠ, 29. 
--τὰ ἔξω τῶν "γι φνατο 15. 
τῶν, ΑἸρΒὶρο πῃ Γὰ 1 
τ 5 δᾶ5. 486 οταηῖ εχίγα 
ἀγθοι. ΟἿ ΤΙ, ὃ: ἐπεβούλευον 
τοῖς ἔξω τῆς ἀ ἌΞΙΟΣ τῶν Πλα- 

ταιῶν, οἱ ἀδ τὸ  1ο ἃ, ΧΙ. θ8. --- 
χωρίον, τοσίοπθπηι. ΟἿ, ἀάπ 
1.68. 441; ΤᾺ ϑι, 

σαρ. 101. ἢ. 2. Βρασίδαν 
δοκεῖν ἂν ξλεῖν, Βτα- 

εἰθαιο υτ βατά (56ϊι Ρτο- 
ΡΆθ1]16 6556) δᾶμπι [πἰ558ὲ 
οαρτανα μι. (ὐοίογιι. ταδί δηι 
ἀοίοπάϊ ΒΙοοιη, 

ἢ. 3. ἹἹδρύσδας. 
Δίσας. 

8.4. Μετὰ Εὐκλέους. ἴνι 
Εἰπνονβιδη ἀπ 5 αὐἰὺ ἀοδι 

ΑΠΡῚ κὰ 

Επ|.1 65. ΟἿ αὐ Υ, 44. ε( ὝΗΙ, 
13. -- ιΑϑηναίων. ΟἿ 54.1. 
110. 4, 



Βρασίδας δὲ 
δεδιὼς τὴν 
οήϑειαν 

ξύμβασιν με- 
τρίαν ὑποτεί- 

᾿ ξι- 

΄ 
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ρου, ὃς τάδε ξυνέγραψεν, ὄντα περὶ Θάσον, (ἔστε 
δὲ ἡ νῆσος Π].αρίων ἀποικία, ἀπέχουσα τῆς ᾿Δμ- 
φιπόλεως ἡμίσεος ἡμέρας μάλιστα πλοῦν,) χελεύ- 
οντες σφίσι βοηϑεῖν. χαὶ ὃ μὲν ἀκούσας χατὰ 
τάχος ἑπτὰ ναυσίν, αὲ ἔτυχον παροῦσαις ἔπλει, 
καὶ ἐβούλετο φϑάσαι μάλιστα μὲν οὖν τὴν ᾿Δμι- 
φίπολιν, πρίν τι ἐνδοῦναι, εἰ δὲ μή. τὴν 'Πιόνα 
προχαταλαβών. 105. ἐν τούτῳ δὲ ὁ Βρασίδας 
δεδιως καὶ τὴν ἀπὸ τῆς Θέσου τῶν νεῶν βοήθειαν, 
καὶ πυνθανόμενος τὸν Θουκυδίδην χτῆσίν τε ἔχειν 

ψι 

τῶν χρυσείων μετάλλων ἐργασίας ἐν τῇ περὶ ταῦτα 

Θροῴκῃ καὶ ἐπ᾽ αὐτοῦ δύνασθαι ἐν τοῖς πρώτοις 
τῶν ἠπειρωτῶν, ἠπείγετο προχατασχεῖν, εἰ δύ- 
ναϊτο, τὴν πόλιν, μὴ ἀφικνουμένου αὐτοῦ τὸ πλὴ- 
ϑος τῶν ᾿Αμφιπολιτῶν, ἐλπίσαν ἐκ ϑαλάσσης 
ξυμμαχικὸν καὶ ἀπὸ τῆς Θράκης ἀγείραντα αὐτὸν 
περιποιήσειν σφᾶς. οὐχέτε προςχωροῖ. καὶ τὴν : 
ξύμβασιν μετρίαν ἐποιεῖτο κήρυγμα τόδε ὠνειπών, 
᾿Ἀμφιπολιτῶν καὶ ᾿᾿ϑηναίων τῶν ἐνόντων τὸν 
μὲν βουλόμενον ἐπὶ τοῖς ἑαυτοῦ τῆς ἴσης καὶ 

Ἡμίσεος. ἴι. Ναΐ. Ἡ. εὐ οοὐτγ. (ΟἹ. ἡξζισείας, Ζααπὶ σΡραιριηδ οο-- 
ταπη πιδη [δ ϑίαπι σΟΥΓΘΟΙ ΟΠ ΘΗ πα] τρὶς Βείεῖς. ὙἹά. Βαίι. τὶ τηᾶχ, 
Ι. ὃ. 62. δάμη. 1. ἢ οὐ Μίαιμι, ἀγ, ὃ. 119.». 5. Ἡμίσεος προυΐραμπι. οδί, 
υἱ 88, 6... εὐ ἥμισυ ἡμέρας οϑὲ ἀἰοθπαϊ σθηι8 5ἰ μη} 6. ΠΟΙΙ5 
ἡμέρας, μέσον νυκτῶν. Υἱά. ἃ Χροι, Ογτν. ΙΥ, ἅ, 1. οὐ Μαμι, Ον. 

. ὅ42. 8. 

8.Ὁ. Μὲν οὖν. ΟἹ, ᾳάῃ. ΠῚ, 
01. 2. 
Οκρ. 105. 8.1. Ζεδεὼς καί. 

Ὅς καί ρδγ βυῃομ βίη ἰγαϊθοίο οἵ. 
δἄη. Π|, 67.0, --- τὸν Θουκυ- 
δίδην... Θράκῃ. Ροιῖίψαο 
ΓΘ ΡΥ οἴ 5. ΘΟ ΘΒ ΟΠ θῈ15 8118 νο-- 
οαρυΐαη. ἐργασίας ἱπ ΡΙαι. ΟἿπι. 
ο. ἄ. νογρὶβ τὰ χρυσεῖα περὶ τὴν 
Θράκην ἐκέκτητο οἸηίβδιιμν ὩῸἢ 
ΘΧΡΓΟββοσιηῖ, πο ΒΙοοιμ, ΒιρσηΠἜ- 
οανΐ ἴον ΤὨογ ἀάθη ΡΟββ βουνοῖς 
{556 πιϑίϑ! ]ογῖηῖ. 486 ἱπ {Π|8 
Τηγαοῖαθ ρανίο οχθυσογοπίιγ, 564 
γροίί5. ἐργασία! οχ κτῆσιν νθ08 
ρΡοπάθγο δϑαϊαθθ, αὖ νοῦθα να]θδι 
ΤΙΝ γ 1] ἔυ556. ἴπ5. οὐ ρο(οϑβίαι 6 ΠῚ 
ΘΧΟΙΟΟΒ ογαπι πη ΘΠ] ΟΥτπὶ ἀατγὶ. 6 

σον 

τὸ ρτᾷρίος ΡΙαΐ, νἱὰ. Δαν ο 61]: 
γιι, ὃ. 14. 19. οὐ 1δὶ ὃ. 20. δάμ., 
ἀδ ἰρβῖβ μἰβ' αὐνὶ Γοὐϊηΐβ αάη. 1,100, 
ῶ. -α ἀπ᾿ αὐτοῦ, ἰ..6.. ἀπὸ 
τοῦ ἔχειν τὴν κτῆσιν. Ὅὸ ἀπὸ 
ΡΙΔ6Ρ. υἱά. Μ ον. δὰ ἴβφοῦ, βᾶῃ. 
ο. 217, --α δύν ασϑ'αε ἴϊα ἀϊοίαιῃ 
οδὲν 61, 33,2. 14 29,1.--- ἐν 
τοῖς πρώτοις, ἰαἴθον ρΥὶ- 
ΟΣ 65. ἢασρο Πιπϊ5 γοοαΡ.} π0-- 
εἶο πο τάτα οϑί. ΟἿ. οἹ 108, 182. 
ἰηΐοῦρύ. ἤοπι. Θά. ΥἹ, 00. Ρτίπὶ 
Βομἷ ἢ 68. ἰἰάθηι. δυαπι αὶ Πα Π5 
νοσαπίιν. ΟἿ. Ζαπιρῖ. δα Οἷο, 
γεν, ΙΝ, 29, δ0. 

ὃ. 2. Καὶ τὴν ξύμβασιν 
οοἰ, ΟΥὉ ΡοΊΙγα6πη. 1, 38, 9. οἱ 
10 ἃ. --- τῆς ἔσης ... μετέ-, 

ζ΄ 
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ε ’ ᾿ , , ν ὮΝ , δ , 

ὁμοίας μετέχοντα μένειν, τὸν δὲ μὴ ἐθέλοντα 
ἀπιέναι. τὰ ἑξαυτοῦ ἐχφερόμενον πέντε ἡμερῶν. 
1006. οἱ δὲ πολλοὶ ἀκούσαντες ἀλλοιότεροι ἐγέ: 

ὅδ τος , ΡῊ ᾿ ᾿ ᾿Σ 

γοντο τεὲὶςς γνώμας. ἄλλως τε καὶ βραχὺ μὲν 4ϑη- 
γαίων ἐμπολιτεῦον, τὸ δὲ πλεῖον ξύμμικτον. καὶ 
τῶν ἔξω ληφϑέντων συχνοὶ οἰκεῖον ἔνδον ἦσαν, 
χαὶ τὸ κήρυγμα πρὸς τὸν φόβον δίχαιον εἰγαιν 
[ὑπ]ελάμβανον, οἱ μὲν ᾿Αϑηναῖοι διεὶὺ τὸ ἄσμε-- 
νοι ἂν ἐξελθεῖν, ἡγούμενοι οὐκ ἐν ὁμοίῳ σφίσιν 
εἶναι τὰ δεινώ, καὶ ἅμα οὐ προςδεχόμενοι βοή- 
θείων ἐν τάχει, ὁ δὲ ἄλλος ὅμιλος πόλεώς τε ἐν 
τῷ ἴσῳ οὐ στερισχόμενοι καὶ κενδύνου παρὰ δό- 

Ὁαρ. 1960. 8.1. [ὙΟπ]ελάμβανον. ἹὙπελάμβανον (85. Ὁ]. νη. 
Τ. ΕΞ Ικιρὰ. 1). 1. Αἥν. ΟἸμη. θαπ. νυ ]ρο οἱ Ββίεὶς. ἐλάμβανον. Θυοά 
νοήναπι αθὶ νἱ δοῦν Ἰάθιη νΆΙΟΓΟ φιοά ὑπολαμβάνειν (οἱ: άπ. ἢ], 42, 
ἁ. ΤΠ, 98, 4.).. φύθπν ῬΓΟΡΓΪΘ 516 ἃ ΟΊ ΡΟ 6 ἴῃ ἘΠ 4Ὸ ἃ νᾶνῦθτε, 
ἐπιδγριθίαγὶ (ΟἿ ἘΝ, 17. ΥὔἹ. δ9..ὄ δὲ ϑίθρι. ἘΠ65.).. δαπι ἰΠμ]ΠνῸ 
ΑΠῸῚ ποῦ σΟΠΜΙ σ, 7. (ὐοηΐοτασ ἴδπιθα [“ν. ΧΧΧΥΠΤΙ, 32. Βοβροι- 
5. πὶ [ἃ ΡΟΥΡ  Ἔχὰ πὶ ἕαϊῦ. αὖ εὐ ΑΟΒδοΙ “ἰδ ] ἀς αοοάδε- 
ΠΟ Π 6 γεν 5) αοοέμογοπξ, οὐ ᾿ιασθ ἀμ μ ἢ ΠΟ ΟΠ ΗΪ ἃ 
σομοο 588 115 ἸηΓΕΥΡγο αΥΘπ αν Εἰ ἸΡῚ Ρ ΘΥ ΠῚ ἢ 55Ὁ πὶ Θδὺ [11-- 
ὨΪ ΕΓ ΙΒ. 

χοντα. Οἱ. αἀμ.1, 10, 2. 47. 1. 
-- εὸν δὲ μὴ ἐθέλοντα. 
ϑαρρ!. μένειν. 

Οαρ. 106. ὃ. 1. ᾿Δλλοιότε- 

ἃ. 591. β΄. γ΄. ὃ΄. -- δεὰ τὸ 
.ἂν ἐξελϑ'εῖν. Ὧν εἰ τόοῖο 

αὐάίπιν οϑῖ, μοο Θηιποϊαίππι δ 
τῦβο]ν ἐπ ήεπν αβῖ, διότι. ἐξέ ἔλϑοιεν 
ἄν, .ἰ. 6. λέγαντες ὅτι ἐξίασι. 

θ0ιὲ ἑ ἐγένοντοτὰς γνώ μας] 
ἤγουν μετεβλήϑησαν τὴν προ- 
αίρεσιν. 5001. Βοβροπάθρι 115 ἘΣ 
τραμμένον ᾧ. 2. Οἵ. 11,99: 
λοίωντο τὰς γνώμας εἰ ἜΑ 
αα Χοη. Οομπιπιοηῖ. ΠΠ|΄ 10, 0. αἱ- 
4160 46 ΘοΟμραγαῖνο ἢ Δαν! Ν. αν. 
δ. Δ57. --- ἄλλως τε καὶ... 
ἐμπολιτεῦον. θ)ὲ ποιηϊηαῦν!β 
οἵ. Μ αὐ. τ. ὃ. 902. δάποί. 1. 
Ἀοϑι. δ, 131. ἀάη. 2.. 46 γυθὶϑ 
ραχὺ ᾿᾿ϑηναίων Δ αὐ}. αν. 
ἔς 3.. ἀο ἐμπολιτεύειν ο.103. 
εἰ εἷς Β΄ οοπιΐ. - πὸ δὲ πλεῖ- 
ον ξύμμικτον. Οἷ, 108, ὃ. 
Αὐϊβιοῖ. Ρο]. Υ, 2. ΒοΘΟΙΚΆ. 
[πβον, 11. ρας. θά. -- τῶν ἕδῷ 
ληφϑέντων. γιά. 104,1. 
πρὸς τὸν φόβον, ρῖο πιοὸ- 
ἴὰ 50. γ6] ρΡγορίθι πιθίπ Π], 
4 6 πὶ ἰαν οθαπι. ΟἵἹἉ, ΝΜ α τι. 

[αϊ. 4ὰὸ ἃ απ θν ΘΧΊΤαΤΙ 
6556 8. -- οὐκ ἐν ὁμοίῳ 
ἐεῖναι, αὐ 08 Ρογῖη ἀθ 

αἰπὸ ἀπίρα (1. 6. ἀῃΐδ ρδοίμμη 
ΟΠ]αύι1Π1} -.. 65.565. ἃπΡ π 0 ἢ Ρἃ - 
εἴα αὐ 4π6 ΟΘΥΟΥῚβ .“. 6850. 
51 ποὺ νθυιηι οβὅ. ἐν ὁμοίῳ ἀριὰ 
εἶναι αὐϊοοίνο ἀϊοία βαηξ, αἱ ἐν 
τῷ ὁμοίῳ ΥἹ, 11. 5. 5[π {παὰ, αὐ- 
γΘΥΡΙΆΠΟΡ . αξ ἐν τῷ ὁμοίῳ ΥἹ.10. 
21. Ουδο ᾿α]τοτα ἜΧΡΙ σαι ργορίον 
6α, 4118 ΒΘΟαΙΠΙΠ αν , γἱἀοῖαν Ριδο- 
ϑἰᾶγο.-- πόλεώς τε...«οὐ στε- 
ροισκόμενοι. Ῥογί.: ΠῚ φυοά 
ΔΟ4ΌΔΡΙΠ οἰγιθαυ 5. ἴπΥ6 
ΠΟ ρΥϊναγθηΐπν. ἕπᾶο [ἃ- 
πιθ βθηἰθηϊα γΘυ 5 ΤΙμιον ἀΙ Δοἷσ 
πο Υἱάθίιν οοηβοηίαποα 6556. ({|-- 
Ρὲ5. ΘΟΠσ ΘΒ ΟΣ οδὲ ᾿μ θυ ρ οι α 0 
4υ1ἃ ἀτΡ 6 ἢ, 6486 ἃ 410 41- 
τοᾷ τοι ογοηί. Ναι ἐν τῷ ἴσῳ 

᾿ 

Ψι 
{: 

τ « 

γνεται ουν 
ς ῃ 

ὁμολογίω. 
Θουκυδίδης 

ξ 
ὃὲ 
καταπλεῖ.. 

2 3 ΄, 

ἐς Πιόνα 



ΐ 

108. ΘΟΥΚΥΔΊΔΟΥ ΞΥΓΓΡΆΦΗΣ 4. οζ. 

Ὑ᾿ 
ξαν ἀφιέμενοι. ὥςτε τῶν πρασσόντων τῷ Πρα- 
σίδᾳ ἤδη χαὶ ἐκ τοῦ φανεροῦ διαδικαιούντων 
αὐτά, ἐπειδὴ χαὶ τὸ πλῆϑος ἑώρων τετραμμένον 
καὶ τοῦ παρόντος ᾿᾿ϑηναίων στρατηγοῦ οὐχέτι 
ἐχροώμιενον, ἐγένετο ἡ ὁμολογία, καὶ προςεδέξαντο 
ἐφ᾽ οἷς ἐχήρυξε. χαὶ οἱ μὲν τὴν πόλιν τοιούτῳ 3 
τρόπῳ παρέδοσαν: ὃ δὲ Θουκυδίδης καὶ αἱ γῇῆες 
ταύτῃ τῇ ἡμέρῳ ὀψὲ χατέπλεον ἐς τὴν Πιόνα. 
καὶ τὴν μιὲν ᾿Αμφίπολιν. Βρασίδας ἄρτι εἶχε, τὴν 4 
δὲ Πιόνα παρὰ νύχτα ἐγένετο λαβεῖν" εἰ γὰρ μὴ 
ἐβοήϑησαν αἵ νῆες διὰ τόχους, ἅμα ἕῳ ἂν εἴχετο. 

καὶ ταύτης 107. μετ δὲ τοῦτο ὃ μὲν τὸ ἐν τῇ Πιόνν χα- 1 
ες ἀβθμρ. ϑίστατο, ὕπως καὶ τὸ αὐτίχα, ἢν ἐπίῃ ὁ Ιρασί- 
Μύρκινος δας, καὶ τὸ ἔπειτα ἀσφαλῶς ἕξει, δεξάμενος τοὺς ̓  

δὲ καὶ Γαλη- ἐθελήσαντας ἐπίχωρῆσαι ἄνωϑεν κατε τὲς σπον- 
Ἰὰς ἐπρράν οὶ δάς. ὁ δὲ πρὸς μὲν τὴν Πιόνα κατά τε τὸν 3 
χωροῦσιν αὖ- ποταμὸν πολλοῖς πλοίοις ἄφνω καταπλεύσας. εἴ 

γος πως τὴν προὔχουσαν ἄκραν ἐπὸ τοῦ τείχους λα- 
βων χρατοίη τοῦ ἔςπλου, χαὶ κατὰ γῆν ἀποπει-- 
ροώσας ἅμα, ἀμφοτέρωϑεν. ἀπεχρούσϑη" τὰ δὲ 
περὶ τὴν ᾿᾿μφίπολιν ἐξηρτύετο. χαὶ Μηύρκινός τε 3 
αὐτῷ προςεχώρησεν Ἠδωνιχὴ πόλις, Πιτταχοῦ 

-- ἄνωϑεν])͵ ἤγουν ἐκ τῆς 
ἄνω πόλεως. 8.1]. 

ὃ.2. Κατἀτὸν ποταμόν, 
56 ὁπ 40 ἔΠ πππ ἴῃ 6. ΟἿ. Υ ἃ] οἷς. 
“«ἀ Ηογοά. ΠΙ, 19,- τὴν προοῦ- 
χουσαν᾽... τεΐχους, [1ἢΞ 
σε απ ἃ ἢΠΓῸ ΘΧΟΌΤΓΡΘΙ- 
ἴ8 πὶ. 5 ΠΏ] 6ν σΟἸ]οοαία βαην γος 

οἱ ἐν ἴσῳ, ἀδ {πὸ Ἰοχήοπάϊ σο- 
ΠΟΙ οἵ. ἀάπ, ΠΠ, 88, 4... πῇ} αἰ ΄ 
ἤογαηῦ, αὐ ἐν ὁμοίῳ εἰ ἕν τῷ 
ὁμοίῳ ἀϊοὶ πιοάο νἱάϊπιι5. 

δ. 2. Πρασσόντων] ἤγουν 
συνεργούντων εἰς τὴν προδο- 
σίαν, ϑ0Π01. ΟΥ δἄη. 76; 2.΄.-- 
αὐτά. ΟἿ᾽ αἀη. 64, 1: --- τοῦ 
«στρατηγοῦ. Τοῦ Εὐκλέ- 
ους. Υιά. ο. 104. 

δὃ.9ὃ. Παρὰ νύκτα ἐγέ- 
νετο λαβεῖν, χαΐη δ οῖ- 
ρΡαγοῦ, ΡΟ ὑπᾶπ ἀπηϊᾶχαῖ 
ποοίθιη βίοιεϊ!, Ροτὶ. ΟἿ᾽ ΔΙ ἀπ. 
αν. ὃ. 994, ἃ. οὖ ὃ: 588. 6. η΄. αἵ- 
{πὸ Υ τς. ν. θ40. Βα] παν Β οσ π ἢ. 
βγη, ρ. 208. 

Οαρ, 107. δ. 1. Τὸ αὐτίκα 
ον τὸ ἔπειτα. ὕὉιναπιχιιο δά- 
ΨΥ] ΠΟΥ. «αὐ ΠΠ ἃ 11, 41... Πος 
ν, 115. --- ἐπιχωρῆσαι, αὐ- 
οάοτο, ἃ ἃ δα ἢ ΘΟ οδ δΥ 6. 

μὰ ΝῊ, Τῦ : ἐκράτουν τῶν τετα- 
γμένων νεῶν πρὸς αὐτῷ. ΟΝ 
Κατ ὁ σ. «ὦ Ῥίοηῃ. ρμρᾶρσ..1839, οἱ 
ΕΘ Υ 6, ὍΒξοῖν. ἴῃ [γ5. Ρ. 38. 
ἘΞ  η στυξτοΝν ὍΝ απο. ἢ 
0.0. 
ον δυϑν ἢ κυ δι ἀφὰ δε) ἐδ 

Μύρκπινος, Οὔ}05. παπὰ ργοοα] 
Ὁ ΑἸ ΡΒΙΡΟΙΪ ἴῃ Ξοριδη το πι νοῦ- 
5115. 511... αὐ . Βιγγπηοη [᾿πιηϊ0 Δπ- 
ΘΊ[65] ἴῃ ρα] 6 πὶ (ὐδρο ΠΟ ὴ ἐ-- 
Πυῖς ΒΙΟΟΜΕ, ΟΥ σοι 51η. 
Μδοοά. Π. ρ. 3. οὐ Προ ας, ατδες, 
δορί, ΠῚ. ρ. 180. κα. -- Ἤ δωνε- 
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τοῦ Ἠδώνων βασιλέως ἀποθανόντος ὑπὸ τῶν 
ΓΙ ϑάξιος παΐδων καὶ Βραυροῦς τῆς γυναικὸς αὐ- 
τοῦ, καὶ Γαληψὸς οὐ πολλῷ ὕστερον καὶ Οἰσύμη" 
εἰσὶ δὲ αὑται. Θασίων ἀποικίαι. παρῶν δὲ καὶ 
Περδίχχας εὐθὺς μετ τὴν ὥλωσιν ξυγκαϑίστη 
ταῦτα. ΘΒ. ἐχομένης δὲ τῆς ᾿Δμφιπόλεως, οἱ ᾿49η- 
γαῖοι ἐς μέγα δέος κατέστησαν, ἄλλως τε καὶ ὅτι 
ἡ πόλις αὐτοῖς ἣν ὠφέλιμος ξύλων τε ναυπηγη- 

; . ὦ 

καὶ χρημάτων προςόδῳ, καὶ τι 
μέχρι μὲν τοῦ Στρυμόνος ἦν πόροδος Θεσσαλῶν 
διαγόντων ἐπὶ τοὺς ξυμμάχους σφῶν τοῖς “αχε- 
δαιμονίοις" τῆς δὲ γεφύρας μὴ κρατούντων, ἄνω- 
ϑὲν μὲν μεγάλης οὔσης ἐπὶ πολὺ λίμνης τοῦ πο- 
᾿ 

ἀρ. 107. 8. 3. Γαληψός ροβὶ Παδοίκίαιπι ΒΟΙΙΚ ον. 
φηλος. Ἀρορσ. Γαψηλός. 
ΓΘΡΟΠποπ πηι 6556 ἴὰπὶ Ηπα5. οἱ θεὶς. νἱἀογιηί. 

Αὐτοῖς ἦν Τ᾿. ψαϊ. 
4ποὰ 46 ἅ]τογο οουίθ ποὰ ογΘα θΙ16. 

τῷ ἀτιθῖα ἃ Βεκῖς. τθοθάθγο ΠΟΙ 1118. 

ὕαρ. 108. δ. 1. 
εὐ πὶ.. 

λιμος ἦν αὐτοῖς. 

κὴ πόλιες." Οἵ, ἀπ. Ὺ, 6.,.4. ὅ. 
-- Γοάξιος. )ὲ Ποχίοπα εἴ, 
αὐποῖ. 1. θά. 2. Γαληψφψός. 
᾿ Θαιίογονῦ ΓΘοῖΘ ἫΝ ΟΡΡί ἄτη ἃ 
Ἕ]ερβοὸ δι ποπίαο ἀἰδεησιμί, [(Ἱ, 
Ὠταῖ. δά ἱν ΧΠΥ, 45.15.1 Πλης 
ΧοΥχὶβ. οἷαββδβ ργορίογ Ππ|5 Τογοπ 
ΟἸ ΗΠ πὶ πᾶνῖσαη5 ργαθίονυ θοῖα 
οβί. Ἠογοάοι. 11. 122. 56ὰ δδηὶ 
(ἀα]ορβιιη, ἀ6 4ιὰ πὸ ἀσίταν, δίγα- 
θΟ ΟΙ αν. νουθῖ5. ἃ δίγγμιοπο δά 
ΟΥΙΘ θη ΒρΘοίασ58 αἴο, 4ιοά Ἰάοπὶ 

ἐχ Τιπιον ἀϊ 15 παγγαϊΐοπο Υ', θ. οο- 
σῃοβοῖι.“ἦ ΑΒΝ, Βιγα θοηΐς γοΡθὰ 
Ῥ- 991. παδο βυπι: εἴτα αἱ τοῦ 
Στρυμόνος ἐκβολαΐ, εἶτα Φά- 
γθης ; Γαληψός, ᾿“πολλωνία, 
πᾶσαι πόλεις, εἶτα τὸ Νέσσου 
(θσἰνε Νέστου) στόμα. Ἐχ αυΐθιι5 
(δ]ορβὶ οἱ Ἀροϊ]οπίαθ Ιοοὰ ἰὴ Κὶὸ- 
ΡΟΓ ἴθ !α Δίασοάοπίαθ οοηίιπα 
6586. Δρρᾶτγοι. --- Οὐσύμη. ἴη- 
τοῦ ΑππρΒίρο μι οἱ ΝΡ η [556 
ἀοοοὶ Βογμηιηῃ, ν. θ90. 544. Επίῃο 
Ποπιοῦὶ “ἰσύμη Τ|. 9΄, 3047 ΟἿ, 
ἄθ πᾶς ἀσθ06 οἱ ἀδ (αἴορϑο Οου- 

γι !σὸ ΤΓά- 
Βροορίιπι οχ θιοά. ΧΙ, Θϑ. οἱ 5ιθριι. Βγ2. 

ΟΥΟΥ, 0. εὐ αάη. 
Η. Βοκῖι. ἰδοϊψιθ Αἰισ. 
γυ]σο ἦν αὐτοῖς. ἴπ 

Μαχίπηα ΡΙαοοτοῖ οοἸοοαῖο ὠφέ- 

ΓΕ ΤΕΣ Τὴ τ 09. 54. οἵ [6 «1ς. 1. 4, 
Ρ- 179. ς 

(ἀρ. 1058. δή Ὠ φέλεμος. 
σῇ Υοεπ 6]. Ρνοθσοπι. ἱπ Π6- 
πιοϑβί!. ογαῖ. ῬΏΠΡΡ. ρ. 42. 54. -- 
καὶ ὅτι. ΑἸτοτα οαιπα {ἱπιουῖξ 
ΡΓΟΡΥΙδ ἀθηλιπὶ ἴῃ νου 5. τότε δὲ 

., γεγενὴ σάλαιν ἱπροδί, 564 ΟΥΑΙΟ 
ἴα ΦοΙριραιὰ δῦ, αἴ ἴῃ μὲν... δέ 

Ῥνο]15 ΠΟπππ Πα ιὰπι ἢ 6 ἀόφιθ- 
πηι Βαυίίπι. ἀτ. ἃ. 1190. 11. οἱ 
ΔΕ ΤΌ. ὃ. 022, 4. Οἱ. ἀάη. 1, 90, ὃ. 
-- τῆς δὲ.γ εφύρας. ΟΥ. 103, 
ὁ. ὃ. -- ἤἔνωϑεν μὲν...τοῦ 
ποταμοῦ, 4υοά ΞΠΡΟΓΠΘ 
(ἃ βιρθυίοῦο ΡΟΠἢ 15 μρᾶγ(6) 
πᾶσηα ΘΓ Ρ6Γ Ι͂0η σι πὶ 
ΒΡ ἴῖπηι (βίνο ΤΙοπ σα ροῦτο- 
οἰ) ρᾶ]π5 {ΠπΥῖ] (ἃ ΠΠανῖο 
Γαονα). ΟΕΥ͂, 7: τὸ λίμνῶδες τοῦ 
Στρυμόνος. ῬαΪτι5 (δι οι 5. ποθὴ 
1α φυϊάθηι 5010 δίγγπιοηθ, βϑά 51- 
μι} Απρὶία (πού. ΑμρΠϊβία ) οἱ 
1115. ΠΝ ΠΟΥ θτι5 Παν 115. οὐΠοῖταν ; 5οά 
116 οἱ πιαχίπη5 οϑῖς. οἷ ἴα, ἀπΐθ- 
4παπὶ ἴῃ {Πᾶπ| ΡΠ 6 πὶ ἱΠΕ {||}, 511-- 

διὰ δὲ τῆς 
᾿“μφιπόλεως 
τὴν ὥλωσιν 
οἱ ᾿“ϑηναῖοι 
μάλα φο- 

βοῦνται, καὶ 
οἱ δι ὕμμαχοι 

πρόϑυμοι γί- 
γνονται ἐς ἘΠ 
νεωτερίζειν. 
παρκχσκευασὶ 
τῶν ϑηναί- 
ων καὶ Βρα- 

σιδου. 
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“ ᾿ Ι 3 ἐ ὁ » 

ταμοῦ, τὰ δὲ πρὸς ᾿'Μιόνα τριήρεσι τηρουμένων. 
οὐκ ὧν δύνασθαι προελϑεῖν" τότε δὲ ῥάδια ἤδη 
[ἐνομίζετο] γεγενῆσϑαι. καὶ τοὺς ξυμμάχους ἐφο- 
βοῦντο μὴ ἀποστῶσιν. ἃ γὰὼρ Βρασίδας ἔν τε 
τοῖς ἄλλοις μέτριον ἑαυτὸν παρεῖχε, καὶ ἐν τοῖς 
λόγοις πανταχοῦ ἐδήλου, αἷς ἐλευϑερώσων τὴν 
Ἑλλάδα ἐχπεμφϑείη. καὶ αἵ πόλεις πυνϑανόμεναι 
αἱ τῶν ᾿Αϑηναίων ὑπήκοοι τῆς τε ᾿Δμφιπόλεως 
τὴν ἅλωσιν χαὶ ἃ παρέχεται, τήν τὲ ἐκείνου πρᾳ- 
ότητα, μάλιστα δὴ ἐπήρϑησαν ἐς τὸ νεωτερίζειν, 
καὶ ἐπεχηρυχεύοντο πρὸς αὐτὸν κρύφα ἐπιπαριέγαι 
τε χελεύοντες χαὶ βουλάμενοι αὐτοὶ ἕχαστοι πρῶ- 
τοι ἀποστῆναι. χαὶ γὰρ καὶ ἄδεια ἐφαίνετο αὐτοῖς 
ἐψευσμένοις μὲν τῆς ᾿Αϑηναίων δυνώμεως ἐπὶ το-- 
σοῦτον, ὕση ὕστερον διεφώγη, τὸ δὲ πλέον βου- 

Ῥάδια ΒοΙεῖς. εχ Κίδίθμι. σομΐθοίιγα ΠῚ πηθιηγαπὶβ. ῥᾳδία. 56 
πάροδος 568 δάϊία5. αὐ Βιτγπιοπθπι ἴᾶπι ἀηΐθὰ ᾿ΔοΘἀδΘΙποη 5 ραϊπογαΐ, 
ἴππὸ Ὑ6ΓῸ οδἰΐαπι υἰΐγα ἢπης ἢΠπινίαπι ργοσΡοαϊ ρμοίθγαηι, υὰθ Υἱβ. ΟΥΙταν 
χπααίαίο ἀοοθπῖα. ΟἿ. δἄη.. 

᾿Ενομίξετο νυῖσο εἰ. Ρα]. 1. ίοσψι. ᾿Ενόμιζε 6Ἰ. ει. Ὁ. Ἐ, 
Ο. Βεσ. αν. Β. Ε. [καὰν. (μἶο οχ τὰ5.} Αγ. Οπν. θὰη. ᾿Ενόμιξεν (855. 
εὐ Αὐρσ. Αὐτὸ μοο αἷμϊ ἐνόμεξε γαϊ. εἱ πὶ. ᾿Ενόμιξον 1). οἱ τθο. πιὰῃ. 
(ἴ855.. {φυοά ἃ 11 δχργθβδίπη γθοθρὶ! ΒΕ. ΝΒ ὁχ μῖ5 νόρῦππι, 5θά 
μος γϑυθυπὶ Ὁ ἱπίογργοιθιι5 αἀϊθοίαπι 6550. δοπϑιῖ Κίδίθι. ᾿Ενομί- 
ἕετο χυΐϊάθπι πιΐπιιβ {πὰπὶ ἐνόμιζον νογθῖ5 κατέστησαν οἱ ἐφοβοῦντο 
τοϑροπάθι, 56 μᾶθο ἱπδθαια! 5. ΠΟἢ ΠΙΑΘῊΪ δβὲ δθβιηιαηδα. 

ΡΘΟΓ τίραβ εἰϊιυπαϊ οἵ οαπηρ 05 ἀρὰ 
Βιγῖπι βῖνθ ϑουγάπιὶ (Ποῖα 56Γ65) 
ΟΡγοΓΘ βοϊ οί, {πὰ ἀδ τὸ σοπηρὶτ- 
τῖθιιβ Ἰοοἷβ οχροϑαὶϊ Οοα ἐπ. ἰ. ἀ. 
ΕΘ αἰκ 5. Ἰασὰπη ἃ ΒῈΡΘΓΙΟΓΘ 
Ρᾶγτίθ ἀδβίπουθ ἴῃ βἰασηΠι, ΒΘ 
4υοά διγγπιοη ἤν 5 ἴῃ {Πππὶ σαι, 
ἄοοοι 1. ἃ. ΠΙ. Ρ. 199. ---τὰ δὲ 
πρὸς ᾿᾽Ηιόνα. 6 Ποὺ σϑποῖθ 
ἀϊοοπαϊ οἵ, αἄη. ΠῚ, 0, 2. --- τη - 
ρουμένων. ϑυρρ]. τῶν Λακε- 
δαιμονίων, τὰ 405 Θοδάδπι 5ρ6- 
εἰαὶ δύνασθαι. Οἵ. Βο51. ἄν. 
Κ, 131. δἄη. 2. --- δύνασϑαι. 
1). ἱππηϊγο οἵ. δάμη. 8, 2. --- ὁ ᾧ - 
δεα...γεγενῆσϑαι. Βαρρὶ. 
προελϑεῖν οἱ ἀδ πϑιίγο Ρ᾽αγΑ}} οἵς, 
Μαῦυι, αΥ. ὃ. 448, 1. Ααά. 50Υ, 
ἀΐβον. 
δ. 2. Μέτριον.. παρεῖχε. 

ΟἿ ο. 81. -- ἐλευϑερῶσδὼών 
ος. ἐκπεμφϑείη. Οἱ Ὁ. 86. 

ἰηϊ, 
δ. 8,. Αἱ πόλεις εοἴ. Ηδθο 

βἷο σοπίπησοπᾶα βυηΐ, αἱ πόλ-, αἵ 
ὑπήκ. πυνϑ. τ. ἅλωσιν. --- ἃ 
παρέχεται. οἷ, 6. ἃ προτεί- 
νει, αὐ 1Π. 96. τηῖϊ.“ς ΑΒΒΕΒΟΙΕ 
ΟΥ, 01 δἄη. --- κελεύοντες. 
ὕν᾽ βᾶθρθ. ἃ οἰνι αιθιι ὑγαη δι ΕΣ 
δα εἶνοδ. --- αὐτοὶ ἕκαστοι. 
Οῇ αἄπ. 1, 105. 6. 

ὃ... Ἐφευσμένοις ... 
διεφάνη, 4υοὰ ἴῃ δοπὲϊ- 
πιᾶπάϊ5 ΑΒΘ θη 5 απ ορὶ- 
νὰ απο πδρὶβ ἴα 151 511} 1, 
4παηΐο {Π186 ππαίοτοβ ροβὶ- 
δα ΔρΡρΡΆΓα γα ἢ ἢ. 1)6 σϑμηϊἶνο 
οἵ, Ἀοδὺ. αἰ. ὃ, 108. ὅ. ς. -- τὸ 
δὲ πλέον ... ἀσφαλεῖ. 6 

2 

ὧϑ 

4 
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λήσει κρίνοντες ἐσαφεῖ ἢ προνοίᾳ ἀσφαλεῖ, εἰω- 
ϑότες οἱ ἄνϑοωποι οὗ μὲν ᾿ἐπιϑυμοῦσιν ἐλπίδι 
ἀπερισχέπτῳ διὸό όναι, ὃ δὲ μὴ προςίενται λογισμῷ 
αὐτοχράτορι διωθεθος ἅμα δὲ τῶν ᾿᾿ϑηναίων 
ἐν τοῖς Βοιωτοῖς νεωστὶ πεπληγμένων, χαὶ τοῦ 
Βρασίδου ἐφολχὰ καὶ οὐ τὸ ὄντα λέγοντος, ες 
αὐτῷ ἐπὶ δίσαιαν τῇ ἑαυτοῦ μόνῃ στρατιᾷ οὐκ 
ἠϑέλησαν οἱ ᾿Αϑηναῖοι ξυμβαλεῖν, ἐθάφσουν καὶ 
ἐπίστευον μηδένα ἂν ἐπὶ σφᾶς βοηϑῆσαι. τὸ δὲ 
μέγιστον, διὰ τὸ ἡδονὴν ἔχον ἐν τῷ αὐτίκα, καὶ 
ὅτι τὸ πρῶτον “Ἱακεδαιμονίων ὀργώντων ἔμελλον 
πειρώσεσϑαι, κινδυνεύειν παντὶ τρόπωξτοιμοι ἦσαν. 
ὧν αἰσϑόμεγοι οἱ μὲν ᾿Ιϑηναῖοι φυλακός , οἷς ἐξ 
ὀλίγου καὶ ἐν χειμῶνι, διέπεμιπον ἐς τὰς πόλεις" 
ὃ δὲ ἐς τὴν “ακεδαίμονα ἐφιέμενος στρατιών τὲ 

ΠΟΠΙΪπαἴνο ρΡαγΠ ΟΙρῚϊ νἱά. Ν ἃ ἐ{ ἢ, 
αν. ὃ. 895. ἀἄμοῖ. ἢ ο5ι. ὃ. 190. 
«ἄη. 2. Ποῖπάθ πάρεσον ἴῃ νυ. ἀσα- 
φεῖ εἰ ἀσφαλεῖ αἰϊθηα! ἰαθ οἱ 5. "0 ]. 
Οὐπὶ βϑηϊθηιία οἵ, ΠΙ|, 3. 0,119. 
-- εὐωϑότες οἱ ἄνϑρω- 
ποι. ΝοιΜΙΠΑΙΙ ΡΓῸ σϑηϊἶν!5 ἀΡ- 
50] 015 1άθ0 Υἱἀθηΐαν 6556. ΡΟΒ Ι, 
«ἴα ἰπ αὐτοί ΡΙΟΠΟΠΐηΘ. . 4ιοὰ 
50] Θοίαπι οϑὲ ρΑγ οἰ κρίνοντες, 
ΟΠ μ οὗ ἄνθρωποι ὁδτίδ. 6ὃχ 
Ρᾶτίο ἱποϑβὺ. Οἵ. Ν ἀψ}}. τ. δ. 502. 
ἀάῃ. 1. --- διδόναι} ἑαυτοὺς 
δηλονότι. 8080}. τὰ δεδόναι Ἰεσὶ 
Επν. ΡΙιοθη. νυ. 21. δἀποιαίτπι οϑῖ. 
ΟἿ, Βεσπ ἢ. ϑγηῖ. ρ. 940. Εχ μᾶς 
Ἰσι τυ Θπούδιοπ6 δῃΐθα βθα! 6 ἢ-- 

ἄμπι εβὶ τούτου, 4 ὁᾶδιι5 ρ6π- 
ἄδαι εχ ἐλπίδι. Αἱ τοῦτο 5ιρ- 
Ῥίον! Ροιῖ., φαθπι 56 αι δ α τ ἢ. 
ἄν, ὃ. 495. 1. Ρ- 1102. --- λο- 
γισμῷ αὐτοκράτορι διω- 
ϑεῖσϑαι, ἴὰ ἀϊοι} ΠΣ ΘΒ ἃ 
γΘιΐοογθ. Αὐτοκράτωρ 66. πο- 
βίγαπι οἰ σ θη πὴ ἃ Ομ τσ, ὙὙ1}]}- 
κι τγ!οἢ. ΟΥ, 120, ὃ. Ὃς διω- 
θεῖσδαι νἱά. ἀάη. 67, 2, 

δ. 5. Ἐν τοῖς Ἡλο π τας 
1. ὁ. ἐν τῇ Βοιωτίᾳ. ΟἿ. ἀάῃ. 1, 
107, 2, --: ἐφολκά. ϑαρτα ο. 88. 
ἐπαγωγά. --- καὶ οὐ τὰ ὄν- 
τα. Ναπι ργαΘΙΟΓ ἰρδῖιι5 ΘΧ ΘΓ ΟΠ ΠῚ 

αἰὔιι 1556. 4]}105 ΠΟΥ Ϊπιυϑ οχ ο. 70. ΤΩ. 
Οὐμπι ργοχίπηϊβ οἵ, ὁ. 79. --- ἐπὶ 
Νίσαιαν. Ἔ ΡῊ ΠΕ ῸΝ 
Ἐπὶ Νισαίᾳ ορηΐ δεῖ! θυΐϊι., 4 
γεγὰ αἰνίπαβ58 ΟΥΘάΘΓΘ 115, πἰδὶ τα 
αὐ! αὐτῷ αι τῇ ἑαυτοῦ στρατιᾷ 
Βαρογνδοᾶπρα δβϑθηῖ, Ναπο οι- 
Ρἰιαϑὶπ ἈΡΏΟΒΟΙΠΊι5 ; ΠΆΠῚ ΡΙθπο ὩΣ 
89: στρατιᾷ τῇδε ... ἐπὶ Νί- 
σαιαν ἐμοῦ βοηϑήσαντος, οὐκ 
ἠϑέλησαν ᾿ϑηναῖοι πλέονες ὄν- 
τες προεμῖξαι. Οἵ, Τ᾽ 1615 σ6Β. 
ατ. ὃ. 913.10... Βοτπακ. ϑγηῖ. 
Ρ. 291. εἱ δάμη. 1, 90,1. -- ἐπὶ 
σφᾶς βοηϑῆσαι. Οἷ. αάῃ. 1, 
107, ὅ. 

ὃ.0. Διὰ τὸ... ἔχον ἐν 
τῷ αὐτίκα, ᾳυοά τὸ5 ἰἰξς 
ἴῃ ρτδοβθηῦία σταΐᾳ οΥαὶ 
5. γοΪ]αρ αἱ 6 ἢὶ ἍΓΓΟτοΡ αι. 
ΟΥ, αι. ἀν. ὃ. ὅ70.. Βοκί: 
δ,190. 6. -- ἐξ ὀλίγου. Οἷ, ἀἀμ. 
1.11, 4. οἱ 46 ΒΡ ΘΥΙΟΓΘ ὃς ΜΙ ΑὙ1}ι. 
ἜΝ ̓  6028. 1. ὁ. --- ἐφιέμενος. 
51 ποὺ ξεομαὺ πὶ ἃ πἀ 8 8. ΠΙ ΔΗ - 
ἀδια ἀΔπη8 ρογίοτ πα, Τιι- 
οΥἀἸ465 Βαῖο πηθάϊο, φιοὰ ἈΠ|0Ὶ1 ἴὰ 
5οἴα ογαϊοπο ἀρ ρθῦθτγο 5ἰθηϊ- 
ἤραι, φαπὶ Ὑἷπὶ ἐπα, 4ιὰ6 ἴῃ 
Βί6ρι, ΤΙοβ. ροοιϊοα ΔρΡΙ αἰ", 
οἱ Ποπιρεῖ, ἱγασίσοναπι αἰ ΑὙ- 



“Μεγαρῆς τὰ 
, , 

μακρὰ τεί 
ἀἀτον ἘΣ ἡ 
σι, καὶ Βρα- 
σίδας ἐπὶ τὴν 
᾿Ἱκτὴν στρα- 
τεύσας τὰ 

πλεῖστα πολί- 
σματα αὐτῆς 
προςποιεῖται. 
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προςαποστέλλειν ἐχέλευε, καὶ αὐτὸς ἐν τῷ Στρυ- 
μόν. ναυπηγίαν τριήρων παρεσχευάζετο. οἱ δὲ 
“αχεδαιμόνιοιν τὰ μὲν καὶ φϑόνῳ ἀπὸ τῶν πρώ- 
των ἀνδρῶν οὐχ ὑπηρέτησαν αὐτῷ, τὰ δὲ χαὶ 
βουλόμενον μᾶλλον τούς τὲ ἄνδρας τοὺς ἐκ τῆς 
γήσου χομίσασϑαι καὶ τὸν πόλεμον χαταλῦσαι. 

109. Τοῦ δ᾽ αὐτοῦ χειμῶνος Μεγαρῆς τί τὲ 
μακρὸ τείχη. ἃ σφῶν οἵ ᾿᾿Αϑηναῖοι εἶχον, χατέ- 
οχαάψαν ἑλόντες ἐς ἔδαφος, καὶ Ιδρασίδας μετὸ 
τὴν ᾿᾿μφιπόλεως ἅλωσιν ἔχων τοὺς ξυμμάχους 
στρατεύει ἐπὶ τὴν ᾿᾿χτὴν καλουμένην. ἔοτε δὲ ὠπὸ 
τοῦ βασιλέως διορύγματος ἔσω προὔχουσα. χαὶ 
ΣἤἌϑως αὐτῆς ὄρος 
πέλαγος. 

ἀρ. 109. 
[Γοὐἵΐαϑϑα τοῖο. 

5 ΟΡ] ἶ5 ἜΧΘΠΊΡ]15 σΟἢ Πυτμαὐασ, {1|- 
θ1ι5 ποὺ Τπογατάοιμ Δ 11: Π]1η4... 
566 [ΟΥγ 586 1Π1001 ἃ. ΡΥ ΘΒΟΥ ΠῚ ΧΆΠ1ΠῚ 
πὸ Ροοίδθ ψυϊάοη ἐφίεσθαι ἃ}- 
8016. τ ἐπιστέλλειν, ΡγῸ νοῦ} ]5 
σὺν ἐπιστολαῖς (ἐντολαῖς) πέὲμ- 
πειν Ροϑαθιίηῖ. θυϊκὰ5 ἰδίαν πο 
ἐφιέμενος ἱπιδρργοίαιιν μετὰ πᾶ- 
σῆς ἐφέσεως. Θυοά, ἴα ΡγοΡαη- 
ὅτπιπὶ ΥἹάοίατ, εἰ ἐς τὴν Πακεδαί- 
μονα οαπὶ ἐκέλευε νοῦθὸ ἰμησαη- 
Ἰὰὺν, ΟἹ, ὐην ΓΥΘό» 2. 9) δ το. οἵ. 
Ὠ1ο ἃ. ὶ 

ὃ. 7. Φϑόνῳ ἀπὸ τῶν 
πρώτων ἀνδρῶν. Ὧδε ἀπό 
νἱά. απ. 1, 97,1. οὐ Βού α ἢ. ϑγηῖ. 
Ρ. 222... 4 πρώτοις ἀνδράσι ἃάη. 
ΙΝ. 105, 1. Μι 61]. ον. 11. Ρ. 85. 
ἴηΐτα Υ, Τρ,υ τς ὀὐχ ὑπηρέτη- 
σαν αὐτῷ. ΟΥ. τἀπιθὴ 1, 182. 
- τοὺς ἔχ τῆς νη σὺ δὶ 14 
δδί τοὺς ἐκ τῆς Σφαχτηρίας ἐς 
᾿ϑήνας χομισϑέντας ΤΌ, ΟΝ. 
οἵ ἐκ τῆς νήσου ληφϑέντες νὸ- 
οδηίυγ. ΟἿ, 15: 24. 2: εἴ ἅδη. 
ἯΥ Ὁ 

άρ. 109: 8.1: Ὑ τ ἘΠ 8 Ὶ 
παρὸ τοῖο βουρία. δύ! ΦΟΙΠ ΟΠ Π0 
ραν ου!αο τέ ἴΓὰ ὀχρ!! μα ὁδὶ, τ 
ἴῃ ΘΧΘΠΙ ΡΠ 5. ἃ 1, 10, 1. ἀὐδουρμιῖ5. 

ὑψηλὸν τελευτᾷ ἐς τὸ Αἰγαῖον 
πόλεις δὲ ἔχει Σάνην μὲν ᾿ἀνδρίων ἀποι-: 

δ. 2. “ιορύγματος. Δυρ, ΓΑ]. γαϊ. διωρύγματος, 
ΟἿ [μοΡ. δὦ Ρμγγη. Ρ. 291. 

Οσπ ἰαπιθὴ ΤΠ μιν ἀ θυ. θυ ππιἢ 
(ὁ ΔΙΘρ ΑΓ ΘΒ 115. ἀἰ μου μι οἷα -- 
{πὲ ἀΘ]ΠᾺῸγ6. νοΪ]εἶθ56. ΠΟ δὶ} νὸ- 
ΤΊ. 116. ΡΙασον Ἠδα οὶ  σοῃϊδοιαγα 
τε τά. -- σφῶν. )ὲ οο]!ούα- 
τόπο παΐπ5. νοσαθ}}} εἴς ἀἀη. 1} 
Δ4δ, 1... ἀδ ἴρβδὸ ριοπομιῖπο δέῃ. 1, 
20,1... 46 τὸ βαρτὰ 09, 4.--- στο α- 
τεύει ἐπὶ τὴν ἀκτήν. ΟἿ 
Ὁ Το ἃ. ΧΙ. Θ8. οὐ ἀθ οι εἶν 
Ραθηϊη 5 ἃ ᾿Αϊδ0 χιοηιῖς δ. τ". 
Ερίτ. ρ. 510. 

δ. 2. Βασιλέως. Χοιχῖδ. ΟἿ 
Πογοάου ὙΠ. 22. 122. οἱ ἀὸ πὰς 
εἰαθ “δούβα Οὐ αϑἴη." Μαϑοᾶ; Ἢ. 
Ρ- 1593. 54. δὲ 1. α]κ. ναθο. Βθρῦ. 
1|. ρ».148..54--- ἔσω. «Ταῖγα ΟἸνοτ- 
ΒΟΠΘΒΙΠῚ. ἃ ἀν ρὸ. [Οϑ5απι Πα πὶ 
ἃ δου πθηῖο Βθρανόιαν " ΠΑΛΟΚ. 
--χαὶ δ Ἄϑως.... τελευν- 

τῷ, οὐ ΑἸμοβ. πὴ 5 Οἷ τ 5 
ἜΧοΘΙ55, ἃἀ Ἀ8 ἃ ον ἢ ἢ 6 - 
Ια σι 5 του π τ α τς Ρουν, Οἷι- 
ἴπι5 οἱ (ἀα! γον ΘΧρ’ απ ΠΟ θη ΘΟ ἢ-- 

Ῥάγαι 5 νους. Πογοάοιι ὙΠ, 22 : ὁ 
ἤάϑως ἐστὲ ὄρος μέγα «-.. ἐς δ - 
λασσὰν κατῆκπον ᾿ - τῇ δὲ τελευ- 
τᾷ ἐς τὴν ἤπειρον. τὸ ὄρος, χερ- 
σονησοειδὲ “ ἐστι. 
τελευτᾶν ἔς τι εἴ. ἀἀμ, 1], 51, 1. 

ΡΓΟΡπλ5. 1)6 " 

“Ὡς 

΄ », 

“- ν᾿ 



- 

[ἐς 

"»" 
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κίαν παρ᾽ αὐτὴν τὴν διώρυχα, ἐς τὸ πρὸς Εὖ- 
βοιαν πέλαγος τετραμμένην. τὰς δὲ ἄλλας Θύσσον 
καὶ Κλεωνὼς χαὶ ᾿Αχροϑώους καὶ Ὀλόφυξον χαὶ 
“ον, αἷ οἰκοῦνται ξυμμίχτοις ἔϑνεσι βαρβάρων 
διγλώσσων. καί τε καὶ Χαλκιδικὸν ἔνε βραχύ, τὸ 
δὲ πλεῖστον Πελασγικὸν τῶν 
καὶ ᾿Αϑήνας Τυρσηνῶν οἰχησάντων καὶ 4βισαλτι- 
κὸν καὶ Κρηστωνικὸν χαὶ Ἡδῶνες" κατὸ δὲ μωχρὼ 
πολίοματα οἰκοῦσι. καὶ οἱ μὲν πλείους προςεχώ-- 
θησαν τῷ βρασίδᾳ, “Σάνη δὲ χαὶ “τον ἀντέστη, 
καὶ αὐτῶν τὴν χώραν ἐμιμεείνας τῷ στρατῷ ἐδὴη ἤου. 

110. “ἧς δ᾽ οὐχ ἐςφήκχουον, εὐϑὺς οτρατεύει ἐπὶ 
Τορώνην τὴν χαλκιδικήν, χατεχομένην ὑπὸ ᾿4ϑη- 

καὶ Απμωόν ποτξ. 

γαίων. 
2, ᾿Ὶ Γ “Ἥ " 

ὄντες τὴν πόλιν παραδοῦναι 

᾿Ὶ 7 , 2!) ν »,. , }] “2 ε΄ 

χαὶ αὐτὸν ἄνδρες ὀλίγοι ἐπήγοντο ἕτοιμοι 

καὶ ἀφιχόμενος 
γυχτὸς ἔτι χαὶ περὶ ὄρϑρον τῷ στρατῷ ἐχαϑέζετο 

δ Ἢ: 
Αἰ, αν. “Ἥδωνες. 
54. 102, ϑ. ῳ 

᾿ ὍΣ Ὁ πρὸς. ἐς πελα- 
γος. [ἃ οβὲ αἀ βίπαι 5: ῃρ σαν. 
σ᾿. ἐἢ ὁγο ἀοι. ΥἿΙ, 122. ΟΡ 1,6 ας. 
Ι. ἃ. ν. 144, τὰς δὲ ἄλ- 
λας. ..8ιγαθοπὶβ. ὀχοορρία 1. ὙΠ. 
ἴῃ {π᾿ οἰαπὶ 4 116 Πα 5. τ} 68, 
{π|ῶ5 δῖ ππθηογαι ἍΤ] γ ἀ46 5, ἴῃ 
Αἰμπὸ πιοηΐϊθ ροπιην, δαπδ5. πιθη- 

(ἰο πὶ ποῖ δοίη! ΠΝ. Πδης 
ἰΔΠΊΘΠς ΠΟΙΪ ΠῚ Ποτγοίοι. ὙΠ, ὥς 
ἋἴθοηΒ 6556 ἐν τῷ ἰσϑμῷ, ἐς τὸν 
τελευτᾷ ὁ ἤλϑως. διιύς Βἰη σι α-- 
σὰμπι αν νίταμι ἀ 6 Πηΐνὶ ἤθἢ θΟΌ556 ἐ6- 
το "δῖναι [6 ας. Ρ. 150. 5. 
Θύσσον. Θυσσόν 5ογὶθὶι Ἀμμν, 
Οὗ ἀο δ}. Πόσον. ἀοορῃϊ. Ρ. 210. 
-- κ ρ00 ὥους. Αριυὰ Ποῖος 
ἄοι. ᾿ἀκρόϑωον. ἴῃ οαοιπμηΐηθ 56ιι 
5.10 ΔΙΠΟ [556 ἀἴοπην ΡΠ] η, Η. 
ΝΕΊΝ, 10. Αογαιμοι οἱ Δ 6]ὰ 11, ὦ. 
ΑογοδίμοΠ γοοδηοβ. ΟΟΠΙΓὰ {1105 
ἀϊδραιίαν "6 αἷς. ρ. 149. 

δ. 4. Διγλώσσων, Ὀ.Π11η- 
Θαι 1 Π.. Ἷ. 6. ρτγαθίθι βαδμι [ἰη-- 
ϑδπι δἰΐαπι ἀταθοι Ἰοφιρμίίι, ΟἿ, 
ΠΟῚ],.,. 4υΐ σοιηράγαι ὙΠ, 85... 

᾿ 

δῶνες Νοη. οἱ Βὸρ, 
γυ]οῸ οὐ Βεῖεῖς. Ἤδωνες, βᾶγιιμι οομβίαπίου. 

Ιπ Ατ. οἱ Οἰιυ. (α55. 

σε 

λ 

ΝΊ 6 Ρ. Βουῖρι, Βῖ5:. 1 ». 180. 5 1π|. 
δα ΡΙαι. ΤΊοιη. ο.0.-- Πελασγι- 
κὸν τῶν. «Τυρσηνῶν οἷ- 
κησάντων. 6 οὐοἸ]οοαϊίοπὸ 
ΡΑΓΠΟΙΡΙ οἵ. ἄπ. 1, 90. 1. ὲ Ρε- 
5915 Τ ὙΥΓ ΘΗΝ ον ΤΎγΠ  πἰ5 Ρ6- 

Ἡδῶνες. 

Ιἀβσίοῖβ νἱ 4. ΝῚ ὁ". Ηϊβι. ἤσηι. 1. ᾿ 
Ρ- 44. Ξ44. οἱ Ρ. θ0. Μπ 61}. Αἃ- 
ἀθμά. δ Μίηγα.Ρ. 497. 544. οἱ 
Ετρυβο. 1. μᾶσ, 760. 4]..ὙΥ ἃ ὁ ἢ 5. πὶ: 
Αμΐψι. αν. 1. 1. ρ. 808, 54. (ρ. 
41. οὐ, 2.) Βα τ. δα Ποιοί: ἵν 
ὁ. Λῆμνον ..«καὶ ᾿Αϑή- 
νας. ΟΥὁτὸ 4ο 1. ΥἹ, 137. 544. 
ἀπ Βισαλτικὸν καὶ Κρη- 
σπκωνιπόν. Νοιηῖπα οἵα οχ Βι- 
5} 86. οἱ ΟΠ θβιοηϊαθ κεῖνο ατγοβίο-- 
πἷὰ 8 ὑρομιεϑε ἀθ σιῖθιβ [ουΥ 5 
οἵ, δάμη. 1Π|,.99,. 6. 

(ἀρ. ἘΝ ὃ 1. Τορώνην. 
ΘΠ Ομ 6 ἀρ θοπὶ ρΓα ΘΟ ριιαπι, οὐ 5 
5115. 15. 4π86 ΘΧΊ ΓΘ ηΙ0 Ποο οὰρ. οἱ 
1{18,.21 ἰδρυιπίων, ἀπ ἴτιν, αἶπαδ 
Θἰ5. ἀάθιιο ΤΌΡΟΙ 6 ἐηρῳν γιά. 
1μθ αἰκ. ἀτγαρο, βορὶ. ΠῚ. ρ. 119. -- 
περὶ ὄρϑρον. Ο δόμοι. ΠῚ, 
112..3 

3 ᾿ 

ἔπειτα ἐπὶ 
Τορώνην 

στρατεύει, ἔν- 
ϑα οἱ πράσ- 
σοντες αὐτῷ 
πρῶτον ἑπτὰ 

4 Ὺ ᾿ ΄ 

ἄνδρας ἐςά- 
γουσιν, οἵπερ 
πυλίδα διαι- 

ροῦσιν. 
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πρὸς τὸ «Διοςχούρειον, ὃ ὠπέχει τῆς πόλεως τρεῖς 
μώλιστα σταδίους. τὴν μὲν οὖν ἄλλην πόλιν τῶν 
Τορωναίων χαὶ τοὺς ᾿4ϑηναίους τοὺς ἐμφρουροῦν-- 
τας ἔλαϑεν᾽ οἱ δὲ πράσσοντες αὐτῷ εἰδότες, ὃτι 
ἥξοι, καὶ προςελϑόντες τινὲς αὐτῶν λάϑρα ὀλίγοι 
ἐτήρουν τὴν πρόςοδον, χαὶ αἷς ἤσϑοντο παρόντα, 
ἐςχομίξουσι παρ᾽ αὑτοὺς ἐγχειρίδια ἔχοντας ἄνδρας 
ψιλοὺς ἑπτά" (τοσοῦτοι γὰρ μόνον ἀνδρῶν εἴχοσι 
τὸ πρῶτον ταχϑέντων οἱ χατέδεισαν ἐςελϑεῖν" 
ἤοχε δὲ αὐτῶν Μυσίστρατος Ὀλύνθιος") οἱ δια- 
δύντες διὰ τοῦ πρὸς τὸ πέλαγος τείχους χαὶ λα- 
ϑόντες τούς τε ἐπὶ τοῦ ἀνώτατα φυλαχτηρίου 
φρουρούς, οὔσης τῆς πόλεως πρὸς λόφον. ἀγνα- 
βάντες διέφϑειραν καὶ τὴν κατὰ Καναστραῖον πυ-- 

ὅαρ. 110. 8.1. Ζιοςκούρειον. Τ. 0, οσ, ατ. Νοβάι. Αγ. 
Οἰν. «“Ζιοςκούριον. “]οςκόριον ἰεσὶ ἰπθοῖ 100. δὰ Ῥῆγγη. μ. 290, 
εἰ 3608., “ιοςκόρειον Ὠιπά. ἰπ δίθρῃ. Τ1πὸ5.. Οὗ ΠῚ, 70. 

δ. 2, Ἥξοι. Υεη. Τ. Ο. Βερ. οὐ 4}}} ἵτὸβ ἥξει. 
Προςελϑόντες. Ὑαῖ. εἰ Βεῖκιῖς. προελϑόντες, αἱ ἰδοῖ!! Αἰισ. οἱ 

Ρᾳ]. ἴῃ Βεῖηκ. δά. βἴθυ., βϑὰ οοηΐϊγα 56 η}1 αἸϊοῦιπι. .ῃῸ6 ἰδίοβ ὃχ 
ὉΓΡ6 ΑἸ Φαδηίιη ΡΥΟσΤΘ5505 6586. οὐ ἴδ] Βταβι δ δἀνθηίαπι οχϑρθοίαββο 
δἰ σῃϊποαγοῖ. Οὐαπι βθηϊθηϊίαπι ἃ ΤΠΠοΥ 15. τπθηΐθ αἰϊθπαπὶ ἄπο; π6- 
416. δῃΐπι ἰβίοβ θχίτα ἀῦρθοπὶ Βιαβϑίάαπὶ ὀχϑρθοίδηϊεβ [αοῖν, 56 ἃ Ἰηϊγὰ θᾶηι, 
Ροβίψιδπι 56 πη} } ἰπ οαδίγα οἷ ργοίθοι, προςελϑόντες, 486 σογοηαὰ 
Θ5βθην, σοπάϊχογαπι.. ΒΝ. Βροῖο ῥργορίογ γέρα ἐςκομ. παρ᾽ αὖτ. 

Ἦρχε ... Ὀλύνϑιος ἃ} ορεππ5 ΠΡ γ18 ἀρβαηῖ, 564 πιὰη. τθο, ἴῃ πιᾶγρ, 
αάβοι, 

ὃ.2. Τὴν...ἄλλην πόλιν, -- τοὺς ... φρουρούς] τὸ 
ἱ. 6. τοὺς ἄλλους πολίτας. ---- ἐς - 
κομίξουσι παρ᾽ αὐτούς, 
αἀ 56 (ἴπ ἀγῦ 6πὶ)} ἱπῦτο ἀτπ- 
οὐπὶ. ΟΥἮ 111,2. -- ἄνδρας 
“νιλούς. Ἐχ Βιαβίάαθ πη] ι15. 
-- τοσοῦτοι μόνοι. Οἵ. 
αάη, Π|, 52, 4. -- διαδύντες. 
οθασπι ΠΟ Ὑθυθυπ 6. [ΟΥΑΠΊΘη 
ΔἸσαοαΣ Ρουθ μη θιι5 ΘΟΠΡΤΘΠΒ 
51}, ΠλΠΤ 1 ΠΊ, Ζαθηὶ ΟΟἰΠαρϑιπὶ οἱ ἷπ 
400 τοῆεϊθιάο 605 ἱπποὸ Οὐομρα- 
ἴ05. [υἶδδ6 ροβίθα [ο. 112. ἀϊβοί-- 
ΠῚ115,. ΔΠΊΟΙῚ ρει 556 50 ΒΡ ΟΘΠΕΝ.“΄ 
ΒΙΟΘΟΜΕ. νορὰ καὶ λαϑόντες, 
4πῖὰ οἸαπ ἀθβυϊηϊ ἱπ σ 6 5518 ΠΟΙΪΟ 18 Π| 
διαδύντες νοσθ σομμποίμγ, ΠΘΠΊΟ, 
«υϊάδηη πιὰ σῃοροτο ἀοβίἀογοὶ, οἱα- 
γἴπι 5. ἰΔΠ]6  οαραν τοὶ Οοαυμηίε", 

ἑξῆς, τοὺς φρουροὺς διέφϑει- 
ραν. 5080]. Φυλακτήριον, υἱ 1,αἴ. 
Ρτδοβίάϊαπι, πἶο ἀθ ἰοοο ἀϊ- 
οἴ δϑὺ, βιργα ο. 31. 39. 46 πιἱ- 
Πηρι5. 6 ἀνώτατα Ποχίοπο, οὐ 
ἀνωτάτω φτηαοίεγεραι θὶκ.. οἵ, 
Δ τ}. αν, ὃ. {82. οἱ ποβ δά Χρϑῃ. 
Ογν. ΚΝ, 4, 42. --- οὔσης -.. 
πρὸς λόφον, 4πππὶ ΤΡ 5 
ἀοοϊίηαῖα (56 ἀρ ΡΙΪ οαἰα) 
δ'Ὁ 0111. Εχ φυὰ ἱπιθυργοιαιοηθ, 
ΟὟ δοοιϑαίίνιβ ΡΟΒΙ 5. 5᾽!, ἰη[6]- 
Ἰἰρίμαν, --- κατὰ Καναστραῖ- 
ον. Καναστραῖον ἄκρη, τὸ δὴ 
πάσης τῆς Παλλήνης ἀνέχει μά- 
λιστα, Ἠοτγούοι. 11, 123. Ηοάϊο 
ΡΙαἰύτι ραὰ 1,6 αι. 1. ἀ, Ρ. 1060. 
ἘΞ ἑδρίοπο ἰρίμαν. μαῖα ῬΑ ΠΘη 65 
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λίδα δηΐρουν. 111. ὁ δὲ Βρασίδας τῷ μὲν ἄλλῳ 
στρατῷ ἡσύχαζεν ὀλίγον προελϑών ,, ἑχατὸν δὲ 
πελταστὰς προπέμιπει. ὅπως, ὁπότε πύλαι τινὲς 
ἀνοιχϑεῖεν, χαὶ τὸ σημεῖον ἀρϑείη, ὃ ξυνέχειτο, 
πρῶτοι ἑρδρώμοιεν. χαὶ οἵ μὲν χρόνου ἐγγιγνο- 
μέγου καὶ ϑαυμάζοντες κατὰ μικρὸν ἔτυχον ἐγγὺς 
τῆς πόλεως προςελθόντες" οἱ δὲ τῶν Τορωναίων 
ἔγδοϑεν παρασχευάζοντες μετὰ τῶν ἐρεληλυϑό- 
τῶν, αἷς αὐτοῖς" ἥ τε πυλὶς διήρητο, καὶ αἱ χατὰὼ 
τὴν ἀγορὰν πύλαν τοῦ μοχλοῦ διαχοπέντος ἐγε- 
ᾧγοντο, πρῶτον μιὲν κατὰ τὴν πυλίδα τιγεὶς πε- 
θιαγαγόντες ἐφεκόμισαν, ὅπως χατὰ νώτου καὶ 
ἀμφοτέρωϑεν τοὺς ἐν τῇ πόλει οὐδὲν εἰδότας 
ἐξαπίνης φοβήσειαν " ἔπειτα τὸ σημεῖόν. τὲ τοῦ 
πυρός, οἷς εἴρητο, ἀνέσχον χαὶ διὲ τῶν χατὼ 
τὴν ἀγορὰν πυλῶν τοὺς λοιποὺς ἤδη τῶν πελτα- 
στῶν ἐςεδέχοντο. 112. χαὶ ὃ ρασίδας ἰδὼν τὸ 
ξύνϑημα ἔϑει δοόμῳ, ἀναστήσας τὸν στρατὸν 
ἐμβοήσαντά τε ἀϑροόον καὶ ἔχπληξιν πολλὴν τοῖς 
ἐν τῇ πόλει παρασχόντα. χαὶ οἱ μὲν κατὰὼ τὸς 
πύλας εὐϑὺς ἐςέπιπτον, οἱ δὲ χατὰ δοχοὺς τε- 
τραγώνους. οαὲ ἔτυχον τῷ τείχει πεπτωχότι καὶ 
οἰχοδομουμένῳ πρὸς λίϑων ὠνολχὴν προςχείμιε-- 

170 

ῬΓΟΠΊΟΠΓΟΥΙ ἵπ ΘΠ Ποηΐα ογαῦ Τὸ- 
ΓῸΠ6. [)6 δδοθηΐα γοοὶβ νἱ. (ὁ 6{{]. 
Βοοίτίη. δοοθηΐ. Ρ. 290. 
ΟΡ. 11:1. ὃ. 2. Ἐγγιγνο- 

μένου. ΟῚ, 118,1. Μὲ ργοχί- 
τπὸ καί οἵ. δάποί. Ι. 00. 1. -- 
ϑαυμάξοντες. ᾿Αποροῦν- 
τεβ; τί ἂν εἴη τὸ αἴτιον, δι οὗ 
οὐ φαίνεταί τι σημεῖον. ἀ 4ΟΥ- 
ΚΑΣ. --- οἱ «««παρασκευά- 
ἕξοντες, 4πὶ.... Γοπὶ ἀἀοΥ- 
πᾷ ΒΔΓ. -- αὐτοῖς, 1. 6. ὑπ᾽ 
αὐτῶν. --τοῦ μοχλοῦ δια- 
κοπέντος. ΟΕ ἢ], ἅ. - πε- 
ριαγαγόντες. Ἐχίγα ἀγθεπι. ΟΥ̓, 
ΠοΡτ. - κατὰ νώτου καὶ 
ἀμφοτέρω ϑεν. Ῥεγ ρογίυϊαπι 
᾿π ΟΠ. 5505 ἃ ΟἰΓΟΙΠ ἀπο θ γα ΡΟΣ 
υἱσοβ ὉΓΡΪβ. νἱἀθηίαν γο]υΐδβα. αἱ 
ΠΟῚ 50]υπὶ. ἃ ἰοΥσῸ;; 568 εἰΐδιι ἃ 

Ἰδθυ θι15 ἰγγιουθηΐ, --- εἷς εἴρη - 
τὸ -- ξυνέκειτο ὃ. 1.. φιδπιαι- 
πιοάπιπι αἰ αἰ ο ἔπι πὶ ἐτᾶϊ Ιερὶ- 
Πη5. 84], ἴππσ΄ ο. 118. 

(ἀρ. 1129. ὃ.1. Ἔϑει δρό- 
μ ῳ. ΟΥ̓ ἀα6η. ΠΙ, 111, 2. --- ἐμ- 
βοήσαντα.. «αὶ... παρα- 
σχόντα. ]. 6. ὃς ἐνεβόησε καὶ 
παρέσχε. ΟΥ ἀάη. 1, 18,2. Αὐἰϊ- 
Οὐ] τ5.,. Φιδηααδηὶ ραγιοἰρίαπι ἴῃ 
δπαποίαιιιπι ΓΙ αἰΐνια μι βοἰνθπάαπι 
οδὺ, Δα] ποῃ ροίϊαϑί, «ιυία ποπ ἰ5 
ΘΧΟΓΟΙ 5, 41 οἰ απο ΘΠ βιιβί! τ οἵ 
Πηθίπιπι ᾿ΠΟἰι551}., ἃ Αἰ ΓΘ ΓΟ ἀἰδιίηρσα- 
ἴυν, 564. 46 Βιαδίἀαθ δχδγοῖμι ἰὰπὶ 
ποΐο πᾶθο ργαρίθγθα οπΠοϊ η αΓ, 

ὃ. 2. ΔΤοκοὺς τετραγώ- 
νους, ὑγΓᾺ} 65 γε] ἃ5568 48 - 
ἀταηρσαατοβ., ρῬἰδηϊίοιη 0}}}}-- 

ὕστερον δὲ 
ἑκατὸν πελ- 
τασταὶ Βρα- 
σίδου ἐςκομί- 

ζονταῖι. 

χαὶ ὃ ἄλλος 
᾿Ὶ 

δὲ στρατὸς 
ἐςπίπτει. 



-» ἊΝ 

τῶν δὲ πα- 
9 

ρόντων Ἄϑη- 
ναίων οἱ πολ- 
λοὶ καὶ τῶν 
Τορωναίων 

οἱ αὐτοὶς ἐπι- ; 
τηδειοι κατα- 
φὲ ὑγουσιν ἐς 
τὴν ᾿1ήκυϑον. 
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γῶι. Βρασίδας μὲν οὖν χαὶ τὸ πλῆθος εὐϑὺς ἄνω 3 
καὶ ἐπὺ τὸ μετέωρα τῆς πόλεως ἐτράπετο βουλό- 
μενος κατ᾽ ἄχρας καὶ βεβαίως ἑλεῖν αὐτήν" ὃ δὲ 
ἄλλος ὅμιλος χατὰ πάντα ὁμοίως ἐσχεδόννυντο. 
11... τῶν δὲ Τορωναίων, γιγνομένης τῆς ἐλώξ 
σεως, τὸ μὲν πολὺ οὐδὲν εἰδὸς ἐϑορυβεῖτο, οἱ δὲ 
πράσσοντες χαὶ οἷς ταῦτα ἤρεσχε μετὰ τῶν ἐς- 
ελϑόντων εὐϑὺς ἤσων. οἱ δὲ ᾿ϑηναῖον (ἔτυχον. 
γὰρ ἐν τῇ ἀγορᾷ ὁπλῖται χαϑεύδόντες ὡς πεντή- 
κοντα) ἐπειδὴ ἤσϑοντο, οἵ μέν τινὲς ὀλίγοι διὰ- 
φϑείρονται ὃν χερσὶν αὐτῶν, τῶν δὲ λοιπῶν οἱ 
μὲν πεζῇ, οἵ δὲ ἐς τὸς γαῦς, αἣ ἐφρούρουν δύο, 
καταφυγόντες διασώξζονται ἐς τὴν “ήκυϑον τὸ 
φρούριον, ὃ εἶχον αὐτοί, καταλαβόντες ἄχρον τῆς 
πόλεως ἐς τὴν ϑάλασσαν ὠπειλημμένον ἐν στενῷ. 

ὅὰρΡ. 113. 8.1. 
ΟΥΣ βτθ 2. 1: 

4πᾶπ| ἃ 5010 δά νουίοοπι μαι οἵ- 
Ποθηϊθβ. ΟἿ Αὐτ ἢ. 

ὁ... Τ᾿ ὺ πλῆϑος, ργ]δτῖ- 
46. πιΆΪΟΤ ΒΔΓ 5. Οἱ, 9.0} Υ. 
-- τὰ μετέωρα. ΟἿ᾽ ος 410: 
δχίγθηι. βουλόμενος. ΟἿ. 
οβι. αν. ὃ. 100. ἀπ. 13. εἱ δὰ 
ΧΘθορ. Απα}. 1, 10,1. ΒιμμΠνον 
Απυοομτη ργοσ θη ἴον 416 
Οἷὰ 5 θα ο τα τα ἕν. ΧΗ], 90. --- 
κατ᾽ ἄπρας., ἃ φαΣΐ πο τ 8 
(νἸνρ. θη: 11. 002.}).. ἃ 5 πὶπὶὸ 
νονιῖοο. ΟἿ᾽ δα. αὶ. 

ὰρ. 113. ὃ. 1. Τ᾿ὸὸ πολύ, 
αν Ραμ} 0 ἃ η[6 τὸ πλῆϑος. 

διὸ Τὲς "ὀλίγοι. (ΟἿ αάη. 
40. ὃ. -- αὐτῶν] τῶν περὶ 
τὸν Βρασίδαν. 5.80}. 5εὰ {άπ 
ΟἹ ΤΟΠΊΟΙΟΙ 5. βίη οὗ περὶ τὸν 

Βρασίδαν, οὐ νοῖῦα ἐν γχεροίν 
ΡΟΙ 86 5018 ΡΟ ἱ βοίοαδηι, αὐτῶν 
ΡΟΙΓ5. ἃ ΑἸ Θη5 65. βρθοίασο οὐ 
{γα ΘΟ ΠῚ Ὑἱἀθιμ:. ΟἿ, αάπ. ΠῚ, 104, 
1. --- ἐς τὰς ναῦς, ἀὶΐ ἐ- 
φ 00 ων ονμμϑς δ ὕ ο. Β᾽Π ΠΟΥ ὙΠ, 
48, : πρὸς τὰ στρατύπεδα, ἃ 
ἣν ἐπὶ τῶν ᾿Επιπολῶν τρία, ΔΙ 
ΑΘ Ἐ ι ῥοῦν: τὴν Πήκυϑον 
τὸ φρούριον. Τ1)ὸ ἀν οι] }5 

-5 

᾿Ἐςελϑόντων. ὙΪσῸ οὐ Βοῖικ. εἰςελϑόντων. 

οἵ, αἄάποι. 11, 67, 2. -- αὐτοί, 
1081 (5011). 5118. Το Ὁ - 
π Δ 81 85.. Οἵ. 190... 6. ὙΠ|,.95, Ὁ: 
ΕΗ καταλαβόντες. ἌΣ 
σϑωῷ, οὐσαπραῖΐαᾶ ὀχῖτδ- 
ΠΙ ἃ ἀΤ}}5 (Τοϊοπᾶο}) ΡΥ 86, 
{πὰ 6 Ρᾶ 15 ἴῃ τ ροττδ- 
οἰὰ ἀπ σι βίο βίη 0 (Ὁ τὸ- 
Πω|Ὸπὰ ἀΠ}06}) ΙΓ σοΘρία οΥαϊ. 
Νὴ α}}}5 ἰσίμαν ογαὶ μθογίμιιδ, 5608 
Ρὰν 5 Τογοιᾶθ ὀχίγοπια οἰπ πα ι6 οἂ-- 
δέ ται, πᾶν 6 οῦγαν ΑἸθρουθιβ, αι 

εἶα τὰ}. Δίαοοα, Ποογιμθηι ἴῃ ἀΠ10 
Ργοιποη οΥο αιιαῖη ΤΡΌΠΟΙ, 4 -- 
081} Οὐμ ἀπ ΤΠ] 5. ΘΙ η0 5 .00}-- 
Ιοὺ Ὁ]. Ἂς τὴν ϑάλασσαν ἀπει- 
λημμένον οἴηὶ ΘΙὨΡ να δ] ἀἴοια διμηι 
ΡΓῸ ῬΙοη ἴον ]νιι5 ἐς τὴν ϑάλασσαν 
ἀνέχον καὶ ἀπειλημμένον. ΟἿ. 
Τη.. συάμημ. ν. ἔμ ρ νὰ, Ομ γον) ἷ5 
αἀπειληκμέ ΨΟν ἕν στενῷ ἰσϑμῷ, 
6. 45. ἴῃ Ργδοροβίίοπο, ἐν ᾿ς 
γθαὶ, Αὐποάι5 ΥἹ, 1: ἐν εἴκοδε 
σταδίων μάλιστα μέτρῳ διεείργε- 
ται ὁοῃιοη!,. ἈΠΟ 5 ΟΙἶὰπι ΘΠ: 
οἰαίπι ὦ. 120: τῆς Παλλήνης ἐν 
τῷ ἰσϑμῷ ἀπειλημμένης οομρὰ-- 
τὰν Πλροὶς, Αα4, ΥἹ, 97, 1. οἱ ἀὸ 
ἀπολαμβάνε εν ἀθῃ: ΤῊ 

ὑπαὶ 
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3 ἰσϑιμῷ. κατέφυγον δὲ χαὶ τῶν Τορωναίων ἐς αὐ- 
Ι τοὺς ὅσοι ἦσαν σφίσιν ἐπιτήδειοι. 114. γεγενημένης 
δὲ ἡμέρας ἤδη. καὶ βεβαίως τῆς πόλεως ἐχομέ-- 
νης, ὁ Βρασίδας τοῖς μὲν μετὼ τῶν ᾿᾿ϑηναίων 
Τορωναίοις καταπεφευγόσι κήρυγμα ἐποιήσατο τὸν 
βουλόμενον ἐπὶ τὸ ἑαυτοῦ ἐξελϑόντα ἀδεῶς πο- 
λιτεύειν, τοῖς δὲ ᾿Αϑηναίοις χήρυκα προςπέμινας 
ἐξιέναν ἐχέλευσεν ἐκ τῆς Μηχύϑου ὑποσπόνδους 

2 καὶ τὰ ἑαυτῶν ἔχοντας, ὡς οὔσης Χαλκιδέων. οἱ 
δὲ ἐχλείψειν μὲν οὐχ ἔφασαν, σπείσασϑαι δὲ σφί- 
σιν ἐχέλευον ἡμέραν τοιὶς νεχροὺς ἀνελέσθαι. 
δὲ ἐσπείσατο δύο. ἐν ταύταις δὲ αὐτός τε τὸς 
ἐγγὺς οἰκίας ἐχρατύνατο. χαὶ ᾿Αϑηναῖοι τὸ σφέ- 

3 τερα. καὶ ξύλλογον τῶν Τορωναίων ποιήσας ἔλεξε 
τοῖς ἐν τῇ ᾿ἀχάνϑῳ παραπλήσια, ὅτι οὐ δίκαιον 
εἴη οὔτε τοὺς πρώξαντας πρὸς αὐτὸν τὴν λῆψιν 
τῆς πόλεως χείρους, οὐδὲ προδότας ἡγεῖσϑαι, (οὐ-- 
δὲ γὰρ ἐπὶ δουλείᾳ, οὐδὲ χρήμασι πεισϑέντας 
δρᾶσαι τοῦτο, ἀλλ᾽ ἐπὶ ἀγαθῷ καὶ ἐλευϑερίᾳ τῆς 
πόλεως.) οὔτε τοὺς μὴ μετασχόντας οἴεσϑαι μὴ 
τῶν αὐτῶν τεύξεσϑαι" ἀφῖχϑαι γὰρ οὐ διαφϑε- 

4 ρῶν οὔτε πόλιν οὔτε ἰδιώτην οὐδένα. τὸ δὲ κή- 
θυγμα ποιήσασϑαι τούτου ἕνεχα τοῖς παρ᾽ 4ϑη- 
γαίους χαταπεφευγόσιν, αἷς ἡγούμενος οὐδὲν χεί- 
θους τῇ ἐκείνων φιλίᾳ: οὐδ᾽ ἂν σφῶν πειρασαμέ- 

Βρασίδας δὲ 
τούτοις μὲν 
σπένδεται 

δύο ἡμέρος, 
τῶν δὲ Τορω- 
ναίων ξύλλο- 
γον ποιήσας 
παραϑαρσύ- 

ψει. 

ἀρ. 114. δ. 1. Προςπέμψας. πῃ ΟΡ Ϊπιΐδ πιο  ηἷ5 προπέμ- 
ψας. Αἱ νἱά. θυκ,. δὰ ΥἹΙ, 2. 

δι Ὁ ΠΟ: Οἵ“ πσπ 1 109..,.9. δ:.3. Τοῖς ἐν... πάν ϑῳ. 
-- σφίσιν. Οἵ, δάμη. ἵ 20, 1. 500}. λεχϑεῖσι οἱ δ. ὁ, 80. 544. 

Οαρ. 114. ὃ. ̓᾿ Τεγένημ ἐ- -- χείρους. ΟΥ δά, ΠῚ, 9,1. 
νης δὲ ἡμέρας ἤδη. Βοῖο- 
ταπίπγ πᾶθο δὰ 110. 1. ἀϊοία. --- 
μετὰ τῶν ᾿Αϑηναίων, 1. 6. 
μετὰ τῶν ἐν τῇ ἀγορᾷ (10, 2.) 
γενομένων. --- Τορωναίοις 
καταπεφευγόσι. Ὅ6 (0|10- 
οαϊοπα γουθογαπι νἱὰ, δάη. 1; 90, 
1. -- ἐξελϑόντα] τῆς - :Δη: 
κύϑου. 8080]. 
ὃ.2..Σπείσασϑαι ... ἀν ε- 

λέσϑαι. Οἵ. ἀάη. 98, 8. 
ΤηιοΥ ἀϊ 415. ΟἹ]. Π. 56οῖ. Π. 

- οὐδῪέ δηΐε προδότας Ὁ0110-- 
Οαὐαπι ΡΓΟΡΙΘ ΒΡ ΘΙ ΙΟΓΘΠῚ ΠΘρΡΆΠΟ-- 
Π6Π| ἀϊούιιπι οϑὲ ΡγῸ [μαἰπο ν 6]. 
- ἐπὶ δουλείᾳ οι. ΒΠΉ ΠΟΥ 
ΠΙ. 10. 9. 
ὁ. 4. Παρ᾽ ᾿Αϑηναίους. 

Τοὺς “Δήκυϑον ἔχοντας. ΟΠ 119, 
ὦ. ὃ. -- ὡς ἡγούμενος. ΟΙ. 
ὡς οἰόμενος ΥἹΙ, 92, 9. οὐ ἴθ ἁάῃ. 
-- οὐδ᾽ ἂν ἐνν εὔνους ἄν. 
θο ἰΐογαίο ἄν οἵ. δά. 1, 190, 9, -- 

12 



ἔπειτα προς- 
βάλλει τῇ 4Ἵη- 
κύϑῳ. τῇ δ᾽ ὑ- 
στεραίᾳ οἴκη- 
μὰ καταῤῥα- 
γὲν φυγὴν 

τῶν φρουρῶν 
ποιεῖ. 

113 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ͂ ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ 4. ριε.. 

γους αὐτούς, τῶν Αακχεδαιμονίων, δοκεῖν ἧσσον, 
ἀλλὰ πολλῷ μᾶλλον, ὅσῳ δικαιότερα πράσσουσιν, 

εὔνους ἂν σφίσι γενέσϑαι᾽ ὠπειρίᾳ δὲ νῦν πεφο- 

βῆσϑαι. τούς τε πώντας παρασκευάζεσθαι ἐχέ- 

λευσεν αἷς βεβαίους τε ἐσομένους ξυμμάχους, χαὶ 
τὸ ἀπὸ τοῦδε ἤδη, ὃ τι ἂν ὡμαρτάνωσιν, αἰτίαν 
ἕξοντας" τὸ δὲ πρότερα οὐ σφεῖς ἀδικεῖσθαι; 
ἀλλ᾽ ἐχείνους μᾶλλον ὑπ᾿ ἄλλων χρεισσόνων, καὶ 

ξυγγνώμην εἶναι, εἶ τε ἠναντιοῦντο. 118. χαὶ ὃ 
μὲν τοιαῦτα εἰπωῶν καὶ παραϑαρσύνας; γαλῶρϑι 
σῶν τῶν σπονδῶν; τὰς προςβολὲς ἐποιεῖτο τῇ 

“ηκύϑῳ. οἱ δὲ ᾿᾿ϑηναῖοι ἠμύναντό τε ἐκ φαύλου 
τειχίσματος. καὶ ἀπ᾽ οἰκιῶν ἐπάλξεις ἐχουσῶν. καὶ 
μίαν μὲν ἡμέραν ἀπεκρούσαντο" τῇ δ' ὑστεραίᾳ 
μηχανῆς μελλούσης προςάξεσϑαι αὐτοῖς ἀπὸ τῶν 
ἐναντίων, ἐφ᾽ ἧς πῦρ ἐγήσειν διενοοῦντο ἐς τὼ 
ξύλινα παραφράγματα χαὶ προςιόντος ἤδη τοῦ 
στρατεύματος ; ἡ ᾧοντο μάλιστα αὐτοὺς προςχο- 
μιεῖν τὴν μηχανὴν χαὶ ἣν ἐπιμαχώτατον; πύργον 
ξύλινον ἐπ᾽ οἴχημα ἀντέστησαν ᾽ καὶ ὕδατος εἰμι-- 
φορέας πολλοὺς καὶ πίϑους ἀνεφόρησαν καὶ λί- 

[2 

ϑους μεγάλους . ἄνθρωποί τε πολλοὶ ἀνέβησαν. ; 
τὸ δὲ οἴχημα λαβὸν Μεῖζον ἄχϑος ἐξαπίνης χκα- 
τεῤῥάγη, καὶ ψόφου πολλοῦ γενομένου τοὺς μὲν 

σφῶν. .τῶν Μακεδαιμο- 
γίων. ΟἿ ἀάῃ. 1,144. 2. --- ὅσῳ. 
ΟΥ̓ αάη. ΤΗ͂, 11, Ί, -᾿ δικαιό- 

ἔπ, ὉΠῚ15 ΒΡ ΘΥΙΟΥΘ ΠΟΙΠΪπΠΟ ΘΟΠ ΪΠ6-- 
ἯΝ ἘΟΟΠΟΙΡΡΩ Ροπίμιν. ΟἿΌΝ, 80. 

ΟὩρ. ὃ: τς Φαύλου 
τερα πράσδουσιν. [η16}]. οὗ 
“ακεδαιμόνιοι τῶν ᾿ϑηναίων. 

ἢ. 85. Τὸ ἀπὸ τοῦδε. ΟΥ̓ 
ΠΑΝ αι. ὃ. 98, 4. οὐ 54. 11, 46.1. 
-- αἰτίαν ἕξοντας. ᾿ϑαρρὶ. 
τούτου, οἱ ἀδ ἀϊοομαϊ σοποῖο αὖς 
τίαν ἔχειν, σα ἃπὶ 585} 6- 
γος οἷ, αἄποῖ. ΠῚ, 13, 7. οἱ Αὐπ. 
δα ΥἹΠ, 91. -- σφεῖς. θὲ πο- 
ΠΝ παἰΐγο, ῬΓῸ 410 ἴῃ τἀπὸ Ραν. ΚΕ. 
σφᾶς, νἱά. Βατιπι.. αν. πιρά, ὃ. 
142. αἄη. 3. ἢ οϑι. ὃ. 120. αἀη. 8, 
Νοάπο οἱ ουβίαϊ, {φαοὰ ποπιϊ Πα ν 15 
νοὶ ἐκέλευσεν δδὲ ῬΙΌΡΥΪΘ. ἀΠι8 
θναβι αβ: ὨδΠ οἰΐαπὶ δὶ. πθὶ 60- 
γαπι, 4υϊ ργοποιηῖπο σφεῖς ἱπαϊοαη- 

τευ γέενναν δὲ Θά ]6 [ιουῖς, 6 
Ρτοχίπιῖϊ5 ξύλινα παραφράγματα, 
4ποα ορι5 ΡΥ ἰδυϊπλαιπι Γαοίαμι Υἱ-- 
ἀθιυν (οἵ, 119.,22.},. ΘΟἸΠ αἱ ροιοδῦ. 

Ἀν εΠροφάξεσϑαι, σι. 
Κὐδι. τ. ὃ. 114, αὐποῖ. 1. 
ἀπό. ὃν ἁάποῦ. 1, 17, 1. οἱ Ηΐδ 
Ατη.-- ἐνήσειεν διενοοῦν- 
το. ϑ5ιμ πον διενοοῦντο οἴσειν 
ς. 121.. κλήσειν διενοοῦντο ΥἹΙ, 
56: ΟΝ Υ̓Π], 85: 78. ΜΔ: 6Υ. 
ὃ, ὅ00. ΥἹ. ἔσει. δ: 110. ἀἀη. 7. 
--παραφράγματα. ἴ)6 Ἰοτΐ-- 
οἱβ οἱ Ρ] τοῖς ἀϊοίταν, ΟἹ. ΥἹΙ, φῦ, 0. 
-- ὦ οντο αὦ Αἰδοηίδπβας τοίου, 
αὐτούς αἀ Ποδίεβ. ΘΟΥΆΠῚ. 
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ἐγγὺς καὶ ὁρῶντας τῶν ᾿᾿ϑηναίων ἐλύπησε μᾶλ- 
2ον ἢ ἐφόβησεν" οἱ δὲ ἄπωϑεν καὶ μόώλιστα οἱ 
διὰ αὐδονοῦ νομίσαντες ταύτῃ ἑξαλωχέναι ἤδη τὸ 
χωρίον φυγῇ ἐς τὴν ϑάλασσαν καὶ τὰς ναῦς 

Ι ὥρμησαν. 116. χαὶ ὃ Βρασίδας εἷς ἤσϑετο αὐ- 
τοὺς ὠπολείποντές τε τὰς ἐπάλξεις καὶ τὸ γιγνό- 
μένον ὁρῶν. ἐπιφερόμενος τῷ στρατῷ εὐθὺς τὸ 
τείχισμα λαμβάνει χαὶ ὅσους ἐγκατέλαβε διέ-- 

2 φϑειρε. καὶ οἱ μὲν ᾿ϑηναῖοι τοῖς τὲ πλοίοις χαὶ 
ταῖς ναυσὶ τούτῳ τῷ τρόπῳ ἐκλισόντες τὸ χωρίον 
ἐς Παλλήνην διεχομίσϑησων" ὁ δὲ Βρασίδας (ἔστι 
ἰἀβὶ. ἐν τῇ “ηχύϑῳ ᾿᾿ϑηνᾶς ἱερόν. καὶ ἔτυχε χκη- 
οὐξ ας. ὅτε ἔμελλε προςβάλλειν τῷ ἐπιβάντι 
πρώτῳ τοῦ τείχους τριώχοντα μνᾶς ἀργυρίου δώ- 
σει»}) νομίσας ἄλλῳ τινὶ τρόπῳ ἢ ἀνθρωπείῳ 
τὴν ἅλωσιν γενέσϑαι, τώς τε τριάχονεα μνᾶς τῇ 

αρ. 1156. ὃ. 3. "άπωϑεν. 1. γαῖ. Ὦ. Ἑ. Μοβᾳιι. Βεκὶς. ἄπο- 
Οἵ. 5ἀ. 1Π. 111, 1. 

ὕαρ. 116. ὃ. 2. Προςβάλλειν. (55. Αὐσ. Τὶ [ὑ.. Ναί, οἵ οἹίηι 
ΟΙ. βάλλειν, εἰ πρός εἰΐαπι ἴῃ Η, 5. ν. ἃ]. πιᾶπ. ΒΙπαρΙοχ γροθρὶρ ΒΟ. 
ΥΘΓΕΙΠῚ 40 Ρϑοίο ῃἷο ἀεὶ αιοᾶϊ, ΠῸΒ ΠΟῚ ῬΘΓΒΡΙοἴπηι5.. ΘΙ ρογίογο οᾶρ. 
Ιερίπιι5 ὃ. 1. προςβολὰς ἐ ἐποιεῖτο οἱ ὃ. 2... 40 Βᾶθ0 γδϑρίοίιηι, προς- 
ἐόντος ἤδη τοῦ στρατεύματος. 

ἅγεν. 

ὃ. 8. Διὰ πλείστου. ΟΥ̓. 
ἐπ 11 50. 9: 

Οαρ. 116: δ. 1. Ὡς ἤσϑετο 
τα δ 22 ὁρῶν. ΟΥ̓ δαη. 1, 

ι, 1. οἱ ἀδ τέ ρὲγ ἀπ οΟΙαϊ πο α 
«ταϊθοῖο ἀάῃ, 1, ἐπιφε- 
ρόύόμενος τῷ στρατῷ] ἐπι- 
τιϑέμενος σὺν τῷ στρατῷ. ϑ86})0]. 

8.2. Τ᾿οῖς δὲ πλοίοις καὶ 
ταῖς ναυσί, πανῖὶρσὶϊθ πᾶ- 
γὐΡ 541. ΟἿ, ΐῖςο Ηπ 45. οἱ 
θ 1... 4πὶ πλοῖα εἱ ναῦς οἰίαηι 
ΤΠ, 84. ἀϊδιίησιτι «αἀποίαι. ΟΥ̓, δὶ 
δάῃ. ὍΣ: 6: ΥἹ, θῦ. - Παλλή- 
νην. ΥἹοϊπᾶπι, ΟἿ άπ. 110,2. 
ΟΧΙΓ, -- ἔστε γάρ οεἰ. θὲ Ἰα- 
ΠΠτς ἸπιΘΡρ ΘΙ ΠΟ πῖθιι5 οἵ. δάη., 1, 
51, 2. Ηἴο τῇ ϑεῷῶ εἰ τὰς τρεά- 
κοντα μνᾶς, δχίγα δᾶπι ςοἸ]οταία 

, ΤΟΙοσα ἴα δά ᾿Δἀϑηνᾶς ΠΟΠΊΘη οἵ 
γορΡα τριάκοντα, ΑνΗΣ, ἱπίτα δ ΠῚ 
Ῥοβῖια. --- ἐν τῇ ... ᾿ϑηνᾶς 

. ὅἄΔ 

ἱερόν. ὕτ 5α6ρ6 ἴῃ ῬΓΟΠΙΟΠίΟΥΙ5.᾿ 
Οἱ. ΒΙο οπιῇ. εὐ ΥΠ]Ι, 85. --- ἐς 
τὸ ἱερόν, ἴῃ ἀϑαπὶ άπ -- 
ἀνασκευάσας. αϊο 8080]. 
ἀνοικοδομήσας. ΟἿ οἀϊί. πμαὶ. 
.»Ἀνασκευάσας δὶς ναϊοὶ ται ἃ ΘΓ ἃ 
Το]] 6 η 8. ἰἸοσα πὶ ρα Γ σα π 5. αἱ 
ἀρία5 δά τέμενος 51. Εαπι ἴδε 
νἷπὶ οἱ 1, 18. πᾶθοὸ νοχ οδθιίποι." 
ΚΙΒΤΕΜ. Οὐἱ Ηαλδοϊς. θοῦγ. Ἄγῃ. 
δαἀδιρυ!απίαν. ΑΥ ἱπάθ, φαυοὰ ἄνα- 
σκευάξεσϑαι 1. 18. εἰσηϊῆοιαι τὰ 
σκϑδύη ἀναλαμβάνειν, "65 ορ0η- 
νᾶ 58 ΓΘ, εἴ ΘΟ ΓΑΡΙ πὶ κατασχευ 
«ἄξεσϑαι ΠΥ: τὰ σκεύη κατα- 
λύειν, κατασπευὴν ποιεῖσθαι, 
μὶς ἀνασκευάζειν» 6556 0 6 πὰ 
Ραγραᾶτγο, τυάοθγα τοῖον - 
ΓΘ. πιϊπίπη8 δοαιῖαν, Ἀθοίτι5 ἰσὶ-- 
[Γ᾿ (ΟΟΙΠοτιι. βθοιίβ ἀ ὁ αἴ {|- 
οἴ Οσα πὴ 580 ΟΠ ΘΟ οὶ 10}- 
[6 Γ6 ἱπίογρτοίουθ., τὖ [Ὁ ΠΟΒΙΓΕ] 

1 

ἁλίσκεται οὖν 

τὸ τείχισμα, 

ὃ καϑαιρεϑὲν 
ἀνατίϑεται 

τέμενος. 



ἐκεχειρία ἔνι- 
αὔσιος Δακε- 
δαιμονίων 
καὶ ϑηναί- 
ὧν. δηλοῦται 
πρῶτον, διὰ 
τί ξκάτεροι 
ἐπεθύμουν 
τῆς ἐκεχει- 

ρίας. 
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ϑεῷ ἀπέδωχεν ἐς τὸ ἱερόν. καὶ τὴν ̓Αήκυϑὸν 
χκαϑελὼν καὶ ἀνασχευασας τέμενος εἰνῆχεν ἅπαν. 
καὶ ὃ μὲν τὸ λοιπὸν τοῦ χειμῶνος ὥ τε εἶχε τῶν 3 
χωρίων χκαϑίστατο καὶ τοῖς ἄλλοις ἐπεβούλευε. 
χαὶ τοῦ χειμῶνος διελθόντος ὀγδοον ἔτος ἔτε- 
λεύτα τῷ πολέμῳ. 

117. Λακεδαιμόνιοι δὲ χαὶ ᾿ϑηναῖοι ἅμα Ι 
ῆον τοῦ ἐπιγιγνομένου ϑέρους εὐθὺς ἐκεχειρίαν 
ἐποιήσαντο ἐνιαύσιον. νομίσαντες ᾿ϑηναῖοι μὲν 
οὐκ ἂν ἔτει τὸν βρασίδαν σφῶν προςφαποοτῆσαν 
οὐδέν. πρὶν παρασχευάσαιντο καϑ' ἡσυχίαν. καὶ 
ἅμα. εἰ καλῶς σφίσιν ἔχοι. καὶ ξυμβῆναι τὰ 
πλείω. “αχεδαιμόνιον δὲ ταῦτα τοὺς ᾿Αϑηναίους 
ἡγούμενοι, ὥπερ ἔδεισαν, φοβεῖσθαι, καὶ γενομέ-- 

ὕαρ. 117. ὃ. 1. “Δακεδαιμόνιοι δέ. (55. Αὑσ, 1|. γαῖ. ἅτ. 
Ε.. [νδπι. ““ακεδαιμόνιοί τε, οὐ τέ ἀοίοπάθπάο δά 54. Ι, 144,2. κ«4- 
ποίαϊα νἱχ {υίβιαμη ογθάαι Βα ἤσοῦο ἢ πᾶπι Πἰπηῖ8 ἀροῦία Πΐο οδὺ ἀ15- 
ἱπποῖο ἀπογι ΠΟΠΙΪΠΙ1Π1. 

Τοὺς ᾿᾿ϑηναίους. Απρ. Τ, δΜαι. Η. τοῖς ᾿4ϑηναίοις. θαθπι 
σαδιπι 411 ργΌΡανν. οἱ δηίρα ταὐτά ἰδσθπάϊιπι οὐ οχ δι ρου ουῖθι8. νο- 
μίσαντες 5 απάϊοπάπιπι Θεβοῦ. 

Ἵ 

Ἐδεισαν. 
ΟΙ. 55. 3. οὐ [δὲ δάῃ. 

ΔΌΒΥ ἃ π ΠῚ ἡ. (ν ἃ 5 ΟἹ ΠῚ 001 - 
415] 0π6 οὐ ἀϊτ αρυϊοπο 
[618 ΠΟῚ ἃ ἃ [τ ἃ πα πὶ 6. -- 
τέμενος... ἅπαν, οοπ56- 
ογανιύ, αὖ τού πὶ 50} 58- 
ΟΥ̓ 6556. Τέμενος οδὺ ἴ5 
ΔΟΟΙ ΒΑΓ ντ8, 411 [αὐ ἶντι5 ν οσαίατ. 
Γι ἀπ 1, 20, 1. »Τέμε- 
νος --.- ἅπαν, αὐ γώνὴρ ὄὥὄξος 
ἅπαν ̓ ϑρπὰ ΤΠδοον. ΧΥ, 148... }] 
νἱά. γα}. ]ι. ΌΒΗ. ΟΥ ΝΜ αὐ}. 
αν. ὃ. 497. δάη. ὃ. Τρηίχιιο (ὁ 
ἐνμηαι υἱά. ἱπίοῦργοι. Πονοάοί. 
ΞΡ: 
ὕὰρ. 117. ὃ. 1. “Ἅμα ἦρι 

τοῦ ἐπιγιγνομένου ϑέ- 
ρους. Οἵ. «ἄπ. Υ', 40, 1. »ὕαρ. 
118. ἄρχειν δὲ τήνδε τὴν ἣμέ- 
ραν τετράδα ἐπὶ δέκα τοῦ Ἔ- 
λαφηβολιῶνος μηνός. Τίαχιο ἴπ-- 
ἀυοῖαο ἱποθρθυη! πθ 56. Δη16 {πΠ|-- 
[Π| ΔΠΏ11ΠῚ ΘΟ ΨΕΠΙ. συ {|Π| 

Τηπογά. ὁπ ῥγῸ ργπο Ποπὶ ἈΠ 

(55. Τ᾿ Εις οἱ οἱϊπι 6]. οὐ 6 οοῖτ. ἀπρ. ἐδεδίεσαν. 

[αοῖο ροηῖ.. ΟἿΠΝΤ. αβι. ΠΕΙ]. 
ἃ. 429. ΑἹ 5], 1ά φηοά οἰΐαπι αἰ 15 
ὧδ σαιιβῖ5. ὙΘΥΊΒΙ ΠῚ 116. 6556 νἀ ΠΉ115. 
Π, 2. ρτὸ νυ]σ. δύο μῆνας τορο- 
500 18 τρεὶς μῆνας, δ ΘΓΓῸΥ [0]-- 
Πππιτ. 1)6 ἱμῖ5. ἱμ0}}5. ΡΓΟΡίοΣ 
50Π0]. Αὐἱβίορι. ἔχῃ. ν. 7908... 46 
456 νἱά. (ἀο 61}... τϑπιογο οοσίαηΐ 
")οάνν. οὐ ΟἸαιῖββ. ρᾶὰρ. 48. - 
ἐκεχειρίαν... «ἐνιαύσιον. 
ΟΥ θτοά. ΧΊΙ, 79. -- καὶ ἕνυμ- 
βῆναι τὰ πλείω. »0ΌΠΟΤΝ, 90. 
οχίτ. : ἕως ἄν τι περὶ τοῦ πλέο. 
νος ξυμβαϑῇ, 001 τϑοῖθ θχρίαπαὶ 
5080]... ΑᾺΝ. [)6ὲ δροιβαῖϊνο υἱά. 
ἢ οι. αν. ὃ. 104. αἄη. 7. οὐ ἀ4η. 
Ιν, 19, 4, ΝΝομίσαντες αὐοη), ΟΧ 
410 ἸηΠη ιν 5. Ροπάοι, ῖο ἃ] πὶ 
γἷπὶ ἀἰ 16 ἴῃ ΕΥΉ οἱ ϑᾶϊα 
παθοῖ, ἀθ χὰ ἀϊοίιπι θοὲ δά 80, 
4, Οἰιαγὸ ΠΟ ΟΡιι5 οϑδὶ Κυιποσονῦῖ 
σοπίροίατα κὰν ξυμβῆναι, ΟΧ αιιὰ 
(δ ουοΥ βϑηϊθηία οὐἱτατ.. ---- ὧν ἃ τ 

ἰῷ 

πὰς, 

"᾽ν 
ΔΝ 



ΤΓΟΣ ΘΈΡΟΣ. ΕἸ ΤΙ ΤΩ [δ 

νης ἀναχωχῆς χαχῶν καὶ ταλαιπωρίας μᾶλλον 
ἐπιϑυμήσειν αὐτοὺς πειρασαμένους ξυναλλαγῆναί 
τε χαὶ τοὺς ἄνδρας σφίσιν ἀποδόντας σπονδὰς 

2 ποιίσασϑαι χαὶ ἐς τὸν πλείω χρόνον. τοὺς γὲὰρ 
δὴ ἄνδρας περὶ πλείονος ἐποιοῦντο κομίσασϑαι, 
ὡἧς ἔτι Βρασίδας εὐτύχει -- καὶ ἔμελλον. ἐπὶ μεῖζον 
χωρήσαντος αὐτοῦ χαὶ ἀντίπαλα καταστήσαντος, 
τῶν μὲν οτέρεσϑαι, τοῖς δ᾽ ἐκ τοῦ ἴσου ἐμυνό- 

3. μένοι κινδυνεύειν χαὶ κρατήσειν. γίγνεται οὖν ἐχε- 
χειρία αὐτοῖς τε καὶ τοῖς ξυμμάχοις ἥδε. 

ὃ. 2. Τοῖς δ᾽ ἐκ. Ὦ. Ε. τοὺς δ᾽ ἐκ 56ιι τοὺς δὲ ἐκ. δια τούς 
60 παίπγα Πούιπ) 0044. ΘΟ ΘΠ διιγ. πὸ ΑἸμΘηΐθ 805 ἰπῆειν 5 σἢ]-- 
βοῦν Ρο558. πὸ ρίασοι ἴὸ ἀμύνεσθαί τινα, ἃἸ 4 πὶ ἃ 58 ρτο- 
ΡΌΪβαΓγα, 1615 ΕἹ. 

πω χῆς. οἷ. 6. διακοπῆς. διαλεί- 
φεως, οΟ55αἰϊοπο. ΑΒΕΕΒΟΗ. 
Οὐἶιι5. ὑτδηβ]αῖαθ ποιίοηΐς Θχθμιρ]α 
νἱάθ ἴῃ δα. πιαὶ. Π)6 'ρϑὰ νοθθ οἵ. 
δάη. 1, 40, 4. --- πειρασαμέ- 
νους. ΒῈΡΡ. τῆς ἀνακωχῆς κακ. 
καὶ ταλ. -- τοὺς ἄνδρας. 
ἜΤΗ Ὲ ἐν τῇ Σφακτηρίᾳ ληφϑὲν- 
τας. ἐς τὸν πλείω γρό- 
νον. ΤΊΣ ΤΕ ΔΤ π5 ἀγίϊοι 5 
Ἰερίταν Υ, 15. περὶ τοῦ πλείονος 
χρόνον βουλεύεσθαι. 

. 2. Πλείονος. Οοπιρατα- 
ἄναπι, ῬΓῸ 410 4} 5 ρου] αἰϊντιπι 
ΒῈΡ 5.1, Βαιον οἱ (Ο ΠΠ6Ὺ 510 ἴη-- 
τογργοϊαπίασ : ἔα ἢ ο (ὡς... εὐτύ- 
χξι) πιὰ θα πὶ 605 ΓΘΟΐροΥ6 
4πᾶπ ρΡοΟΒῖθἃ. 864 π᾿ 5] [πὰ πο 
οπλ ἸΏ ΠῊΝ νΟ πη χ υ δ. ΠΊΆ]ἶ55 6 
Τα οἀδοπιοῃῖο 5, 5 ΠΥ] ρο 586 ., ῬΥΪι5 
4πᾶπι μροβίθα 5105 ΓΟΟΙρΡΟΙ ΓΟ. ΥἱχΧ 
ΟΟΙΠΠΙΘΠΙΟΓΔΠἄτπὶ ὁδὶ, ἴα, 5ὶ {ΠΠ8π} 
ΡαγΠοα αι. δά γοῦθα περὶ πλείο- 
νος ἐποιοῦντο τοιι]ονῖβ. τοϑροη- 
ἀδμάτιμν ὁϑὺ ποὺ ἀδοιἀογί πὶ [μὰ ὸ-π- 
ἀδθπιοηίογιηι οἱ ἀηϊοα εἰ ροβίθα 

ΘΘΙΠΡΘΙ ᾿παχὶ Πλ1}}} [{556. ΥἹ4. ο. Δ1. 
Υ, 19. ἃ]. Ουανγο δϑηίοηῖϊία νἱἀοῖαν 
Ἰαθο 6586: Ρ᾽ αν 5 Γἀ οἰ ΘΡἂπ 
11105 θοροῦ 4 ἃ πὶ ἃ ἃ 
"παϊοτὰ Βτγαβί ἀπ 5ῖ0 Ρτο- 
δηιθάϊ βίπογα, αὖ 1115 ρτὶ- 
ὙἉΓΘΗ ΠΤ Υο] σὰ ΓΘΥΘ ἢὕ. Ο τι ἃ πὰ 
ρΡ505 ΠΠ05 βοσιπ ἀἄο5 ΡῸΠΠΠ 

ΣΎ ρα ΥἹΙ. 18: 

θὲ νυϊσαία οἵ, δάη. 

ονϑηἕα 5. Δι ἸΡὶ νὰ] Ηοΐπι. --- 
εἰς ἔτι. Βυβοῖ. Αὐβιοριι. Ῥαο, 
ν. 4790. ἕως ὅτε. Ἕως υὔΐαιιο 
ΔΙ᾽ Θο θά τπ}}. ᾿ς ΒΕΚΚ. ᾿ς ΑΥὐ- 
ΠΟΙάπ5. οὐ (ὍΘΙ. 4πτιπὶ. 41Ὸ 
δ ΡΟΥΘ. ΘχΧρ]ϊοαμίθ5. ργορίον 
ἀὐϊθοίαπι ἔτε ργῸ «πιὰ ΡΟΠΪ ρΡΌ556 
οχἰβυϊπιαπῦ. Πθοίιι5 ΠΟΙ 15 4α1ὰ 
πίον ρ  ία αν, τ Θὰρ, 19: ὡς τὰ 
τῶν ᾿ἀϑηναίων εὐτύχει, δείσαν- 
τες ἐξήγαγον. -- καὶ ἀντί- 

παλα κατασεήδανφψεοξ; 
4πιπ Γ65. (μαοοαἀδριμοπίοσγιμι 
ΑἸΒΘΠΙ ΘΗ 511} ΓΟΠ115) ἃ ὁ 41 550 ἴ. 

ἐπειδὴ ἐς ἀντί- 
παλὰα χαϑεσέπαβεν ΘοΙηραγαΐ 
ΒΙοομπι. ᾿ἀντίπαλα 5ἴπο βυρβίαη- 
ὕννο Ιορίταν οἰίαηι Υ, 8. - τῶν 
μὲν στέρεσθαι. «Νοιηρο ἰη- 
αἰσπαιύοπο οὐ ρου παοῖα. ποία Α- 
{πο ηϊοηβίθι5.. ΟὐἴῸ τΐπιι5. Δ οα ΠῚ 
6 ὕαμν μι} 15 ποβι τον Γἀο5.“ὉΒΑΌ. 
Οὐδοῦίμαν, βἰπο στέρεσθαι 46 5ι}-- 
Ρ ΐοῖο ᾿πι σοι). [ἃ ΑἸΠ ΘΗ Ϊθ-- 
565... 51 [μορἀδοιο}} ἴῃ ΑἸ αι 
ἰπν αϑιδϑθηῦ, (6 σαρυϊν 5. 50. 51Π|-- 
Ρὕαγοβ. πηΐπαίοβ 6588. ὁ. 41. αὐυά]- 
ὙἸΠΊ5... 4 Ὰ 15. ἰγγΡ 110. Πῖ5 ΟΣ 5 
ΠΟΙ ΠΘΟΘΘΒΆΡῸ οὐ ἀροῦῖο ἰηάϊοα- 
τὰ. 4υρρ «τ|ᾶθ οἰΐαμι βίο {Π0 
δασσθῦδιι Βιαϑιάαο οἴοὶ ροίαου. 
ὕβίπο ἰσϊίαν στέρεσδ᾽αε ρο 5 ἃ - 
ἐότοὸ (ροντπιαμβοπίο ὁαριϊ- 
γΥἰϊαιο)} Στέρομαι Θπΐι Ρ᾽6- 



ἕπονται ἵἕπει- 
τα αἱ σπον- 
δαὶ αὐταί, 

καϑὰ ξυγχω- 
ροῦσιν οἱ Λα- 
κεδαιμόνιοι. 

182 

118. Περὶ 

ΘΟΥΚΥΔΙΜΟΥ͂ ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ Ζ4. ροιη. 

μὲν τοῦ ἱεροῦ χαὶ τοῦ μαντείου 1 
τοῦ ᾿ἀπόλλωνος τοῦ Πυϑίου δοχεῖ ἡμῖν χρῆσϑαι 

ΓΠΠΊΔΊΘ. ΠΟΙ ἰάο πὶ 6556 φιοᾶ ὠπο- 
στεροῦμαι, 564 φιοά ἐστέρημαι, 
ἄἀοςοῦ Βαἰύπι. ατ. πιᾶχ. [πά. γογὈ. 
Βοά πᾶπὸ δχρ᾽απαιϊοπθπὶ πιο 
πιδίουθι15. ἱποοιη 0 418 ργοπὶὶ ἴα- 
ΟἾ16 Πἰχιιοῦ. ὙἹάθταν ᾿σίταν ἴῃ Βαμουῖ 
ΘΧΟΙΙΒ ΟΠ. ΔΟΖυΘβοθηππὶ 6586. 
ΔΙΟΙΠαϊασ ῥαυλιπὶ βθπίθηία, δὶ ᾿ἰὰ πὶ 
(ἃ Ποὺ Θηπποίαϊπι γοίεγγο κινδυ- 
νεύειν, οχ 410 στέρεσθαι 5ι115- 
ῬΘΙΒΕΠῚ βἱΐ, ᾿ἰσθαῖ; βοά οδβειθου 
ἙΟΙΙοοαἰΐο γογροσιη). -- τοῖς 
ὸ᾽ ἐκ... κρατήσειν. Ἦλδοςο 
ΠΟοδιαπιι5 δὶς ἱπιογργοίδιαγ : ὁ π- 
τὰ δὶ (Π15 80 Αὐδμοπίδπβϑὶ- 
μι58 γϑοθρὺϊβ9), ρΡοβῦθδ) ἴπ 
τορυϊβᾶπάο Ρ6]1Ὸ ἃ 6416 
ΤΠ ἊΝ αἴφαθ 1111] οϑβϑηῖς 
ἔτϊοτὶ ρΡοΐοτγαῖ, καἰ ν9] βυρο- 
γίοτοϑ (ἰαπάθμ) ἀρορθάο- 
ΘΗ. Οιδθ οχρ !οαῖο πη} 15 πο- 
πϊηἶθι15 ἴαϊδα οϑῖ. Ῥχγίπηα πη ΘηΪπὴ 
Ῥαγιίοι!α μέν ροβὺ τῶν ροβίία ἀο- 
σοῦ γοῦθα τοῖς δ΄ ἐκ... αἀμυνό- 
μενον πὸη ἢΠ|5 ἐπὶ μεῖζον ... 
καταστήσαντος σοΟΠἰΓαΓία 6550, 564 
εἴ ἰρβὰ αἰϊψυίά ροβὺ τὸ .... κατα- 
στῆσαι φοτοπάμπιπ) ἀδβίρπαγο. Π6- 
πᾶ δπιποίαίτπι τοὺς δὲ χομισά- 

μενοι γοὶ Βἰπ16, αὐ {Π4 τοῖς δ᾽ ἐκ 
ον ἀμυνόμενοι γὙϑοίο οὗ ἱπίθ ]}ΠΠσθ-- 

γΘη αΓ οὐ ΒῸΡρΟΡΙΟΥΙθιι5 ἐπὶ μεῖζον 
εὐν καταστήσαντος οσοπίγατία ρΡ0-- 
ποΓΟΠΐαγ, ΟΠ ποὸπ Ῥοία. )6- 
πηι τοῖς δέ γνεθῖ5. ΑἸ ΒΘπίθηβο5 
5 σῃϊΠοαγὶ ποαιθιηῦ, 4ιοα πθο τ|5-- 
{πη Ρᾶθ]0 δηΐθ διιπὶ ΠΟΙ αἰ, 
οὖς αὐ τῶν μέν νον} 5 ̓ιαοϑάδομο- 
ΠΙΟΥΠῚ ΡᾶΓ5 ἀἰοβίσμαίαν, ᾿ὰ ἰάθη 
ἄς τοῖς δέ 5δἰαϊπδπάιιπι οβί. Ηαθο 
ἰσίμιν ἤθη οχ ΓΟΥπλ]ὰ ἐκ τοῦ ἴσου, 
50 οχ ἀμυνόμενοι ρομάεηξ, οἱ 
βϑηθοημα ᾿δθὺ δῦ: 41115. ἀπ} ΠῚ 
(.. 6. 4118 ρατῦθ οἰνῖα πη} 6 Χ 
ὍΘ4πῸο ρυρηῃδαηίοβ ἀϊβουϊ- 
ΘῈ ᾿ΠΒῈΡΘΥ Υἱοΐογῖδο ἃ ϊ- 
ταν} Γᾶ ἰψ ̓ “γωνίξεσϑαι οηΐηι 
στρατιώταιξ, ρα ρσπάαγο αἰ 1}1- 
1088... απ! τθοίθ ἀἰοαίαν, αὶ 
ἀμύνεσθαι ἀνδράσι 5ἰμ ον 16-- 
σαίαν, ΒΒ} νἱάοιγ ουβίασο. ΟἿ, 

αᾶη. Π, 39,2, ῬοΞββοὶ ἀαϊίνιιβ δἰϊαπι 
εὰ κινδυνεύειν τοίογγὶ, αὐ γοῦθα 
5ΒΟμαγθηῦ 4|105 τι θη ἴῃ ἀ15- 
οἰ πιθὴ ἀαίαγὶ τ πὶ (εἴ. αἄη. 
ΤΠ, θὅ, 7.). 5 δὰ κινδυνεύειν ἴϊὰ 
ἀϊοίαμι ᾿πἢΠηϊ ἤναι δ 4] Ρο0558 ο0η- 
βίαγοι. [ἢ πὸ ἱπῆηϊίνο κρατήσειν 
δἀάϊίοαιια καί οπιπίπο ΔἸ {ει 4α-- 
Ὀἱϊαῖϊο γοϑίαι, Νο πιὰ απὶ ααΐά6πὶ 
Βιθγθπιι5 ἴῃ Γαϊανὶ ἱππηῖῆνο. ΕἸἰδὶ 
οηΐπι κενδυνεύειν ἈΠῸΪ οἰπὶ δου ϑιῖ 
ἱππηϊνο ἱπησίμαν (Υἱά. ΠῚ, 74. 1Υ] 
15. ΥἹ, 40. 4].}. Γπξαγιιπι ᾿α πη θη 
δἰ ΠΉΠΠθ 15. ΘΧθιρ 5 ἀοἰδπαϊισ, ΟΥ̓, 
Ν αὐ. ατ, δ. 800. ΥἹ. ἢο 5}. ὃ. 
110. «ἄἀη. 7. 564 ρῥτγίπιιπι καί δὶ 
δῦ ἰπ5πρθῦ. 8ηῖ8 κινδυνεύειν 
ΘΟἸοοαπάππι, βἰη οϑὺ ἃ ἃ ὁ ο, αἰ αἰ1-- 
αιϊά αἰγοοίιι5 {αι τὸ ἐκ τοῦ 
ἴσου Βἰσηϊποθίαγ, πῸη Υἱοίογϊαθ, 
5Βεἀ οἶδαϊα νοσαθυ!απ ροβὺ μᾶπο 
Ρδυ σου !απὶ ἀΘβ᾽ ἀογαΐασ, Εῤ οπιηΐπο 
ΠΟΠ ΟΡἰπῖο ἴογθ, τὖ] Ρϑυῖοι 5. θ6}}} 
ΒΙΞΟΘΡΙΪ5. νἱοίογοβ δνδάθγθηϊ, δ 
ἰηάἀιιοῖαβ. οὐ ρᾶσοπι ΔοΘἀδο πο ἢΪ05 
ΡῬΓΟΡΘΠ503 τοάάογο μοί, 564 πι6- 
ἴπ|5 οὕ Ῥογι σα πὶ, ΠΘ ΠΟῚ Υἱποθγθηῖ, 
Μὴ κρατήσειν νοὶ καὶ μὴ κρα- 
τήσειν Ἰσίτιν οσοπίθοι! Οογαῖβ. Ργο- 
ΡῬοπαβ οἰϊαπ καὶ κρατήσεσϑαι. 
ἢθ Α]1|59 σοπίθοίασῖβ οὖ Θπο δι] ηϊ- 
θὲ5 νἱά. δά, πηαὶ. 

καρ. 118. .Παθο ἐκεχειρία ἴα 
ἀϊδιησιοπάα 6θὲ: ἌΘΗΝ. περὶ 
μὲν τοῦ ἱεροῦ ---. 44ΚΕ4. τοὶς 
μὲν Λαχεὸ. --- ΘΗΝ. περὶ δὲ 
τῶν --- ΛΑΚΕΖ. περὶ μὲν οὖν --. 
ἌΘΗΝ. ἐπὶ δὲ τῆς αὐτῶν ---. 
ΛΜΑΚΕΖ. τοῖς μὲν Λακεδ, ---. 
ἌΘΗΝ. ἔδοξε τῷ δήμῳ. --- ]ἀ- 
χης εἶπε. Τύχη -- αὐτῶν.“ ὈΟΒΙΝ. 
Ἠοϊπιδηιι8 ΡΥ πια 5 ἱπάποίαγιιπι σοη- 
ἀἰιίομθ5. αὐ ἃ πιϊχεβ ΙοσαΠ 5 ΑἸΒ6- 
πἰθηβίιπι οἱ ϑραγαίαγιιπι αὐ ἰά 
Ἰρϑύηι οἰ θοῖῖς αὐ} ἃ 50}15 ΑἸ οπίθη- 
βίθιιδ βουρίαβ ρΐαὶ σοπεποτγὶ ὃ. 1. 
9, ὅ---ϑ. 10. οχίν, αἱ δὲ ... ἔσον- 
ται. Ἰθεϊπθ 4ιιὰθ. ἃ οοποίοπο [μὺ- 
ΟΘἀδοι πο" ἰου τ οἷ βοοίογαπι Δα 1 ἃ 
οβδοηΐ, ἰπιουροβίία 6580. ὃ. 2. 4, 9, 
10). τμΐϊν ἀδάις δὰ κελεύετε, ἢαθο 
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τὸν βουλόμενον ἀδόλως καὶ ἀδεῶς κατὰ τοὺς 
ὦ πατρίους νόμους. τοῖς μὲν “αχεδαιμογίοις ταῦτα 
δοχεῖ χαὶ τοῖς ξυμμάχοις τοῖς παροῦσι" οιωτοὺς 
δὲ χαὶ Φωχέξας πείσειν φασὶν ἐς δύναμιν προς- 

3 κηρυχευόμενοι. περὶ δὲ τῶν χρημάτων τοῦ ϑεοῦ 
ἐπιμελεῖσθαι, ὅπως τοὺς ἀδικοῦντας ἐξευρήσομεν. 
ὀρϑῶς καὶ δικαίως τοῖς πατρίοις νόμοις χρώμε- 
γον καὶ ἡμεῖς καὶ ὑμεῖς, καὶ τῶν ἄλλων οἱ βου- 
λόμενον τοῖς πατρίοις νόμοις χρώμενον πώντες. 

4 περὶ μὲν οὖν τούτων ἔδοξε “ακχεδαιμονίοις χαὶ 
τοῖς ξυμμάχοις [κατὰ ταῦτα" τάδε δὲ ἔδοξε “α- 

ὰρ. 118. δ. 1. Καὶ ἀδεῶς οπι. Ατρ. Ρα]. [{. γα!. Η. 4]. Αἱ 
νἱὰ. Υ, 18. 28, 47, 8. Βοθοῖιι. [πβογῦ. 1. ῥ. 112. ὙΥδοβιι. Απίϊαι. αν. 
ΤΠ νυ 297: 

8.3. Τοῦ ϑεοῦ. ιΐσο οἱ Βοκῖς. τῶν τοῦ ϑεοῦ, 564 τῶν ὁ]. 
(55. Αἰ. ΟἹ. νοι. Τ. Ἐς Ρα]. 10. γαϊ. Η. οβαι. 

Καὶ ἡμεῖς καὶ ὑμεῖς Ο. δρ. ΜΝοδαα. οἱ 5. ν. ἃ]. πιὰη, Ἐν. ἰδοῖ!!-- 
{πὸ Διο. ῬᾺ]. Το ναι... φαογιιηι ἐοβιϊπιοηΐα βιιβρθοία βαηΐ, Ἠθοθρὶϊ ΒοΙας, 
γι] οὺ χαὶ ὑμεῖς καὶ ἡμεῖς. Βοϊηκογίαπα βουρύασα θυϊπιᾶθ ῬΘΥΒΟΠΔΟ 
ῬΓΟΠΟΙΟΙ ὙΟΥΡῸ ῬΥΪπιὰ 8. ῬΟΥΒΟΠαΘ. ΡΓΟρίτ5. ἁἀιμον θῖιν. οὐ νυ!σαία πο-- 
5 Γαι θιι5. πιο δβίϊαιη. [ΠΠ|018. τ π011|5. αἰθοία ΠΈ 18. φαᾶπι γἰθυῖθτι5. παϊι- 
ΓᾺΠῚ ΒΘΠ]ΙΘΏΝ 5. ΘΟΠΡΤ ΘΠ ΟΣ υἱἀοίαγ, ΑἸΙον ὃ. 7. οὖ 8, γθ8. 50. Πᾶθ6!. 

ομῖα (δ. 1--10. εχίν.). ἂν ἀδ αιῖ- 
"ι5 δ οθἀἀθιμομῖ σΟηβοη  γθηΐ, [,-- 
εοάἀδοιηοηθ Αἰμοπμαθ Πιδϑᾶ 6556: 
ἀοίμάθ ἀρ ΑἸ Θπ  θηβῖθιι5. [ἃ ρ] 6 18-- 
αἴναμπι Γαοἴιπη., 4ποὰ ὃ. 11. 544. 16- 
σογοίαισ, ΡΠ Ζιι6. ΘΧρ! Πα ΟΓ 68. 6 
σομίγαγίο τοΐαπι ρϑοιϊΐοπθηι ἃ [866- 
ἀδοιηοη 5. Γἀοἰαπι, οἰπβάιι6 βἰη σις 
[ὰ5 Ἰεροβ ἃ [15 οῃἢγπιαίαβ, ἀ6- 
ἰπάθ οδηὶ ΑἸμοπαβ.. αὖ Ὁ Αἰδ6- 
ΠἰΘΉΒΙ 115. ΘΟ ΡΥ ΟΡ ΓΟ αΓ., Μη 558} 
6556 οχἰβιπδηϊ. Οπαγ οπηηΐὰ, {πᾶ 
ἃ ΡῬυϊποῖρίο σαρ ἰδ πβάιιθ δὰ ἔνε- 
αὐτὸν ἔσονται Ἰοσιμίιν, ὁομρο- 
5: Π Ομ θη ἃ [ἀσοἀδο πη ΟΠ }5. ΡΟ σου - 
Ρίαπη Ρυΐαηΐ 6550. {Πᾶπὶ ΒΘΑΖΙΔΙΕΙΣ 
Αἰμποηϊθπβίαπι οομἢιμπιαῖο. Οπᾶο 
βϑηϊθηϊα Ὑουθ 5 Ρᾶι]οὺ δηΐθ θᾶ, 
«αῖθιι5. ΑΙ Πθηΐθηβθβ. ΓΟϑάϊι5. βαηχο- 
γαπΐ, Βογριϊ5., εὖ δέ τι ὑμῖν... 
διδάσκετε, 5ιαὈ} Πν.“ς ΑᾺΝ, 

δ,1. Περὶ μὲν τοῦ ἱεροῦ 
οοῦ. Ῥυΐπιιπι σοαρα! ΓΟΘἄοΥ 5 [1556 
Ρβεμοποίπη ΑἸ ΘΠ Θμβῖ 5. ΟΟΠο5- 
5π|. {ύτπι ΠοΙρι μασοἀ θη 118 

ΒΘΠΊΡΟΙ ΠΡΠΙΪ ΟΣ δά ἀοἢ} Θϑβθηΐ, δά- 
ποίαν Αὐη., 

δ. 2. Τοῖς παροῦσι. ΠἩΙ 
ἙΟρΒΟβοη ΙΓ οχ 119,2. -- Φω- 
κέας. ΟΥ̓ αἄη. 1.9.2. 

ἢ. 8. Περὶ δὲ τῶν χρη- 
μάτων. ΔΑά Βᾶθο οχ ὃ. 1. 5ἴπιι} 
δαὶ δοκεῖ ἡμῖν. -- τοὺς ἀδε- 
κοῦντας. Νοη 6556 ΟΟΥῸ5 4105- 
ἄδπι 5  ]σῸ5, 48] Ῥάα]0 δη16 [μν-- 
{ππ| [δ οουῖηΐ, βοὰ σθηθ Π} ΟΠ 5 
608, 4υἱ ροοιπίαβ ἄθὸ )6Ἰρμῖοο 
βαογαίαϑ. ἀγογίαηϊ, βἰσηϊ ποαγὶ ἄθοοι 
Βτοάονιιβ. Εῤ τοΐπαπι αἰΐογιπὶ ο- 
Ρὰν ἰοδάουϊβ ΒΙοομ ο! ἀο οἱ Αὐ- 
ποϊάο οοὸ νυἱάθιν βρθοίαγο, αὐ πὸ 
1αοοἀαθιηοηϊ ορ68 [οΙριοαθ. ἴῃ 
5.105 τι8115 οὐηνογίαηΐϊ, ἃ φαοά ἴπη- 
εοἰρίθηιθ ΒΘ 110 5101 Ῥγοροβιιθυῖηί, 
ΟἿ 1, 191. Νορὶβ ἰάπιθη ᾿μασοάδο- 
πΙΟΠΪΟ5 σ᾽] ᾿ρ515 πβῖπιὶ ῬΘΟΙΠΪΓΊΙΠΙ 
ἱπιογἀϊοθηΐοβ ἀθ βοηίθιι5. ἰῃνΘβι- 
σαμαῖ5. Ἰοουῖο5. 6586. ῬΆγπὶ γὙοΥ]5ἱ- 
116 υἱάθιαγ, 
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κεδαιμονίοις χαὶ τοῖς ἄλλοις ξυμμάχοις, ἐὰν 
σπονδεὲὶς ποιῶνται οἱ ᾿ϑηναῖοι, ἐπὶ τῆς αὑτῶν 
μένειν ἑκατέρους ἔχοντας ἅπερ νῦν ἔχομεν, τοὺς 
μὲν ἐν τῷ Κορυφασίῳ ἐντὸς τῆς βουφράδος χαὶ 
τοῦ Τομέως μένοντας, τοὺς δὲ ἐν Κυϑήροις μὴ 
ἐπιμιογομένους ἐς τὴν ξυμμαχίαν, μήτε ἡμᾶς 
πρὸς αὐτοὺς μήτε αὐτοὺς πρὸς ἡμᾶς, τοὺς δὲ ἐν 
ΜΝισαίᾳ καὶ Μινώᾳ μὴ ὑπερβαίνοντας τὴν ὁδὸν 
τὴν ἀπὸ τῶν πυλῶν τῶν παρὰ τοῦ ΜΜίσου ἐπὶ 

δ, ΑἹ. ΠΡΟ ξυμμάχοις. Υιΐρο τοῖς ἄλλοις ξυμμάχοις, οὐ ἄλ- 
λοις ἀοίοπαϊ Ρο558., Πἰδὶ ἃ πῃ ϑ]]οστιπὶ ΠΙ ὈΓΟΓΙΙΠῚ ΡΙογβαιθ ἀθοββοῖ, οχ δάῃ. 
Ι. 128. ὃ. ρρᾶγθῖ. Ροβὶ ξυμμάχοις γοῦθπὶ πῃ Αὐρ. ἀἀποίαμαν βαρ- 
Ῥἰοιπδηύυπι κατὰ ταῦτα" τάτε (Ιορ. τάδε) δὲ ἔδοξε “ακεδ. καὶ τοῖς 
ξυμμ. Παθοαν πᾶθο οἰΐαπι 7. οὐ Εἰ. πἰδὶ φυρά τάδε, ποη τάδε δέ, οἱ 
τοῖς ἄλλοις ξυμμ. φργαθθθηῦ, οἱ ἢῖ5 γΟΡΡ 5.) 4086 νυ]σὸ οἱ ρυὰ Βοῖαι. 
ἀοβιιηῦ. ΟΡ5 ν᾽ ἀΟΥῚ 6556 ἀοοαϊηλι8. πΠ05. ἰπ Θά. πιαϊ. 2 δα 486 πτηνοῦ μη 
ταηΐ Αἴπ. εἱ Ποΐμηι. 

Αὐτῶν. ἴῃ οριπιῖ5 ἸΠον5 πι88. αὐτῶν. ΟΝ δάη. 1, 17,1. Ρτδθ- 
ἰογθα (55. οἱ Νοβᾳι. τοῖς αὖτ. ρτο τῆς αὖτ. 

Παρά. 85, Αυρ. [504 ἷο ἃ ὁοΥτ.] Τ. Ἐς [μιρᾷ. Ὁ. 1. Ε. Ὑἱπα, 
οἱ ΟἹ ΟἹ. ἀπό. θιιοά 5ὶ νϑῦιιπὶ εϑί, ἀθίπάς τοῦ Νισαίου Ιεσα οχ 
ἤἰδάθῃν ΠΡΥΪ5 ργϑθίοῦ Εἰς οἵ οχ Νοραα. δορά πὸ ἰιᾶθο βοιϊριατα ἢθῸ 

ΡΠ ἀπ 6586 ρᾶγναπ ρογίπ οἱ- 8.4, Ἐὼν σπονδὰς ποι- 
ὥνται, 5ἰ ρᾶρσοπι [αοἰαπμΐ, 
ἴ. 6. 5] ΠΒοσρτοροβίϊαπ [ο8- 
ἀπ5 5ᾶποϊδπίὶ. -- ἔχοντας 
.ἔχομεν, ΟἿ, δάη. 1, 140, 4. 

Ῥιοάσιιις ΧΗ, 72. ὀΧρνοδδὶϊ γον 
ἔχειν ἑκατέρους ὧν τότε κύριοι 
καϑειστήκεισαν. - τοὺς μέ Ψ 
οο1. δίπρα!α πηι ρ γα νΘΡΡ ἰδ τοὺς 
μὲν ... τοὺς δέ ἀἰϊδιϊποια 46 ρτὰθ- 
5! 4115. Αἰποπίοπδίαμι Ρᾶνίθβ 485- 
ἄδπι ῬοΙοροηποδὶ οὖ ΔΙθσαν 185 οο- 
οἰραίαθ ἰθ πη 115.) 4πὰ6᾽ ΡΆΓΙῸΒ 
ΘΟΥΠ5. Ππἴθτι5. σοθγοθηθαν, ἰπ16}}1-- 
σϑηάα βιιηΐ. θὲ ΟΟΥΥΡΝαβῖο ΟΟῚΥ, 
8, 2. οὖ ἰδὲ δάη. --- ἐντὸς τῆς 
Βουφράδος καὶ τοῦ Το- 
μέω ς. οδίορῃ. Τομαῖον ὄρος 
παρὰ τὸ 'Κορυφάσιον τῆς Πύ- 
λον, ἐοικὸς σμίλῃ. [{Π}}] ὁοντίαοπ: 
ἄτη 6558 Το μεύς ἰπἰ πὶ Ἰοοῖ. ἀο- 
οο..1 Τῆς Βουφράδος πι||α, ορἱ-- 
ΒΟΥ, ἀραὶ γοίογο5 π]ΘΠ 0.“ ὙΥ ΑΒΘ. 
θι05 πιο 65 ἀδοίσπανὶ θα[αν ΠιΘαϊκ, 
Ῥοῖορ. 1. ν. 410... φαΐ φο01165 οι- 
Δοζόμπὶ οἱ Τανο]άκι ᾿μ 6} ΠΠ π|1. θιι- 

ἀοἸΠΠ απ, Τοπιθπὶ ΔΠριιβ ΓΟ ΠῚ 
δαϊίαπ) βἰπι5. ΑΡαυὶπὶ, πἰδὶ τη 8 }15 
6556. Οβίϊιμ, ΡΟ 4ποα νἱοίπαθ ρὰ-- 
Τα ἀϊ5. ἀσααο ἰπ {Ππ|πὶ οἤΠΠπαηΐ, ορὶ-' 
μαϊ Ρ.11]. ΒΟΡ]. ἀδὸ ραγίοί. 
Ροίορ. ρΡ. 114. 54... 4ιθηὶ ποη πο-- 
πλϊπαίαπ) ἰαηάααπι οθγθιμι ἀποθπὶ 
Βοάαῖμιν ΒΟΥ ἢκ. ανᾶθο, Ρ. 128, 
-- τοὺς δὲ ἐν Κυϑήροις. 
1)6 Ογιυμονὶρ ἃ" ΑἸμοπίθμβιιι5. οο- 
Οαρα 5. οἵ, ο,, 84. --- μὴ ἐπιμι- 
σγομένους ἐςτὴν ξυμμα- 
χίαν, ποῖ Ομ αἴθ 5 ἢ 
ΤΟΥ ἃ ἢ Βοοίΐα] οι. ἢὸ ἐπιμί- 
σγεσϑαι οἵ. ἀάποι, 1. 13,5. Ἡ 
ξυμμαχία βίο Ιορίσαν οἰΐαιη ὃ. ὃ. οὐ 
Υ, 33. ΑἸνὶ ἡ ξυμμαγίς. ΟΥ̓ δάμη. 
Ι, τυ, ἀ. Βιρηιποανὶ ἀὐΐομν ν᾽ ἀθη-- 
τὰν ΡΟΠΟδοονιμη Υ  ΠΣ ΠΠΜΠ1] 
ἀρνὶ Ογμμονῖβ γἱοἰηΐ, ἴῃ ἀπο. Αιμο- 
ὨΪΟΠΒ δ ῬΥΪῈ5. ΒΔΟΡΙτ5 Θρτοδδὶ ὀὐδη. 
ΟΝ ὁ. θά. οχίν, οὐ 54η. -- ρεω 
δὲ ἐν Νισαίᾳ. Οἱ, ς. θ9. 54 
--καὶ Μινώᾳ. ΟΥ̓ Π|, 51. Ϊν 
67. -- τὴν ... ἐπὶ τὸ Πο-: 

-ο-- 

δ ν τειν οξασεν κα ϑαδισιωσεις 5. γτοιπρι προβῇ, σχησΆροςτ ὐστότυς.... 
ῳ. -»- 

υρᾷβ το τονὸν 
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τὸ Ποσειδώνιον, ἀπὸ δὲ τοῦ Ποσειδωνίου εὐθὺς 
ἐπὶ τὴν γέφυραν τὴν ἐς Μινώαν, (μηδὲ Μήεγα- 
θέας χαὶ τοὺς ξυμμάχους ὑπερβαίνειν τὴν ὁδὸν 
ταύτην .) καὶ τὴν γῆσον. ἥνπερ ἔλαβον οἱ 4ϑη- 
ναῖοι. ἔχοντας, μηδὲ ἐπιμισγομένους μηδετέρους 
μηδετέρωσε, καὶ τὼ ἐν Τροιζῆνι, ὕσαπερ νῦν ἔχουσι, 
χαὶ οἷα ξυνέϑεντο πρὸς ᾿Αϑηναίους. καὶ τῇ ϑα- 
λάσσῃ χρωμένους, ὅσα ἂν κατὰ τὴν ἑαυτῶν χαὶ 
κατὼ τὴν ξυμμαχίαν, Μαχεδαιμονίους χαὶ τοὺς 

νυ σαΐα 58}15 ἃρίὰ εδῖ. ΟἿ δά. πιαϊ. ἍΒουτὶ. παρὰ τὸ Νίσου νεὶ τὸ 
τοῦ Ν., υἱ τὸ τῆς Χλόης Αὐἱδίορῃ. [γείδιτ. 835... ΠΟΒΆ. 

-ΠΜινώαν. Ραϊ. Μηινῴαν. γυϊδὸ εὐ Βείκικοῦ ηίνωαν. Οἷ. 54. 67,1. 

Μηδὲ. γυϊρο οὐ ΒοΙλπκοῦ μήτε, χιοά ἴοι ποπ μοϊοσὶ, {τππὶ πο 
ΠΥ ΗΝ μήτε αι τέ νοὶ καί εἰ Ἐπ θπάδαβῃ 60 ΟΥΑΙΪΟ 1Π|0 ΟὨΪ550 
οοπίγαοία 511. 

Τροιζῆνι. Ὅς ἀμυθῖο δοοθηΐα οἵ. 5ἃ. Ὧι, 8. 

σειδώνιον. 1. 6. τὴν οὖσαν πᾶπι Οσοιιραηίο5 ΘΟπνΘηΪ556, {0 
(". 6. φέρουσαν) ἐπὶ τὸ Π. ϑυπῦῇ ὑδάι6 ργοσοάθγο τἰτίβφας. Πἰσογοῖ, 
ααιΐίθι παθο ἰάθο οὐ δουτίογα, απο ἀ ργοθαθη] οϑῖ. Αἀ ραθοιῃ υὐσίεια 
οὐ 5β'πσιϊα Ἰοοα πομπηΐηαϊα ἀοοαγαῖθ ΔΠΠΟΡΠΙ (1, 119.) γοβρίοὶ Ἴάδο 
Π0Π ΠΟΥΪΠΊ5. οὐ 80. ]ρίπγα ΡάσιΠῚ ὙΘΙΙβίΠΉ 8 ποη 6ϑὶ, φαοά πὰς Ἴτοο- 
οοεγίαᾳ δὶ. ΟἿ, βἀ. οἵ δά. ταὶ. ἴῃ κσ Ζθὴ Ρεἰοροπιιοοῖίς γα ϊα. ποὴ 
νυ! σαία ΝΊδιι5. ΡΓῸ ἰδία νοὶ ἰθπη-. Δθιμαπαθ ροββοβϑῖο ΑἸμθηϊθηβίθιιβ 
ΡΙο ἽΝΙδὶ οδὺ ἀΐειι5. ΟἿ άπ, 1, ὀοποοδβὰ οϑί. 
13, 5. εὐ ΤΥ, 67,2. --- τὴν γ έ- 

Ὶ 

φυραν. ᾿Μὶιν ώαν. ΟἿ 1Π, δι ὅν» Κοααὶὶ τὴ ϑαλάσσῃ 
51, 3. οἱ “τῇ ἃ6η. - ἔχοντας. χρωμένους. Παξο ἰπ ΘΧΘΙΙρ 5 
δῖον. αὰ τοὺς ἐν Νισαίᾳ μὴ Βοἰκικουίδηῖβ Ραμποο ροβὲ ξυμμα- 
ὑπερβαίνοντας. - μηδετέ- χίαν φΡοβίίο τπὰ]ὸ αὐ Αἰβοηϊθηβος 
ρους]ὔ ἤγουν βιαενώνς καὶ ΤΟ δ Π 1. {απ ἀΘθαηΐ ΒρΘΟΙΆΓΟ 
“Μεγαρέας. ϑ8..Π0]. τὰ ἐν ἃ ΡοΙοροημποοίοϑ. ΟἿ, δά. πιαϊ: 
Τροιζῆνι. 1. 6. τέ ἐν τῇ Τροι- «»ϑιμπηΠι5. Του πμἰπἶς Ῥουβασπιη. πᾶ-- 
ζηνίδι. ὕτθεβ. οπΐμι. ργαθοϊριιὰθ υἱθαϊίο Οἰγοι Ἰδοῦ ρία οδῖ, {π6 δα 
Ρτουϊποίδγιι μη) ̓πίθυ ἀϊτιπὶ ΠΟ ΠΝ Πΐτ".ς ς  ἱΠῈΡ ΟΡ ΠῚ Πα λτ} ΑἸ Π ΘΠ ΘΠ 5. ΠῚ 
ΡΓῸ ἰοΥγῖβ... ἴῃ 4115. 5ἰἴαθ βιπῖ. βΘΡΥ ΠΑ ΠῚ [ἀΠ| ΠΟ ΟΘΒΒΑΥῚΪ ν᾽ 6 θα η-- 
ΟΥ̓ “δάη. ΠῚ 2. 1. Νν, 77. ΥἹ. 109. τυγ, τὖ ν6], φαϊπὶ αὐιχ!!ο ῬΟΥβαγιι 
ὙΠ]. 95. οἱ δ Ἰμαιμηΐβ Ἰπίογρτ, ἴδ. τηᾶχί 6 Θσουθηΐ, 605 Γοιον οι Π0}- 
1Π. 7, 8. Βοβρίοίταν αὐΐθηι ἀα Δ]6- Ιομϊ. Υἱά. ὙΠ, 50. ΑἸΝ., «αὶ 
1ποπᾶπὶ 56ὰ ΔΙ μα θαη ραθηΐηδιι-.͵. Δ6ΔΠΠ5. πο γουθὶς. βἴπιι! ΔΙΓΟΓᾺ ΠῚ 
Ιᾶπι., 4ιᾶπι ἃ} ΑΙΠΘΗΙΘη 5 θι5. ο0-΄' ΤῸ ὙἹ ΔΟΡῚ Ξρθοία!α μη. 6556. Πᾶπο, 
οὐραΐαπι 6556 45, 2. Ἰοσίηιιβ., οὐ τἰ πηογοαίιγα ῬΟΙΟροπη δὶ οὐ οο- 
ὉΧ 5 ρον ουθιι5 τοροιοπάμηι δῦ. ΤΠ ΠΑΥΡΆΠΟΠ65. ἴῃ Αοσγρίιπ οὐ 
ἔχοντας. --- οἷα ξυνέϑεντο. ῬΠοθηίορῃ τ ΘΟΠΝ Θ θηλαν.,. ΘΧρΠ Ιοαῦ, 
Εχ γοῦθὶβ τὰ ἐν Τροιζῆνι 5ι0-ὀ -- ὅσα ἂν (δυρρ!]. χρῶντο). 
ἀπαἀϊοπάσπι νἱἀ δίας ποθι οἱ Προι-ὀ δυμμαχίαν, 4παηΐαπ (ἃ εἰ 
ζήνιοι. Εϊοηΐπη πὸ ρογροιιο ἰονἱ- ὁ ο) ΡΟ58 οιΐ δὰ βυυπι 50- 
θῈ Ῥγοο 5. ἀοία Πσαγθηΐαν, ἰπΐοῦ. ΟἿΟΥ πὶ 4116 ἃ στα αι. Π)Ὸ ὕγο- 
Ττοοζθηΐοβ. οἱ Αἰμθηΐθηβοβ Δοιμα-.͵ νἱίαίο ἀϊοοπάϊ οἵ, ἀάη. 1, 111, 1. -- 
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ξυμμάχους πλεῖν μὴ μαχρᾷ νηΐ, ἄλλῳ δὲ χωπή- 
ν Ν ε ἐ 

θεν πλοίῳ, ἐς πενταχόσια τώλαντα ἄγοντι μέτρα. 
χήρυχει δὲ καὶ πρεσβείᾳ καὶ ἀχολούϑοις. ὁπόσοις ὃ 
ἂν δοχῆ., περὶ καταλύσεως τοῦ πολέμου καὶ δὲ- 
κῶν ἐς Πελοπόννησον καὶ ᾿Αϑήναζε σπονδὲς εἶναι 
ἰοῦσι καὶ ἀπιοῦσι. χαὶ κατὰ γῆν χαὶ κατὰ ϑέά- 
λασσαν. τοὺς ᾿δὲ αὐτομόλους μὴ δέχεσϑαν ἐν] 
τούτῳ τῷ χϑόνῳ; μήτε ἐλεύϑερον μήτε δοῦλον, 
μήτε ὑμᾶς Μήτε ἡμᾶς. δίκας τε διδόναι ὑμᾶς τὲ 8 
ἡμῖν καὶ ἡμᾶς ὑμῖν κατὼ τὰ πάτρια, τὸ ὠμφί- 
λογὰ δίκῃ διαλύοντας ἄνευ πολέμου. τοῖς μὲν 9 
“αχεδαιμογίοις χαὶ τοῖς ξυμμάχοις ταῦτα δοχεῖ" 
εἰ δέ τι ὑμῖν εἴτε χάλλιον εἴτε δικαιότερον τού- 
τῶν δοχεῖ εἶναι, ἰόντες ὃς “αχεδαίμονα διδάσκετε" 
οὐδενὸς γὰρ ἀποστἥσονται, ὅσα ἂν δίκαια λέγητε, 
οὗτε οἱ “αχεδαιμόνιον οὔτε οἱ ξύμμαχοι. οἱ δὲιο 

δ. 0. Ὁπόσοις ἂν. ἴῃ ΟΡ Ϊπηῖβ ΠΡτΙ5. πιὰ] ὁπόσοις ἐάν. 
δ. 7. Μηήτε ὑμᾶς μήτε. ἡμᾶς. Βεσ. οὐ ΒΈΙΙΚ. μήτε ἡμᾶς μήτε 

ὑμᾶς, αἱ ἰδοί Ατιρ. Τὸ. γαΐ. ἴῃ. ΒΟΚΚ. θά, βἴθυ., οἂϊ οἰιβάθιη. Β εκ υὶ 
δἰδηϊαπι 46 1. οὐ γαὶ. ἴῃ δά. πιαΐ. γορισπαῖ, Εἰ Πμαοοἀδοηιοηίοβ. 46 
μὰς ΓΘ ῬΓΪ5. 0 ΑΙΠΘΗ ΘΠβῖριι5. σάν γα 4ιᾶπη ΑΙΠΘΗ ΘΠβῖ θυ Βρομάογα 
σοπϑΘη ΘΠ 651. 

ἄλλῳ δὲ κωπήρει πλοίῳ: 
Βοά Α11ᾳ. 4πᾶδὸ ΓΘ πιῖ5 ἃσὶ- 
ΠΤ. ΠΪΠΟΓῸ πᾶν. Πλοῖον 
ΠΟΙ ΓΤ ΠῚ. οδ ΠΟΙΪπὶ ναῦς (οἴ. 

ἀπ. 110. 2.}). ποη γψϑυθὶβ μακρὰ 
ναῦς; (ματα ΘΓἢΐ οἰΐαπι μακρὰ 
πλοῖα, εἴ. 1, 14. δ 101 ἀάῃ.:} δά- 
ἀϊίαπν δαΐθι κωπῆρες πο οοπ- 
{γασίῃ Ροηΐμα μακρά αὐϊθοῖίνο, 
βοᾷ οὰ πλοῖα, 4186 ΓΘΠΐβ ἃσὸ- 
θαηίαν, ἃ ΠΆΥ 115 ΟΠΘΓΆΓΙΪ5, {86 
ἰρεξᾶθ ἱπίθγάιιη) πλοῖα νοοδπίι 
(οἴ, ΒΊοο πιῖ, δά ΠῚ, Θ.), ἀϊδιϊη-- 
συπηΐαγ, βαυϊάθπη πᾶνοβ. Ὁπογᾶ- 
τἶαθ ν6]15. ἰηδίγιοίαθ ὀγαηΐ, ΟἿ. Π, 
97,1. .--- ἐς πεντακόσιατά- 
λαντὰαὰ ... μέτρα, [ακίοπ 
015 τὰ ὅ00 Τ ἃ]. ἴῃ πιαρηπίμιαϊηθ 
ἢν ἐπ δοϑβιϊ πα πα ἀρὰ [1 αιπΠ 085 
αυϊάθιη ρου πη ι6 ΔΙ ρΠΟΥ Ὁ ΘΟ 11-- 
"ΘΠ ΟΥ̓Δ ΗΓ, (4υῦγο οο νοοδθι- 
᾿υμ Ἰοχ  σοστάρ! ργῸ ποβίνο Τ 0 ἢ - 
ἢ 6 ἢ ἐδ ομοΥῖθι8 Οἱ πογιιπν ΜΠ} 1π|ΠῈ 
ΠΠΡγαγι ῬΟΩΪ νο αη!,) 561 δριά 

ΑἸ δον ὃ. 9.9 ἀθὶ οἵ, ἀϊοία. 

Οταθοοβ. τιβιἐαϊπη ηοάτη δρβιϊ-- 
τ] 8 4] ἰα! δηΐι ἔπϊ5δο οχ πος ΙοοῸ 
οἱ Πογούοι. 1. 104. 11. 90. οοἸ]σὶς 
Ατη. δὰ Υ11, 20, 6. Τοίμππι ροπάιι5 
ΟἿΠῚ ΓΘΟΘΠΙΟΥΊΡΙ5 σοΙηραγαηὺ Β16- 
ΒΘ. ἰπ τ. ΑΠδο. νο]. Υ11. ρὰσ, 
ΕΥΧΧΧΥΙ. οἱ 41} ἀρὰ ΒΙοοπΝ. δεα 
Γ68 1460 ἀιιἷα 6ϑ, φαοα οἱ ἱποθυΐαηι 
νἱάἀοίαν., ἰαἸθηίαι Γαουϊ πὸ ἰᾷά. {0 
ἴῃ πιθυοαίανα ἀϊοθαηίαν, φαοά Β16- 
β'6: ΠῸΠ ΤΉ} 00 πηΐπι15 Φαϊηαυαρσίηία 
Πρ γ 15 ἔα 1556 βίαια, αὴ Αἰσαμι, φαρὰ 
Βδηαίι8 ΠΟΠΙΆΠΙ5. ΠΟῚ ΠΙΐΠι5 Οοἴο-- 
σἰπία ρομάο ροπάοθεθι5 Ποιπδηὶδ 
Ροπάογὸ νο]εῖ ἀρὰ 1ἱν. ΧΧΧΥΤΗ, 
98... δὴ Αδρίποιίοιιπι., δὲ οἵιπὶ 118, 
486 Ρυὶὰ5 40 Ηἰς βοπάογίριις ἀϊδβρα- 
ἰαΐα βαμί, παποὸ ΒΟΘΟΌΚΙΝ Οιιαοβιῖο-- 
Π68 πιοἰγοϊορίοδο δι σοῃογομάδο. 

δ, 0. ᾿ἀκολούϑο ι9] τῶν πρε- 
σβευτῶν καὶ τῶν κηρύκων. 5080]. 

8.9. Οὐδενὸς ἀποστή- 
σονται, ἈΪΆ1] γα σα θαπί. 
ΟΥ, θῖς, δὰ ΥἹ, 88. 

ιν ΣΟ 
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ἰόντες τέλος ἔχοντες ἰόντων, ἧπερ καὶ ὑμεῖς ἡμᾶς 
": χελεύετε. αἱ δὲ σπονδαὶ ἐνιαυτὸν ἔσονται. 

Ἔδοξε τῷ δήμῳ. ᾿Αχαμαντὶς ἐπρυτώνευε, «Ῥαί- 
γιππος ἐγραμμάτευε. Νικιόδης ἐπεστάτει. Πάχης 
εἶπε, τύχη ἀγαϑῇ τῇ ̓ 4ϑηναίων, ποιεῖσϑαι τὴν ἐκε- 
χειρίαν, καϑὰ ξυγχωροῦσι Μακεδαιμόνιον καὶ οἵ 

ξύμμαχοι αὐτῶν" χαὶ μολόγησαν ἐν τῷ δήμῳ 
τὴν ἐκεχειρίαν εἶναι ἐνιαυτόν, ἄρχειν δὲ τήνδε τὴν 
ἡμέραν, τετρώδα ἐπὶ δέχα τοῦ Ἐλαφηβολιῶνος 

3 μηνός. ἐν τούτῳ τῷ χρόνῳ ἰόντας ὡς ἀλλήλους 
πρέσβεις καὶ κήρυχας ποιεῖσϑαι τοὺς λόγους. καϑ' 

μα ὃ τὸ ἔσται ἡ κατάλυσις τοῦ πολέμου. ἐκκλησίαν 

8. 12. Ἄάρχειν. Δπρ. γεπ. Ραὶ. Η. Ε. Ο. αἰΐίψας παιὰ ραιοὶ ἀρ- 
χήν. Αἵ οἵ. δάπ. 

8.10. Τέλος ἔχοντες] ἀντὶ 
τοῦ αὐτοκράτορες ὄντες. 5080]. 
Τέλος ἰσίμαγ οϑὲ δα πὶ πιὰ οὐ 11- 
μοτὰ ροϊθβίαβ ΟἿ. θα. εἵ 
ΥΥ̓ ἀ ἢ 5πι|. ἀπίῖαα. τ. 1. 1. Ρ. 320, 

ὃ. 11. Εδο ξε οεἴ. ϑεαιπηίαν 
Τογιαϊαθ οὖ γα Θβουρ ΟΠ 65 ΡΟρα- 
ΠΙβοϊτοσιιπὴ τἰϑι[αἴαθ. ἀθ αΐθιιβ οἵ. 
56 Βοαπι. ἀε Οοπιῖν. ΑἸ θη. ῥ. 191. 
544. οὐ Απῆᾳα. ἰαγ. ρμᾶρ. 220. --- 
Ἀκαμαντὶς ἐπρυτάνευε. 
Οἵ. Η ἐσ πὶ. ἀπῆχα. αγ. ὃ. 111. οἱ 
127. --- ἐγραμμάτευε. 1. 6. 
Ῥοταῦ γραμματεὺς κατὰ πρυτα- 
νείαν ..... 4] ογαίουθιι5. δάθ- 
ταὶ ἴῃ ΘΟΠΒΟΓΙ ΘΠ 15. Ρ5ΘΡ 5ηη 1-- 
θὰ, δἰιιβαιιθ Πομι θη ἃηΐθ Επιοἀ6πὶ 
ῬΞΘρἢἰβηιαιθιιβ ργαθβου θοθαΐαγ. κέ 
ΒΟΉΟΘΕΝ. ἀε Οοπῖν. ΑἸμοη. Ρ.919. 
θὲ βου θῖβ ΑἸΠΘπἰθπβίαπι ἀν ΘΓΒῚ8 
υἱάθ ψιο5 οἰϊαῦ Η 6 τ πὶ. ἀπεῖχα. ἄγ. 
δ. 127. δἀποῖ. 17. οἱ 5.9 0 61). 
Απεχα. ἴα, Ρ. 218. --- ἐπεστά- 
τει. )6 ερίβίαι!5 ΑἸΠ ΘΠ ΘΠ βίτπι 
νἱά. ΗΠ οὐ πὶ. 1. ἀ. ὃ. 127. 7-- 0. οἱ 
5 ΘΠ 0 6 αι. 1. ἃ. ρ. 217. εἱ 221. --- 
εἶπε... ποίεῖσϑαι τὴν 
ἐκεχειρίαν, »Υτὖοὁ σύ! 8 ΠῚ 
Γπ11 19) αὖ... ἱπάἀποῖαπ ἴα σ6- 
γ θην. Οὗ ΤΙ, 24. [οἱ 10] ὃ. 1. ἀἀη.] 
ΥΠΙ. 607. ΑΒΝ, 

δ. 12. ΓἼἌρχειν. ϑρΡ!. τῆς 
ἐκεχειρίας. ῬΙοπο ΤΠ, 12: ἥδε ἡ 

ἡμέρα τοῖς “Ἕλλησι μεγάλων κα- 
κῶν ἄρξει, υδ] οἵ, δἀποί., Υ͂, 
19: ἄρχει τῶν σπονδῶν ἔφορος 
Πλειστόλας. Οἵ. ΒοΘΟΊΚΙ. [π5ογ΄ 
1. ρ. 29. εἱ 877. --- τετράδα 
ἐνν μηνός. [ἴίαχιο τὰς ἐνιαυ- 
σίας ἐπὶ Ισάρχου ᾿Ελαφηβολιῶ- 
νος σπονδάς δρρεϊ!αὶ Αἰμοη. Υ, 
18. 5. 59... φαΐ ΙΒατομιι5. πβάπθ αὐ 
ἃ.» 423. Ἠδοαϊαθοποπὶ ἱπθιιηΐθι 
Ργδοῖον ἔπ. Οἷ. ΟἹ πτ. Ουμπι 
δαΐοπι οαρ. 119. 5Θαιδημιῦ γογρᾶ 
μηνὸς... Γεραστίου δωδεκάτῃ, 
{ααδγι μα ρυίπηιπι., πο αἀἶθ5. Ἰάθμα 
δἰῇ ἂπ ἀΐνογβιιβ. ἀΐϊα αὖ [ΘΠ ρογα 
εἴα οὐ ἢνπιαΐαθ ῥϑοὶβ ἐἰδβι!π-- 
συδηθαγ; ἀοίηάθ 410 Ρϑοίο {οὶ 
Ροββίῖξ, αὐ ΕἸΑρμ ΡΟ] ΙΟπἰβ. βθοιμάα 
ἀθοαβ δο (ἀογαβι! Πμαοομῖοὶ βθουη- 
ἄδο, αἱ Υ', 19. οἰπδάοιι ΕἸΆρΡΠΘΡο-- 
Ἰοπῖβ τογια ἀθοὰβ. Ασιοπιῖβιὶ μαθ0- 
πἰοὶ ἰογίαθ τοβροπάθαι, ἤδμο ἰπ-- 
δδαιια!αίοπι ἱπάθ. αἀυοά, ἀππὶ 
γαῖϊϊο ἱπιθγοααπάϊ αἰϊὰ δ 115. ἰοοῖΚ 
οϑβοῖς ᾿ἰάθπι ἸηΘη5685. ΑἸΠΘηΪ5. αἱ- 
416 ϑραγίαθ ἀπόθιιβ ἃπΠηΐ5 ἱπίου- 
ἰθοῖῖβ. ποῃ ἰᾷπὶ ΠΟΠ στ οτὶη!,, ΘΧρ]}-- 
σαπὶ Τά] ὸγ Οἤγομο!. 1. ρ. 908. 
ΘΓ Αση, 6 αἰίογα αιδοβιίοπθ οἵ, 
αάη. αἀ ο. 119. 

8.138. Ἐν τούτῳ τῷ χρό- 
νῷ] ἐν τῷ ἐνιαυτῷ. 8080]. 

ἃ, 14. ᾿Εκκλησίαν δὲ ποι: 

Ψ αὗται δὲ ἐπι- 
κυροῦνται 

ες , -“" ΄ 

ὑπὸ τοῦ δη- 
»Ὕἤ 93 

μου τῶν 4ϑη- 
ναίων. 



ὀνόματα τῶν 
σπεισαμένων. 
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δὲ ποιήσαντας τοὺς στρατηγοὺς χαὶ τοὺς πρυτόώ- 
γεις, πρῶτον περὶ τῆς εἰρήνης βουλεύσασθαι 4ϑη- 
γναίους, χαϑ' ὅ τε ὧν ἐςίη ιἱ πρεσβεία περὶ τῆς 
καταλύσεως τοῦ πολέμου. σπείσασθαι δὲ αὐτίχαω 
μάλα τὰς πρεσβείας ἐν τῷ δήμῳ τὰς παρούσας 
ἢ μὴν ἐμμενεῖν ἐν ταῖς σπονδαῖς τὸν ἐνιαυτόν." 

119. Ταῦτα ξυνέϑεντο “αχεδαιμόγιοι, καὶ 
ὦμοσαν καὶ οἱ ξύμμαχοι ᾿Αϑηναίοις καὶ τοῖς 

ὕαρ. 119. δ. 1. Καὶ ὥμοσαν (55. γαϊ. Τ. Ε. Ο. Πεσ. Βα5. 
αν. ἢ. Ε΄. Ταὰγ. ὙἹηά. πὶ. Αγ, Οἷιν. θδη. Νυϊσο οἱ Βεκκ. καὶ ὠμολό- 
γησαν. ϑεά ξυνέϑεντο καὶ ὥμοσαν ΠΝ ᾿ ΟἹ ἀοοοὶ Βοΐββοη. δα 
Ευπὰρ. Ρ. 180... οἵ νυϊσαία εχ 118. 11. νἱάθιινγ τοροιϊα θ550. Ργδο- 
ἴογοα ἰῃ (55. Τ. [μιρ. ὙΙπά. πὶ, Αὐ. μν. θη. καὶ ὥμοσαν Ροϑὲ 
ξυνέϑεντο ΘΟ]]Οοαηϊα". [ογίασϑ γθοίθ. Νοπ Ρθὲπο θηΐπι τὸ ξυνϑέσϑαι 
50 0115. Δα μηϊ (δ 118, 2. 112). αὶ τὸ ὀμόσαι οΒδουγίι5 ἀδ Παοοάδοιηο-- 
πἰΐς ἐπαποίατί νἱάοιαγ, Νοῦ καὶ ὥμοσαν πθὸ καὶ ὡμολόγησαν ἄσπο- 
βοθηῦ ΟἹ. Αὐρ, ,οη. Μοβαα., {πὰ τὸ "δἰ ἱποοῦία οΟ] οοαιίοπθ ἰοὐτπι Ἴιος 
ΔαἀαΠαπιοπύαμ. ΔΙΊ βιιβρθοίιπι ἢαί. 

ἤσαντας τοὺς στρατ. καὶ 
τοὺς πρυτ. ἴ)ε δὐοιβαιῖνι5. οἵ. 
Βολι. αν. ὃ. 191. ἀη. 2. Στρα- 
τηγοί ἀὐυΐεμι οὐ πρυτάνεις 586- 
Ῥὰ5. δἷο ᾿σησπηΐι, νϑῖα! πη βίῃ. 
μῖο Οἴεβ. ᾧ. 79. 75. ΟΥ ὙΥγ1- 
ὨΐΟνν 5 ΚΙ Οὐμπιπιθηϊαγ. ἰδίου. ἴῃ 
Το βῖμ. Ογαῖ ἀθ ον. ραν. 904. 
θ)ὲ ὁοποϊοηῖθιι5. ἃ ΡγΔΟΙΟΥ 5. ὁ0η- 
γνοσαῦ5 υἱὰ. δάποιὶ. ΠΠ, 59. 2. -- 
καϑότι (5. καϑ' ὃ τι) ὧν... 
τοῦ πολέμου. ..«ϑοηίομίία πᾶδο 
οβῦ: Δυσπιοάο (οὐ 41} 5 
σοπ αι οπῖθ5) ΙΘσαῖϊο 46 
6110 5οάδπῃάο (πι1558) δα - 
τ ττογοίατ. Καϑότι [Θηΐπ}] 
4υοπιοᾶο, 4πὰ τα 0116. 5᾽σηϊ- 
ἤσαι, [τὰ Ἰοσίμαν [ρᾶιΠ0 ἀπῖθ ὃ. 19. 
611 ΥἼΙ, 67. οἱ ΥἹ, 8... ΒΙΘΟΝΕ, 
ΒΠΗΪΠΤΟΥ Αὐη., εἰοὶ 4ιοά ἀὸ πιὸ- 
ἄἀο ἀρομαϊ οὐ ρΟρυ]ὺ σοο αν 
νι. Εχ αῖ ιι5 ΧΡ ΠΑ ΟΠ ι5 
ΕῚΠῚ ἐςίη β'ηθ. ἄν ΟΧΒΡΘΟΙ ΔΓΕ οὔυ 

810 ἀποάτις ἀ ἢ Πογα ντ5,, 4υἰ νοσὰ- 
ἴα. ἀπ} ἐφίοι ὧν, ἃ βυθαιάϊία 
οποία! πὸ ὁΟπα ΠΟ πᾺ}} παθὸ ἀἰ- 
οαηίαν, 4πὸῸ μα οἴο Ιόσαϊςϊο, 
Βἰ αἀνοποτῖι, το οῖρίατοτν, ΟἹ, 
Βαΐεμ, ἀν, πιοά. ὃ, 199. Η. 09, 
οἱ αὐ. 2. ιν ἰαπιοπ αὐ ὕπως 
σοΥΘ. οὐπὶ ΟΠ ΠΟΙ Ὸ θη οἴ απ πὶ 
ἄν ἴῃ 5ἰ πη! ι5. ὁπαποίαι 5. ἰμίον- 

ἄυπι αὐἀάϊίιμ τορθυίαλιπ" (οἴ. ἢ ὁ 5. 
αν. 8.122. 10..}».},. νογθα οπιηΐππι 
ΠΊΘΙ ΓΔ ΠΆΓΙ ΘΟΠπδθηδ. Βἰα Πα 
50]ΠΟἰ [ΓΘ ἃιι5ῖ ΠΟ ΒΌΠΉΙ5. ττ- ἐμ - 
μενεῖν ἐν ταὶς σπονδαῖς. 
Κγιοσον ἐν ἀο  ϑέμμι σαρὶ!. οἱ βᾶπὸ 
ἀρὰ Τμπογά, ΔΠ01. απ ΠοΟ 
γΘΥΡιι} ἐΡαΠ5] αἴ). δῦ βρη ΠΟ. 5 
Βίαγθ αἰϊφιι ἃ τὸς ρούβουθ- 
ΓΆΓΘ ἰἢ ΓΘ. ῬΓΔΟΡΟΒΙΠΟ ποὴ δ6-- 
αἴναν ἀαῖνο. ΟΝ Τ|, 7. ΙΥ, 19. Υ,, 
18. 47. 0. ἃ]. δεά φάθ ἴῃ ἰπ- 
ΒΟΥ ΙρΡΓ ΟΠ 115. αἴθ ἀρια ΠΟΥ}. οἱ 
Α]105 ΔΖ 165 ἐν βἰο Ἰοσὶ οχ ϑίθρῃ. 
ΤΠ65. πον. ἴῃ ἢ. ν. σοηδίοι, πὸ 
ἀρια Ἴπιο. αυίάθηι ἐν τοπιαπάμηι. 
[)6 ἰοὺ ἱπνοηΐμιν ἢ, 29, ἂν ἀρὰ 
Α]105. ΒΡ ΓΟ 65. 

Οαρ. 119. ὃ.1. Ταῦτα... 
ξύμμαχοι. αος 5ἱ γθοίο βουῖς- 
θα διπ!, 4πῶὼ 46 τὸ οἵ, 54... ἤᾶπὸ 
ΒαΒοην νἶπι τ πὰ Ὁ ὁ 0 Πὶ Ροβιπθ- 
γα ηὐ Πα οὐ ἀδοιη ΟΝ ἰἷ, οὐ ἰπ τὸ 
ἰπταπάο {ἰσ ασ πη! Οἐἰἃ ἢὶ 
5061}. “- “ϑηνὰαίοις ... 
δωδεκάτῃ ἀοϊοῖο ΘΟΠΙΠΙαΪΟ δι 
Ροπουο ΟἸἢ] 5015. νους. ὦμοσαν 
καὶ οἱ ξύμμαχοι ἰαησὶς (06}}... τἂν 
ἰο ρον μοὶ ἃ 1μἀοοαοπιοπίίς 
ΑἸ οἶδ. ̓ πίίαθ οἱ ἃ βοοὶβ ϑραγίαο 
Βα ποίαθ αἰδοογηαηίιν, 5οά Θὰμπ 
ΟΡ πΙΟΠΘΙ. ἴῃ οὐ. πνὰϊ. δι} 0}. ἀ ι, 
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ξυμμάχοις μηνὸς ἐν “αχεδαίμονι Γεραστίου δω-- 
2 δεκάτη. ξυνετίϑεντο δὲ καὶ ἐσπένδοντο Μαχεδαι-- 

»»"»- 

μονίων μὲν οἵδε. Ταῦρος Ἐχετιμίδα, ᾿ϑήναιος 
Περικλείδα; Φιλοχαρίδως Ἐρυξιδαΐδα Κορινθίων 
δὲ Αἰνέως ἸΩκύτου, Εὐφαμίϑας ᾿Πριστωγύμου" 
«Σικυωνίων δὲ Δαμότιμος Ναυχράτους, Ὀνάσιμος 

“Μεγαχλέους" Μεγαρέων δὲ ΜΝίκασος Κεκάλου. ,4ε-- 
γεχράτης ᾿Δμφιδώρου:" ᾿Επιδαυρίων δὲ ᾿Δμφίας 

Εὐπαιΐδα" ᾿ϑηναίων δὲ οἱ στρατηγοὶ Δικόστρα- 
τος ΖΙμτρέφους, Νικίας Νικηράτου, Αὐτοκλῆς Τολ- 
μαίου. ἡ μὲν δὴ ἐχεχειρία αὕτη ἐγένετο, καὶ ξυν-- 
ἤεσαν ἐν αὐτῇ περὶ τῶν μειζόνων σπονδῶν διὰ 
παντὸς ἐς λόγους. ῳ 

120. ΠΙΕρὲὶ δὲ τὰς ἡμέρας ταύτας, αἷς ἐπήρ-- 
χοντο, Σχιώνη ἐν τῇ Παλλήνῃ πόλις ἀπέστη ἐπ’ 

δ. 2. Αἰὐνέας. ἴπ ποπηι} 5 ΟΡ ΪΠΊΔΥΠΠῚ ἘΣ ΕΑΕΣΑ ΈΙΟΝ ἀερτγαναίθ 
᾿Ἐνέας, ἀρὰ 86}ο]. Ατὶβίορῃ. Εφα. νυ. 791. “ἠνείας. ἤοο πθ (ιῖ5 
ΠΑ ΠῚ. Δα ΠΘΠτπιπὶ οϑὺῦ. ἀπ ρ] 1] σΘπὶ 6556. Πυΐπ5 ποιηΐηἶς ἰογπιαπι. Οἵ, 
ἰηΐουργ. Χοη. πὰρ. ΤΥ, 7, 19. οὐ ϑίθρῃ. 785. που. ἴῃ ἢ. ν. 

Ἑὐπαιΐδα. Βεῖικεν Εὐπαΐδα. Νοιιδῃ δ!πιπάθ ἱσποίππι, τπὖ θοΆ ]} 1. 
αρ. 1920. δ. 1. Παλλήνη. Νυϊσο εἰ ΒεΕκκ. Πελλήνῃ. 8684 

ῬΑ] πο νοοαγὶ πᾶπο ΡΔΘΠἰ 5.8 ΠῚ ΖΈΠΙΠῚ “ ΔΙ Ϊογιμ ΒΟΓΙΡΓΟΥ ΠῚ ΘΟΠΒΘΠΒΙΙ 
ταπι Το 415. σοίογῖβ ἰοοἷβ οοηδίαι. ΟἿ, 506. θά. ΤΚ, 110. 129, 129. 
ῬΦΙΙαπα ἔξ Αὐμαῖαθ αγῦ5. ΟἿ. ρᾷῦ!ο μοβὲ δάποῖ. ϑιπη ον ὃ. 3. οεττα- 
ἴππ| 65. 

αα 118, 12. το ιξανίπιιβ. Ηΐο ππιπὶ 
Δαἀπιοποηιι5. ἐν “ακεδαίμονι πο 
οοπϊυπσοπάα 6556 Οἵ1πὶ γ υθῖ5 ἕυν- 
έϑεντο εἰ ὥμοσαν, 564 οἴπὶ μη- 
νὸς Γεραστίου, οχ οΟἸ]ΟΟα ΟΠ 6 
ἈΡΡΆΓΟΓΘ. Νοχιο, 51 ἀἴνογβα ἴθπι- 
Ροτγὰ 5᾽ σπὶ Ποαγθητιγ, Δ] ΓΘσιπὶ [860-- 
ΠΟΙ ππθηβὶ5. ἀϊο ΤΙ πον ἀἸάθηι ποῖα-- 
τυσιιη [ἘΠΞΞΌ γϑυῖβί πη] 6 οδὲ: βοά 

Γοοϑά θυ ἴδοι! ἀΐοπι οἰΐαπι Υ, 19. 
εὐ Αἰΐοο εὐ ᾿μασοηίοο πιο 46- 
βίσμαῖ. 

ὃ. 2. Ἐυνετίϑεντο καὶ 
ἐσπένδοντο. δ ΠΊΠΠ1ον ἱπροῦς- 
[οοία Ἰοσαημιν Υ, 19: ὦμνυον δὲ 
καὶ ἐσπένδοντο, ΡάγΓοῦ ἀδ ἰοσὰ- 
ἰδ... ὁοπίτα δουίβιὶ Υ, 17. οχίγὶ 46 
ΡΟρ]Π 5. ΕἸδηΐπῚ δοτίϑι! ΓΒΠῚ σοϑίδπι 
ὈγΟν ΠΟΥ 5 σπἰ Ποαηΐ, ἐπ ρουἤδοία πιο- 
ἄτι), 410 σοβία δἰ! ἀθβουθηηξ. --- 
“Ἱακεδαιμονίων οἵδε. .Ε 

5080]. Αὐιβίοριι. Επι. 791. 1δο6-- 
ἀαθιηοηῖοβ. ΖΌΟΤΙΠΙ 5110 5Ο ΓΙ ΡΠ ΟΠ 68 
ΒΘ α]υπηΐαγ, ἰοσα!ο 5. [Π|5586. ρΡΆΓΟΙ, 

Ετσοὸ [οθάϊι5. ΑΒ πὶβ. [αοίτιπι 6556 
οροιίοι.ς ΒΙΟΟΝΕ. -- Ἐρυξι- 
ὁ αἴδα. Οἷ 10}. Ραᾶγαὶ. 1. ρᾶρ.. 
229. 

ὃ. ὁ. Περὶ τῶν ...ὅπον- 
δῶν. Περὶ τελείας εἰρήνης." 
ΖΔΟΥΚΑ͂Σ. Οἵ ὟΝ, 15, 2. οἱ 5»π- 
ρίὰ 117. Ἴ. 

ὕδρ. 120. ἘΠῚΣ Ἂϊς ἐπήρ- 
χοντοῆ εἰς ἀλλήλους ἑκάτεροι. 
5680}. Ασοαγαῖτ5 ἔθη! ρι15 ἀδ δου ο-- 
πὶβ ὁ. 122. ἀοβηϊθμιγ. [)6 [Ὀγπιὰ 
ψ Ρθὶ νἱ ἃ. 1 πὶ 5}. δὰ Επν. Πογδο!. 
γν. 210. οὐ Βα τ απ. (τ. πιᾶχ. ἴῃ ν. 
ἔρχομαι. Ο, προφήρχοντο ο. 121. 
--Σκπκιώνη ... ἀπέστη. 1Ἰὰ 
ἐπὶ ᾿Ισάρχου τροϊά 556. ἀϊοῖς Ρ}ὶ-- 
Ιοο που ἀρ ϑΌΠο]. Αὐβίορῃ. 

ἐν τούτῳ δὲ 
Σκχιώνη ἀφί- 
σταται πρὸς 
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Βρασίδαν, ὃς ᾿ϑηναίων πρὸς Βρασίδαν. φασὶ δὲ οἱ Σχιωναῖοι 
ἐν Αὐδὸ ἀν Πελληνῆς μὲν εἶναν ἐκ Πελοποννήσου, πλέοντας 
ξυλλόγῳ τῶν δ᾽ ἀπὸ Τροίας σφῶν τοὺς πρώτους χατενεχϑῆναι. 
ἑνοίκωνλέγει. ἐς τὸ χωρίον τοῦτο τῷ χειμῶνι, ᾧ ἐχρήσαντο 

᾿Αχαιοί, καὶ αὐτοῦ οἰκῆσαι. ἀποστᾶσι δ᾽ αὐτοῖς ἃ 3 
Βρασίδας διέπλευσε νυχτὸς ἐς τὴν Σχιώνην τρι- 
ἤρεν μὲν φιλίᾳ προπλεούσῃ, αὐτὸς δὲ ἐν χελητίῳω 
ἄπωϑεν ἐφεπόμενος, ὅπως, εἰ μέν τινε τοῦ χέλη- 
τος μείζονι πλοίῳ περιτυγχώνοι, ἡ τριήρης ἀμύνῃ 

. [αὐτῷ], ὠντιπώλου δὲ ἄλλης τριήρους ἐπιγενομέ- 

ὃ. 2. άπωϑεν. ΟἹ. Τιὶ 10. γαϊ. ἢ. Ε. Μοβχι. Βεῖης. ἄποϑεν. 
Οὔ ἘΠ 111: 

᾿ἡμύνῃ Οα55. Απρ. οη. Τ. Ρα]. ἴ{. γαι. Η, [πισά. Ἡοδαα. γυϊσο 
οὐ Βεκκ. ἀμύνοι. ΑΥ βιμ πα ὙΠ, 4. ὅπως οἱ ᾿4ϑηναῖοι, εἰ μὴ 
δύναιντο κωλῦσαι, μηκέτι οἷοί τε ὦσιν ἀποτειχίσαι, ἴίοπι Ροϑβί 
ΡΓΔοιογίίαπι, ΟἿ. ἀη. 1, 19. Οὐοπιραγα δχοπιρία [αὐΐηα,, 4αδ]α Ἰδσιιη-- 
τὰν ἰπ Κσιιορ, αγάπιπι. Ρ. 894. οὐ 901. νοῖτ ΟἸοογοπίδηη: Οαἴο ἃ ἀ 
Ρορη απ βογὶρϑιῖ, αὖ, 51 δα πὶ ΡΥ ΘΥΘΙῸΣ ἴῃ ὀχοτγοίϊα τος 
ΠΠΔΠΘΓΘ, ΒΘοῦπ40 Θὰ ΟΡΙ σοῦ πα 1018 6 ΒΔ ΟΥΔΙΙ 6 ἴο. 
Θρίαἰίνιιμν. ἰαπηθη ἔπι Γθϑρίοἴθηβ. ροσι ΡοΪγαθπ. 1, 98, 4. 

Αὐτῷ. ὅτ55. Απρ. ΟἹ. νει. Ἅ. Ρα]. 10. αν. Πὲς. Βα5. τ. 1αν. 
αὐτῇ, οὐ ἴϊὰ ρϑοΡα 16 οδὺ Ἰθοὶ διίδπι ἰῃ Ο. Ὁ. Ε. Ε, ἃ. Η. 1.. εχ 4{|-- 
μὲ αὐτῇ ργοί ἢ αἰ]. Αὐτή Ιδρὶ νοϊυῖν Βοποᾶ.. χυαοά 5.910 5π| 
ἀάδρθοῦα ἱπίογργοθίαιιβ αϑὺ ἤθγηι.. αἰ {τὸ ἀγπ. ΝΟΡΙ5 πϑυΐγα οχρία-- 

γ65Ρ. 210. Οορσίϊαπάιτιπι ἀαΐοπι 46 
ΟΧΙΓΟΠΙΪ5. ΠΙΘΉ51θ115. Πα] 15 ῬΓΔΘΙΟΥΪ 85. 
δῖνθ ἃ. ἀ29.. ποὴ ἀφ4. Οἵ δάη. 
118,12. οἱ Π1ο ἀ. ΧΙ. 72. [15 
ΒοΙομ 65 115... 486 ὁ. 129. 544. 16- 
συηία, αἰ σϑηθι5 ἀΠπῖτν, ---- 
ΤΓΕλ ἡ ὴ δ᾿ τὸ ΠΕ ΆΕΑΙΠ 8 3105 
ποννήσου. Νοιί55βίπια δβδὺ Ρε]- 
Ιεμ Ἀομαῖΐαθ ἀγθ5.. δἰυβάιθ ἱποο- 
Ια Πελληνῆς σοιμμοιηοῦαί 11, 9. 
Υ, 58. ἃ]. --- πλέοντας δ᾽ ἀπὸ 
Τροίας εοἰ. ..0)6. δοίοπο Ροπι- 
Ροη. οἰα 11, 2. ἴπ. ἃ ΑΒ ν 18 
οαρίο ΠΠῸ ΓΘ θα ἢ 1085 }Ρ}0- 
5ἷτα. [Ιάδπν βουῖθαηξ Βίθρι. ἴῃ 
Σκιώνη, (Ὅμποη. Ναάγγαι, ΧΠΠ, ἀρτά 
Ῥμοῦ. [48] ἰὰπιθης Ὁ} 15. ΟΥ̓ ΟἿ ΠῚ 
ῬΓΟΙΘβΙαὶ ΘΟΠΜ Π115. ἢ αἰυν! θ}} οἵ 
Ροϊνδοπιβ [Ὑ]]. 47.]. 564 ποθὴ ἰθηγ- 
Ραβίαϊθηι, αὐ ΤΠογ ἀἰἀ65.,. ΥΘΥΊΗΙ 
Δ] αι 5 81, Οὐ ἴῃ ΟἸἸΘΥΒΟΠΟ5Ο 
ὁομῃδούογίην ἀγαθοὶ, [αἶ556 παγγα πη; 
ΠΘῸ ἰΠΊΘ ἢ ἰρδὶ πίοι 56. ΘΟΠΟΟΥ- 
ἄδηι. Ὀ0Π.-- τοὺς πρώτους, 

πᾶ ΙΟΥ 685. ΡΥ ΪΠ05 ΘΟ0Πάϊ[0- 
γ685. --- τῷ χειμῶνε ... ᾽4- 
χαιοί. Οἵ. ἀδ. ῬΠοσοπβίθιιβ. παγ-- 
γαία ΥἹ. 2. ΘΕ Υ τσ. θη. 1, 39, 
564. ΧΙ, 259. 544. ἐπὶ ἤογη. δάπ. 
θὲ χρῆσθαι ἀἰϊχὶΓ Ποοσ. ἃά Υἱαο, 
Ρ.825. Οὗ, πλῷ χρησάμενος ΠΙ, 3. 

ὃ. 2, “ποστῶσι δ᾽ αὐτοῖς. 
δηΐ ἀδλεν: σοιμπηο αἱ. ργῸ «αΐθιι5 
βϑῃΐθηῖτα Ρυ]α τ πν πηαία πρὸς 
ἀποστάντας δ᾽ αὐτούς 5ογθὶ ρο- 
ἴοναϊ. Π6 τὸ οἵ. ΡΟΙγα 6η. 1, 38, 
4, -- διέπλευσε. Τοτοπα, αὐ 
υἱάοιαν. ΟἹ, 122, 2. ---- τρεήρεε 
ες προπλεούσῃ. Ὧδε ἀαϊϊνὶδ 
νἱὰ. ἢ οϑ}. αν, ὃ. 191. 8. («τὶ ἰΡ1- 
ἄδην οἰϊαπὶ 46. βρου!οσῖθιι5 οοη- 
ΓΟΡΡῚ Ροὶθβι }) οὐ Μαῦι}. ὃ, 405. 
αὔη. 2. --- κελητίῳ. Ῥαυ|ὺ ροβὲ 
κέλης, ἀδ 4110 πανίρίο οἵ, ἄπ. 1, 
ὅ9, 1. ἸΥ,9. 1. οὐ πίο ΒΊΤοοΊηΓ. 
-- αὐτῷ, ᾿. ὁ. τῷ κέλητι. 864 
οὗ. 5. -- ἀντιπάλου... ἐπι- 
γενομένη ς. Αἰΐοηάο γα οπθηι 



ὡ 

"ὦ 

ἘΠΤΘΣΔΕΥΘΕΡΟΣ. ΥΩ 191] 

γῆς οὐ πρὸς τὸ ἔλασσον νομίζων τρέψεσϑαι, ἀλλ᾽ 
ἐπὶ τὴν ναῦν, καὶ ἐν τούτῳ αὐτὸν διασώσειν. 
περαιωϑεὶς δὲ Ζαὶ. ξύλλογον ποιήσας τῶν Σχιω- 
γαίων ἔλεγεν ἅ τὲ ἐν τῇ ̓ ἀχάνθῳ χαὶ Τορώνῃ, 
χαὶ προρέτι φάσχων ἀξιωτάτους αὐτοὺς εἶναι 
ἐπαίνου, ὁ οἵτινες τῆς Παλλήνης ἐν τῷ ἰσϑμῷ ἐπει- 
λημμένης ὑπὸ τῶν ᾿᾿ϑηναίων Ποτίδαιαν ἐχόν- 
τῶν χαὶ ὄντες οὐδὲν ἄλλο ἢ νησιῶταν αὐτεπύγ-- 
γελτοι ἐχώρησαν πρὸς τὴν ἐλευϑερίαν. καὶ οὐκ 
ἀνέμειναν αἀτολμίᾳ ἀνάγκην σφίσι προςγενέσϑαν 
περὶ τοῦ φανερῶς οἰχείου ἀγαϑοῦ: σημεῖόν τ᾽ 
εἶναι τοῦ χαὶ ἄλλο τι ἂν αὐτοὺς τῶν μεγίστων 
ἀνδοείως ὑπομεῖναι, εἰ τεϑήσεται κατὼ νοῦν τὸ 
πράγματα" πιστοτάτους τε τῇ ἀληϑείᾳ ἡγήσεσϑαι 
αὐτοὺς “αχεδαιμονίων φίλους, καὶ τἄλλα τιμή- 
σειν. 121. χαὶ οἱ μὲν Σχιωναῖοι ἐπήρϑησάν τὲ 
τοῖς λόγοις, καὶ ᾿ϑαρσήσαντες πάντες ὁμοίως, καὶ 
οἷς πρότερον μὴ ἤρεσκε τὸ πρασσόμενα, τόν τὲ 

πόλεμον διενοοῦντο προϑύμως οἴσειν, καὶ τὸν 
Βρασίδαν τώ τ᾽ ἄλλα χαλῶς ἐδέξαντο καὶ δημο- 

΄ ᾿ν - ἤ ΟΣ» Δ. ε Ἐ ΙῚ 

1 μὲν χθουσὼ στεφάνῳ ὠνέδησαν ως ἐλευϑε- 

ΠδΙΟ 5αι}5 ἀρὰ νοι, βοὰ ποο Ῥγοποιπθη, {ιοαά ΡΟΙΥ ΘΠ ἰ. ἃ. οἰηϊβίξ, 
οὐ ἃ ἱπίθγρυθιθι8. ἃ] ΡΟ τ, 515 Θοἴτιμ Θϑί. 

Τρέψεσϑαι. ἴπ ρ]ατθιι5. οἱ οριίμιῖ5. Πνῖ5. π|55. τρέψασϑαι, ιοά 
ἰὰπη 6 460 ἔδυγὶ πο μοι βί, αυΐα ργῸ [μα ἢ ὁ ΟΟπν οαἐἱ ἀγαθοῦ ἐτρε- 

ψάμην ἀϊοϊ ποη Ροϊοβί. 
αὐτόν. 

μῖο οἱ ἰΐθυαπι ἴῃ νυ. οὐ νομίξων 
τρέψεσϑαι πε αΐδιη. 

8.8. Ἔλεγεν... -Τορώνῃ. 
6 τὸ υἱά. ο. 85. οἱ 1(4. » ἧς ἴπη- 
Ρογίθοιο δάπ. 1, 72, 9. --- φά- 
σκῶν. ΡῖῸ μοο, ᾿χυοὰ ἸΙδησιιοί, 
πάντων Ἰοροηάμμι οοηϊθοῖξ Κτιος 
σοῦ. Ῥοββοῖ δὔϊαπι ἃ} ἱπ!ογργθιθιι5 
δἀβουίρίμπι ΥἹἀδυῖ, Πἰδὶ ΘΧΟΙΙΒΑΓΘΙ ΠΤ 
51Π}}}} ἰοτπι!α ἔφη λέγων, ἀδ «ὰ 
νἱά. 100}. αἀ ϑορ}.. Αἰ. ν. 757. -- 
τῆς Παλλήνης... ἐχόν- 
τῶν. «-ϑογίαχ ρὰρ, θ2. εὐ. ἀτοη. 
ἵν. 206.}] Ποτίδαια ἔν τῷ μέσῳ 
τὸν ἰσϑμὸν ἐμφράττουσα.““ ὨΌΚ. 

[π| ΘΟΠΊΡ ΠγΊΡι15. ΟΡ ΪΠΙΔΥῚΙ ΠῚ ΠΙΘΠῚ ἌΠΑΥΙΠ) ΠΊΆ]Ὸ αὐτόν. 
δ. 3. Παλλήνης. Μιυΐσο οὐ ΒΟΚΙκου ἰΐοσμι Πελλ. 

" 

ΟΝ δα ὃ. 1. 

ΟἿ. ἀἀη. 1, θ4, 1. εἰ 48 νευθὶβ. δάήμ. 
ΙΝ, 113. οχίγ. -- ὄντες... νῆη- 
σιώται. ««Οὐἴα 115 πα] πὰ ὁ οοπ-Ξ 
ΠΠπ6 ΗΠ Δαιχ πὶ ΓΟΥΡῚ ροίογαι. ΟἹ, 
ο.121,2. 122. 5.“ Ὀ0Κ. ες ποι- 
[τὸ εἴ, ΜΙ αὐ}. αν. ὃ. 497. δάμη. 1. 

ὅαρ. 1291. ὃ. 1. Διενοοῦντο 
οἴσειν. )6 5γηϊαχὶ οἵ. αἄη. 110. 
2. Οἴσειν τοβροπάδι νοῦρο ὑπο- 
μένειν 6. 120. οχίν. ΒἸΠΠΠτον προ- 
ϑύμοως τὰ τοῦ πολέμου φέ ἐρεῖν 
ΥΗΙ, 30. --- δημοσίᾳ... ὧν ἐ- 
δησαν. 1)6 1} Π|0τ15. σογοπῖ5. υἱά, 
ΤΑΥ]. αὐ Αθβομίῃ, γο}]. ΠῚ. ρ. 361. 
54. Ογαῖ. Ἀοίβὶς., 4 ἀναδεῖν νοῖ- 

καὶ οἱ μὲν 
Σκιωναῖοι 
αὐτὸν λαμ- 
πρῶς τιμῶ- 
σιν" ὁ δὲ 

πλείω στρα- 
τιὰν περαιοῖ. 



ἔπειτα τῆς 
ἐκεχειρίας 

Βρασίδᾳ ἀγ- 
γελϑείσης 

διαφορὰ γί- 
γνεται περὶ 
Σκιώνης, ἐς 
ἣν οἱ ᾿49η- 
ναῖοι στρα- 
τεύειν ψηφί- 

ζονται. 
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ροῦντα τὴν Ἑλλάδα, ἰδίᾳ δὲ ἐταινίουν τε καὶ 
προφήρχοντο ὥςπερ ἀϑλητῆ. ὃ δὲ τό τε παραυ- 3 
τίχα φυλαχήν τινὰ αὐτοῖς ἐγκαταλιπὼν διέβη 
πώλιν, χαὶ ὕστερον οὐ πολλῷ στρατιὲν πλείω 
ἐπεραίωσε βουλόμενος μετ᾽ αὐτῶν τῆς τε Μένδης 
χαὶ τῆς Ποτιδαίας ἀποπειρῶσαι, ἡγούμενος καὶ 
τοὺς ᾿Αϑηναίους βοηϑῆσαι ὧν αἷς ἐς νῆσον καὶ 
βουλόμενος φϑάσαι" καί τε αὐτῷ καὶ ἐπράσσετο 
ἐς τὸς πόλεις ταύτας προδοσίας πέρι. χαὶ ὃ μὲν 
ἔμελλεν ἐγχειρήσειν ταῖς πόλεσι ταύταις. 122. ἐν 
τούτῳ δὲ τριήρει οἱ τὴν ἐχεχειρίων περιαγγέλλον- 
τες ὠφικνοῦνται παρ᾽ αὐτόν, ᾿Αϑηναίων μὲν ᾿4ρι- 
στώνυμος, “αχεδαιμονίων δὲ ᾿Αϑήναιος. χαὶ ἡ 3 
μὲν στρατιὰ πάλιν διέβη ἐς Τορώνην᾽ οἱ δὲ τῷ 
Πρασίδᾳ ἀνήγγελλον τὴν ξυνϑήκην, «καὶ ἐδέξαντο 
πώντες οἱ ἐπὶ Θρᾷάχης ξύμμαχον Ααχεδαιμονίων 
τὰ πέπραγ μένω. ᾿Ἀριστώνυμος δὲ τοῖς μὲν ἄλλοις 3 
χκατήνει, “Ζ»"ιωναίους δὲ αἰσϑόμενος ἐχ λογισμοῦ 
τῶν ἡμερῶν, ὅτι ὕστερον ἀφεστήχοιεν, οὐχ ἔφη 
ἐνσπόγνδους ἔσεσϑαι. Βρασίδας δὲ ἀντέλεγε πολλώ, 
ὡς πρότερον, χαὶ οὐχ ἀφίει τὴν πόλιν. ὡἧς δ᾽ 4 
ἀπήγγειλεν ἐς τὰς ᾿ϑήνας ὅ ᾿Δριστώνυμος περὶ 
αὐτῶν, οἱ ᾿Αϑηναῖοι εὐθὺς ἕτοιμοι ἦσαν στρατεύ-- 
εἰν ἐπὶ τὴν Σκχιώγην. οἵ δὲ Ααχεδαιμόνιοι πρέ- 

Ρο 515 Ὲ6η. δὰ ΡΙκι. Ρονΐο]: ο. 28, -- τοὺς ᾿ϑηναίους... ὃς 
-- ἐταινίουν. Ὥςπερ ἀϑλη- 
τήν (οἵ. ΒΙοοΙ .), χιᾶθ ἴῃ Ρτο- 
ΧΙΠῚΪΒ. ἴἢ ΑΠ10 Οᾶδιι Ροδίϊα πῖιο ἴὰμι 
βρθοϊδηί, προβήρχοντο 
ὥςπερ ἀϑλητῇ, δὰ ἴρ51πὶ 
αὖ ὦ ΔΒ] οια ἢ νἱοῦοτθ πὶ 
(5! τ Π6} οἱ ΠΟ ΠΟ ΠΑ οαι158} ἃ ὁ- 
οὐ Ραηι, ,, 42ϑλητήν πἰς ΟἸγη- 
Ρἱοπΐοθη ἱπιθυργοίαιαν. ἅλιγοι. ΧΥ, 
γαν. [μοοῖ. 7. δορά δά ΟΠΠ65. Βἷο- 
τοηίοα5 ἰ ἀϑλητὰς νικηφόρους 
ΡΊυΣ, Ρτίο]. 1. 4.1 ρουτίπογο ροίοβι. 
ὈὺΠ. , Προςήρχ. ΡΤορτίαπι πὰῸ 
ἴῃ ΓΘ νθυθυμ, αἱ εἰ προςιέναι.“ 
ΝΣ μος [)6. ΠἜοχίομθ οἵ. άπ, 
180) 1 

ὃ, δ Μένδης. Ὦς δὰ νἱά. ο. 
123... 46 τρηϊαία Ροιϊδαρα ς. 135. 

ἐςνῆσον. «ΛΙΒΘΗΙΘΠ565 ΒΘΙῚΡΟΥ 
σΥαν 5. ὑ}|556. ἀοἰθο ΠΟ ΠΘ ἢ] [Π511-- 
ἰἀ που π {πᾶπ| 5ΟΘΟΓΙΠΙ., 4υΐ ἰπ 
σοπείπθηϊ ἀοσοθαπὶ., οἰΐαπὶ Αἰ} ὶ 
οβίθμαϊι ΤΙνιογἀἸ 465 ἴαι 1.99... 
99).1.,. οαΐιι5. τοὶ οαιιβαπὶ ἱπάϊοαξ οὶ 
122. [6 νϑῦρὶβ ὡς ἐς νῆσον] 
Υἷ4. δά ὁ. 120. ὀχίγοπὶ “ς ὈΌΚ. --- 
ἐπράσσετο ἐς τ. π. ΟἿ, δάη. 
Τ᾿ 605,,.2,: 491... 18, 

(αρ. 19. Η 2. ᾿Εδέξαντο. 
Οιοά ἴῃ Θουηὶ ὩΥθ το ροβίδαμη 
[υἱτ, φασὶ ΙΟσα! ἱρβογιηι ἤθη δ[- 
[υἰ55 6 ηϊ. 

ὃ. 8. Σκιωναίους αἰ- 
γον Ὁ, ἐς ὅτι. ΟἿ᾽ δάῃη. 

ν 21,1. ὡς πρότερον. 
᾿ὐπα ἀφεστήκοιεν. 
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σβεις πέμψαντες, παραβήσεσϑαι ἔφασαν αὐτοὺς τὸς 
σπονδάς, χαὶ τῆς πόλεως ἐντεποιοῦντο Ιρασίδᾳ 

πιστεύοντες, δίχῃ τὲ ἕτοιμον ἦσαν περὶ αὐτῆς χρί- 
ὕ γεσϑαι. οἱ δὲ δίκῃ μὲν οὐκ ἤϑελον κινδυνεύειν, 
στρατεύειν δὲ ὡς τάχιστα. ὀργὴν ποιούμενοι, εἶ 
καὶ οἱ ἐν ταῖς νήσοις ἤδη ὄντες ἀξιοῦσι σφῶν ἐφί-- 
στασϑαι τῇ κατὰ γῆν “αχεδαιμονίων ἰσχύϊ ἀνω-- 

θ φελεῖ πιστεύοντες. εἶχε δὲ καὶ ἡ ἀλήϑεια περὶ τῆς 
ἀποστάσεως μιὥλλον ἢ οἱ 4ϑηναῖοι ἐδικαίουν. δύο 
γὰρ ἡμέραις ὕστερον ἀπέστησαν οἱ Σχιωναῖοι. ψή-- 
φιομίά τ᾽ εὐθὺς ἐποιήσαντο Κλέωνος γνώμῃ πει- 
σϑέντες Σκιωναίους ἐξελεῖν τε καὶ ἐποχτεῖναι. καὶ 
τἄλλα ἡσυχάζοντες ἐς τοῦτο παρεσχευάζοντο. 

129. Ἐν τούτῳ δὲ Μένδη ἀφίσταται αὐτῶν, 
πόλις ἐν τῇ Παλλήνῃ, Ἐρετριέων ἀποικία. καὶ αὐ-- 
τοὺς ἐδέξατο ὁ Βρασίδας οὐ γομίξζων ἐδιχεῖν, 
ὅτι ἐν τῇ ἐχεχειρίᾳ φανερῶς προςεχώρησαν᾽ 

ὕαρ. 199. δ. 1. ᾿Ερετριέων. 
ἴῃ δα. πιαΐ. 
πι. δποίδηβ. Οἵ, δά, 1, 1δ, 3 

δ. 4, “ίκη...κρίνεσϑαι. 
Ὀὲ ταΐοπο, φία 1Δ11α Ἰυιϊοία ἰαοι!-. 
αἴ 5ἰηΐ, οὗ 1. 28, 2. δὲ 101] δάῃη. 

δ: 5: ἘΓΕΡ ΟἹ. Β ο51. ἄγ. ΕΣ 191. 
αάη. ὅ. -- ἤδη ὄντες. Ὄντες 
ἤδη ΔἸ χιῖ5. πιά], χαππὶ ἤδη δά 
ἀξιοῦσι γΘΓΡΙΙΠῚ φρβοίδι. ΚαυμοσῸΓ 
ὄντες ροβξί νήσου“. ἀεἰετ ο. 122. 
γΟΪθη5 παι ἀθθῖα Ποο ἴῃ πιθηΐθ 
παθιῖτ. Θρουϊαπιαν ἰαπιθὴς Θιϊαμη 
Αἰΐα6. γουθογιπι ἰγαϊθοίϊοηθ5 ἀρυά 
Ὅδαο, ΟἿ, [παν στάπιπι. ἱπ ν. 1τα- 
ἰδοῖ, -- ἀνωφελεῖ. Ατιοῦλι5 
ΠῸΠ Οϑῇ Το ΓΙ. φυρά Βοο γναϊοΐ 
καίπερ ἀνωφελεῖ οὔσῃ. 

ἃ. 6. Φίάλλον ἡ οἱ 4. 
ΒΡ]. ἢ ἢ ἡ οἱ “Λακεδαιμόνιοι. - 
ὕ στερο Ψ] ἤγουν μετὰ τὴν ἐκε- 
χειρίαν. 5080]. Τίάχιθ ΕἸΆΡΠΘΡΟ- 
Ἰομῖ5 ἴδ βοχίο ἀθβοίμιο. Υἱά. 118, 
12. --- ψήφισμα ... ἀπο- 
κτεῖναι. Οἵ. Ὀ1οά. ΧΙ, 72. οἱ 
ἰηΐτα Υ, 32. 

ἀρ. 199. Οἵ, 10. 1. ἀ. --- 
ἢ.1. Μένδη... Ἐρετριέων 

ΤὨμογ ἀἰαα. Υο]. Π. 56οι. ἢ. 

ἔστι 

αι. ᾿Ερετρίων, ΟΡ ᾳιοά ΒεΙκον 
᾿Ερετριῶν 5οτῖρβιδ γυ!σαίιπι 'ἰπ δ. 5ἰθῦ. δχ 5015 Ραὶ. οἱ 

ἀποικία. «1τὰ οἰδπι Ροπιροη. 
16]. [Π|2.] εὐ Ηαύροογ, Αἰαπηθη 
Ραιβ. Υ, 27. 51. βδοῦθὶ!; Π7εν- 
δαίοις τε αὐτοῖς γένος τε Ἕλ- 
ληνικὸν καὶ ἀπὸ ἸΙωνίας ἐστίν" 
[{πῶ6 νϑῦθὰ φαοιηοάο οἰπὶ ΤΗιι- 
ΟΥ̓ἀΙ 415 ΓΟ 5 ΠΟ πο ΘΟΠοΟΙ απ 5ἰπέ, 
ἀοοθὶ 10] 5160 6]. ̓π δάη. Ρ- 385. 
οἰκοῦσι δὲ ἀπὸ θαλάσσης ἄ ἄνω. 
Ουθπι ἸΟοπὶ σγαν 55] ΠΉΠ1Π} 6556 τὸ - 
Ρυ δι, {απ 5011|5. ΠῸΡ ἰάοηθ 08 
τού δαὶ! δά εἰδιμι Δθιαθ ἀδῇηΐοη- 
ἀπηι. 486 ΠΟῚ ΡΟΥ 5. .. διαί, 
564 ορρίάἀιπι πιθα! ογγαπθιμη. "Ἢ 
ΒΙΌΟΜΝΕ, ΑΥ οἰβὶ ἀβᾷιθ αὐ ἰρβιιπὶ 
ΠΓΘ. ΠΟ ΡΘΥ πιθοῦ. σον ῥτο- 
Χἰπη8. δἱ ᾿πίον Ροι[ἀαθαπὶ οἱ 'ϑεῖο-- 
6 ΡΙῸΡΘ Ῥοβίοηΐιμ ἰδου 556. 6Χ 
ο. 129, 130. 191. Πχπϑῖ. Οὐάᾶτε 
παν ἴα ἢ Οα 558πάτγθδε 
γα πὶ ἀρρο αὶ ἴν. ΧΧΧΙ, 45., 
ἘΠῚ ἴῃς ΡΥ. ΠΟΘ ἢ γαγ]6 βου θ]-- 
ταν, 1)6 βἰΐα αἀά. οἰΐαπη Οὐ ΟἿ 51 ἢ. 
Μαορά. ΠΠ. Ρ. 110. δὲ ιθαἷς, ἄτγαθυ, 
5θρί. ΠΠ|. ραρ. 167. --- αὐτούς. 
1. 6. τοὺς Μενδαίους. ΟΥ̓ άπ, 

ιὃ 

ἐν τούτῳ καὶ 
“Μένδη ἀφί- 
σταται. πα- 
ρασκευαὶ ἕκα- 

τέρων. 
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γὰρ ἃ καὶ αὐτὸς ἐνεχάλει τοῖς ᾿Αϑηναίοις παρα- 
βαίνειν τὰς σπονδάς. διὸ καὶ οἵ Μενδαῖον μᾶλλον 2 
ἐτόλμησαν. τήν τὲ τοῦ Βραοίδου γνώμην ὁρῶν- 
τὲς ἑτοίμην, τεχμαιρόμενον καὶ ἀπὸ τῆς “Σχιώνης, 
ὅτι οὐ προὐδίδου, καὶ ἅμα τῶν πρασσόντων 
σφίσιν ὀλίγων τε ὄντων χαὶ αἷς τότε ἐμέλλησαν. 
οὐχέτι ὠνέντων, ἀλλὰ περὶ σφίσιν αὐτοῖς φοβου- 
μένων τὸ κατάδηλον χαὶ χαταβιασαμένων παρὰ 
γνώμην τοὺς πολλούς. οἱ δὲ ᾿᾿Αϑηναῖοι εὐθὺς πυ- 3 
ϑόμενοι, πολλῷ ἔτει μᾶλλον ὀργισϑέντες, παρε- 
σχευάζοντο ἐπ᾿ ἀμφοτέρας τὰς πόλεις. χαὶ Βρα- 4 
σίδας προςδεχόμενος τὸν ἐπίπλουν αὐτῶν ὑπεχχο-. 
μίξει, ἐς Ὄλυνθον τὴν “Χαλχιδικὴν παῖδας καὶ 
γυναῖκας τῶν Σκιωναίων χαὶ Μενδαίων, χαὶ τῶν 
Πελοποννησίων αὐτοῖς πενταχοσίους ὁπλίτας διειέ-- 
πείψεὲ χαὶ πελταστὸς τριακοσίους Δαλκχιδέων, 
ἄρχοντάώ τὸ τῶν ἁπώντων ΠΠολυδαμίδαν. χαὶ οἵ 
μὲν τὰ περὶ σφῶς αὐτούς, εἷς ἐν τάχει παρεσο- 
μένων τῶν ᾿ϑηναίων, κοινῇ εὐτρεπίζοντο. 

Ι,130.1. -- ἃ... σπονδάς. Ἅ 
οαπὶ παραβαίνειν 510 νἱ ἀοίαγ οο- 
ΠάΘΓοσΘ, πὶ οὐἵαίαν αἰ θα] σΘπι5 
ἕνια παραβαίνειν τὰς σπονδάς; 
ΠΔΠῚ ΠΊΪητ|5. αρία ΟΥ̓ ΒΘ η θη ἃ. 
51 παραβαίνειν τ. σπ. ΘΡΟΧΟΡΈΒΙΠ 
ΓΘἰα ν᾽ 6556. ΘΘΠΒΙΘΥΪ5. ᾿ΟΘΙΘΓΌΠῚ 
οἴ. ἢ οϑι. 8. 104. «ἀη. 7. 
ΘΟ ᾿Ετόλμησαν. ΒΌΡΡΙ. 

προφςχωρεῖν γ0] ἀφίστασϑαι. -- 
χαὶ ἅμα τῶν ... πολλούς. 
ϑοχυίίαν ἀ]Γογὰ οαπδα, 4πὰ δίρη- 
ἐἰαοὶ ποῖ! δἰπι. Οιαπὶ δἱ ΘοπιρΓο- 
ποηβδίοπθ ψογθουῦη ἱπηρ] 1 ΠΟ 8 
δχργίπιουο ΤΊ ον ἀἰ 41 ρ] οι 55 ει, {τὰ 
ἀϊοεγοῖ : ἵὰπὶ 4αἴᾶἃ. 4 πὶ ῬτΤο- 
ἀἸτἰοπ θη ἀρ ἃ 'ρ8505 πΠ|0- 
ΠΠοραπίατν, 4ππι οὐ Ρᾶπ οὶ 
“ϑϑδηῖ, οἷ, οχ 4αυὸ "Π1ᾶπ| 
πο  ἵγὶ οοοροταπῖ, ΠῸΠ ἴῃ - 
ΘΓ Π 5 1556, 5101 1ρ515. 5] 
Ρδιοίαο. οπβθη τ, πὴ οί 6 - 
68. Ρίθθ πι οοπ γα οἷκ 8 
νοϊαπίαϊθι νἱ οΘοορσούαηϊ 
(5ῖνθ ρΡ!6 θ δ πὶ 5ῈΡ6Γ 8 ἃ Νὶ 
ΟΠ ΓᾺ ΘΟ τ 5 ΒΘ ΠΤ ΘΝ {πὶ ἃ ἃ 
γθ ροτάπχοτγαηῖ). 566 Τρι- 

ΟΥ̓ἀΙἀ65. ΠῸΠ σἜποτο ἀἸσοπαϊ οἷγ-- 
οἰ βουρίο, 56 ἃ βόα! αὐ ρογρθίμο 
(τῇ διῃρημένῃ λέξει, σεσωρευ- 
μένοις καὶ ἐπεῤῥιμμένοις κώλοις 
δειιοῖν. ἀ6 ΕἸοοῦξ. ὃ. 12.) Ἰ|θ6η-- 
ἰοῦ αἰϊέιιτ. ΟἿὮἁ, 1. 0. ὅ. 11, 791 93. 
Ουάγο Πΐο ΖΙΟι6 δἰ ῃρα!α τ] ΘΠ γα 
πη αν ΡΟ ΘΟριαθ ἢ ἴπησοτο: 
ἴα πὶ 4πἰᾶ. 4 αὶ ρ το ἀἰτ10 6 πὶ 
ἀρὰ ἰρΡ 505 Π0] 1] Ραπ ἴα, 
οὐ ρῬᾶιποὶ ογᾶηΐ, οἷ, 4πᾶ πὶ 
γθ 60, 4το04 κ᾽ σηϊ[ἰοανὶ, 
ΓΟ ΡΟΥ πη οἰ τὶ οοορ 556 ηΐ, 
ΠῸῚ ΠΡ ἢ 115 16 Υ πι}5 ΘΓ ἃ ἢ ὕ, 
564 5101 108515. 51 μα ο ἴδ οὔ! 
οδϑϑπῖ, πιο πο θα, οὐ Ρ16- 
Ρ6πὶ... σοθροιδηῖ. ἴῃ τότε, 
Ὧδ φιὸ νὶἀ. αἄἀπ: 1, 101, 2... δ 
ΓΘ ον 121. παιγαίαπι τδρίοὶ νἱ αν 
Ανὰ. 6 ἐμέλλησαν (πράσσειν) 
οἵ. α{η.1, 184. 4. νεῖναι 5Ἰμ. ον 
1. 129. Ἰϑοία 6οὲ. θη. ἐὁ 
ΡΓΟΠΟμλ 5 σφίσιν οαδι οἵ. ἀο 5ἷ- 
ΗΠ αὐτοὶς αἄμ. ΠΕ. 98. 1.. ἀδ 
ἴρδοὸ ργοποπιιο ΠΝ ἵν 90, Ί. 

δ. 3. Πολλῶ ἔτι μᾶλλον. 
οὐρα ἢ; 80} Δι 
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124. Βρασίδας δὲ χαὶ Περδίχχας ἐν τούτῳ 
στρατεύουσιν ἅμα ἐπὶ Αῤῥιβαῖον τὸ δεύτερον ἐς 
“ύγκον. χαὶ ἦγον ὁ μὲν ὡν ἐκρότει Μακεδόνων 
τὴν δύναμιν χαὶ τῶν ἐνοικούντων λλήνων ὅπλί-- 
τας, ὁ δὲ πρὸς τοῖς αὐτοῦ περιλοίποις τῶν 11:-- 
λοποννησίων Χαλκιδέας χαὶ ᾿Αχανϑίους χαὶ τῶν 

ἄλλων χατὰ δύναμιν. ἑκάστων. ξύμπαν δὲ τὸ 
ὁπλιτικὸν τῶν Ἑλλήνων τριςχίλιοε μάλιστα. ἱππῆς 
δ᾽ οἵἱ πόντες ἠκολούϑουν Μιιαχεδόνων ξὺν Χαλχι- 
δεῦσιν ὀλίγου ἐς χιλίους, καὶ ὔὥλλος ὅμιλος τῶν 

2 βαρβάρων πολύς. ἐςβαλόντες δὲ ἐς τὴν Δῤῥιβαίου 
χαὶ εὑρόντες. ἀντεστρατοπεδευμένους αὐτοῖς τοὺς 

3 Μυγκηστὲς ἀντεχαϑέζοντο καὶ αὐτοί. χαὶ ἐχόντων 

τῶν μὲν πεζῶν λόφον ἑκατέρωθεν. πεδίου δὲ τοῦ 
μέσου ὄντος, οἱ ἱππῆς ἐς αὐτὸ χαταδραμόντες 
ἱππομάχησαν πρῶτα ἀμφοτέρων" ἔπειτα δὲ χαὶ 
ὁ Βρασίδας καὶ ὁ Περδίχκας, προελϑόντων πρό- 
τερον ἀπὸ τοῦ λόφου μετὰ τῶν ἱππέων τῶν 41υγ- 
χηστῶν ὁπλιτῶν καὶ ἑτοίμων ὄντων μάχεσϑαι, 
ἀντεπαγαγόντες καὶ αὐτοὶ ξυνέβαλον, χαὶ ἔτρεψαν 

ὰρ. 124. δ. 1. Ὀλίγον Ῥεϊδοίαη. 1. ΧΥΠΠ. ρ. 1192. εἰ Βεοκκ. 
ΟἿ, ἀάπ. [π ΠΠΡτῖβ. πιβ8. πιᾶῖδ ὀλίγω. 

δ. 2. Αὐτοὶῖς ΒοΙης. Ι͂ῃ πιριιθγᾶηῖ5 αὐτοῖς. 
᾿ 

ὕαρ. 194. δ. 1. Ἐπὶ ᾿4ῤὲι- 
βαῖον τὸ δεύτερον, Ο(Οἷ, ο. 
89. -- Τ“ύγκον. ΟΥ̓, 1014. ὃ. 2. 
«άη.--- Μακεδόνων. .Ελ- 
λήνων. οΝαοράοποβ "ΐο. ΡῈ βρῖ- 
οα6. ἃ ἀγαθοῖς ἀἰπ η σι πηταγ, βἰουΐ 
ο. 120. αἄδοὸ ἴπίθν ῬΆγΡαΓΟΒ΄ γοίθ-- 
Γαηΐαῦ ; Ππᾶπὶ Τοσία “4 46πὶ σθης 
οχ ἀτάθοα οἱ ᾿θογίοα βίθ6. ογαϊ, 
ΡοΟρυΪ5 ποη ἰΐθι.“΄. ΑᾺΝ, ἀγαθοοβ 
ἱπ Μαοοάοηϊα Πα] απ! 5. ΤΠ θυπδο, 
Ῥγάπαδ ΠΟΥ 46 Ορρ᾽ ἀογαπι ηνᾶ- 
τἱ ποσὰ ΓΘγαάϊοσαθ ΟΡΠΟΧΙΟΥΙΠῚ 
ποῦ αβ. 6556. ἈΓΡΙ γα πιγ. δοιΠο- 
ΠᾶΘΟ5 πὸ ΠῸῚ ρου πογο οχ ς. 129. 
σορσποϑβοίίυγς --- πρὸς τοῖς... 
Πελοποννησίων. Ἐχ πη} 
Βδρι σης 5 (Υἱά. ο. 78.) φυϊπσθη-- 
ἴο5. ϑοίοηθη τηΐβογαὶ (νἱά. ο. 23.) 
ΑἸΪῸ5. ΠΟΠΠαΪ 05 [Ογίαβϑθ Αἰ ὶ ἴῃ 
ῬΓΔΟβΙἴο γο! ψυογαί. --- οὗ πών - 

τες. ΟΥ Μαῖε. τ. ὃ. 266. --- 
ὀλίγου ἐς. Ὅε ὀλίγου σοηϊ- 
ἔγῸ ἈΡΟΪυΐΟ ΡΟσῖΙο νἱά. Ὑ ΡΡ.- 
118: Μ  8. Θν. “8: 980. ἀπ: 
θυ. δα ΚΠ], 95. Ατῃ, δά ἢ. Ι.. 
ἀ6 σομἰμποι 5 ὀλίγ ου ἐς δἥμποΐ. 8, 
0: -- “ τῶν βαρβάρων. 51Π6 
ἀιιθῖο δόγιπ. αὶ δΙασοάοπίθε 50- 
ΟἿἿ οἱ βαθΊ οἵ ογαηΐ. Νά. 1, 99. 

ἃ. 2. Ἀντεκαϑέξοντο 

καὶ αὐτοί. Βιτη ον Υ, 6, ὃ. 
δι, Τῶν ... πεζῶν. Ὀίιν. 

4π6 ΘΧΘΙΟΙΓΙ5, ΠγΥποθδίαγἢ} ΘΟΙΙΠ}-- 
4116 ΔανΘΡΒΔΡΙΟΓΙΙΙ), --- πεδίου 
-ὄντος. δειρθα τοῦ μέσου 

βαδἰδοίαπι ». 4ιοά νοραίιι.. διιηϊ. 
ἐν ίου ρταθάϊοαλιηι. --- ἀμφ ο- 
ἕρω ν εχ ἱππῆς, ΠΟμΙΪΠ6 Ρϑπάοι. 

αἄη. ΠῚ. 104. 1. --- ὧντε- 
αγόντες ον ξυνέβα- 

Οἵ. Μαῦιι. αν. 8.495. 1: 

1 

δῇ 
παγ 

λον. 

Βρασίδας δὲ 
καὶ Περδίκ- 
κας στρατεύ- 
ουσιν ἐπὶ ᾿4ῤ- 
ῥιβαῖον τὸ 

δεύτερον, χαὶ 
τοὺς μὲν Δ4νγ- 

κηστὰς τρέ- 
ς ποῦυσιν, Ἰλλυ- 
ριοὺς δὲ ἀλ- 
λως μένοντες 
διαφέρονται 
πρὸς ἀλλή- 

λους. 



δὰς δὲ τῆς τὲ Μένδης περιορώμενος, 

καὶ τῶν 1λ- 
λυριῶν μετα- 
στάντων οἱ 
μὲν Μακεδό- 
νὲες ἐξαίφνης 

φεύγουσι, 
Βρασίδας δὲ 
τοὺς ξαυτοῦ 
καλῶς τάσσει 
καὶ ϑαρσύ- 

νει, 

Ι90ὺ ΘΟΥΚΥΑΙΔΟΥ͂ ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ 1. ρκέ. 

τοὺς Μυγχηστάς" καὶ πολλοὺς μὲν διέφϑειραν, οἱ 
δὲ λοιποὶ διαφεύγοντες πρὸς τὸ μετέωρα ἡσύχα- 
ἕον. μιετεὶ δὲ τοῦτο τροπαῖον στήσαντες δύο μὲν 
ἢ τρεῖς ἡμέρας ἐπέοχον, τοὺς ᾿Ιλλυριοὺς μένοντες, 
οὗ ἔτυχον τῷ Περδίχκᾳ μισϑοῦ μέλλοντες ἥξειν" 
ἔπειτα ὃ Περδίκκας ἐβούλετο προϊέναι ἐπὶ τὰς 
τοῦ ᾿Αῤῥιβαίου χώμας καὶ μὴ καϑῆσϑαι, βραοί- 

μὴ τῶν 
᾿Αϑηναίων πρότερον ἐπιπλευσώντων τι πάϑῃ, καὶ 
ἅμα τῶν ᾿Ιλλυριῶν παρόντων, οὐ πρόϑυμος ἦν, 
ἀλλὰ ἀναχωρεῖν μᾶλλον. 125. «Ζαὶ ἐν τούτῳ, δια- 
φερομένων αὐτῶν, ἠγγέλϑη, ὅτε καὶ οἱ ᾿Ιλλυριοὶ 
μετ᾽ ᾿Αῤῥιβαίου προδόντες Περδίχκαν γεγένηνται" 
ὥςτε ἤδη ἀμφοτέροις μὲν δοχοῦν ἀναχωρεῖν διὰ 
τὸ δέος αὐτῶν, ὄντων ἀνθρώπων μαχίμων, χυ- 
ρωϑὲν δὲ οὐηὲν ἐχ τῆς διαφορᾶς, ὁπηνίχα χοὴ 
ὁρμᾶσθαι, γυκτός τὲ ἐπιγενομένης ν οἱ μὲν Μα- 
κεδόνες καὶ τὸ πλῆϑος τῶν βαρβάρων εὐϑὺς φο- 

καρ. 195. δ.1. Καὶ οἱ. Καί οπι. γαϊ. Η. Μοβαιι. Βεϊης. δά 
Βίσηιῆοαι ἀα 8]1ἃ5 56 ΤΘΟΙρ ΘΠ Ϊ οαιιβα8 (124. 4,} δοοθββίββθ πᾶπο, χυοὰ 
ΠΙΥΡΙ ἀἀθο οὰπὶ Αὐγμΐθαθο 56 οομἰπηχίββθηΐ, 

Ἀοπι. ὃ. 115.1. Εοάδπι ροείποι 
ἐπέσχον ὃ. Δ. 

8, 4, Μισϑοῦ. ΟΥ, ΝΜ ΑἸ}. 
αι. ὃ. 364. εἰ Υ͂, 6. - καϑῆ- 
σϑαι. Οἵ, αάη, Π|, 38. οχίν, -- 
τῆς Μένδης περιορώμε- 

γίγνεσθαι, ἀδ 40 ἰῃῇπηϊ εἶν ΟΠη185-- 
80 νἱά. ΕἸ] πη ἀϊ. δα Αὐ. 1, 7, 
4. δῖ. αὐ 5ο]6ῖ, φαοά βο οι, 
ἀριιὰ 1 αἰϊπ05. Ὑἱά. Ὁ ταῖς 6 πη Ρ. αὐ 
Ιᾶν. ΥἹ, 84, ὅ. στ ἰ1Ζ. οὐ ἔλθ Υ, 
δα 84]. (41. ο. 29. Οἷ, ὡς εἴωϑε 

νος] εὐλαβούμενος περὶ αὖ- 
τῆς, κηδόμενος. 5.801. Εχ χιᾶ 
ΠΟίΊΟΠΘ 5115 σΘ ΠΥ} ΘΧΡΙ ΟΠ 5 
οδ. Οτία οϑὺ δυΐθπὶ ἤᾷθο νἱβ οΧχ 
δᾶ, 4086 ο. 72. αἴὔιι!. ΟἿ, ἐπι- 
στρέφεσϑαι. , Ἀθβρομάθην νϑῸ ἢῖ5 
ψοῦρα καὶ ἅμα ... παρόντων. 
ΟἿ. δά. 1, 605, 1, 6 Μεπάα Βιὰ- 
5 ἄαπι γθοίθ ἀϊνίπαββο ἀοοοὶ ο. 129," 

Οαρ. 1{295. ὃ. 1. “Ὦ ς τε οοπαθ- 
τοῦ ΟΠ γουρὶβ οὗ ακεδόνες... 
ἐχώρουν ἐπ᾽ οἴκου. --- δοκοῦν 
εὐ κύυρω έν. ΟἿ, Ν αἰ}. αν. 
ὃ. 604, Βο51. δ. 191. ὁ. --- τὸ 
πλῆϑος τῶν βαρβάρων. 
σ ΟΥ̓ 124, 1. οχίγ. δ δὲ ἀάμποι. --- 
περ φιλεῖ, ΡΙοπο ὅπερ φιλεὶ 

ρυά 508 6. δα ΡΙεΐ. Ν. ρ. 29. 
ΝΙβὶ [οσια ὅπερ ΡΙῸ ἀοοπδαιίνο Βᾶ-- 
θ6Π8 ἃ} ποιεῖν ΟἸΜἰ55Ό1Π| ΘΧΙ ΒΕ ΠΠαΓΘ, 
(αΥ, 70. ὅπερ φιλεῖ τὰ μεγάλα 
στρατόπεδα ποιεῖν οἵ βαρθρῖϊι5 
ὕπερ φιλεῖ ὅμιλος εἰ δῆμος ποι- 
εἶν ἸΘσίπμι15,}) ἀπ ἰρδιπὶ φελεῖ, αιΐα 
ΡΓΟΡΥΪΘ. ἃ ΠῚ ἃ ΓΘ Β0η6., ΟἸΠ ἀρ οιι-- 
ΒΑΙ͂νῸ ΟΠ Ποΐτπι 6556 Πιανί5. θά 
πθο ποὺ 4]10], ἀθὶ φελεὶν 501 6 η αἱ 
ΠΟΙΪΟΠΘΙΝ ἀσοὶρὶ!, ΠΟΙ Π] ΘΠ ΠΊ118. 
οὐ πὸ ὅπερ ποιηϊμαινι5 Ρα δία 
6856, διιδά οι οἰΐαηι ἸΟοιι5 51Π}}}}5 Ὑ1], 
80, 8, Οἱϊεγουηάιιο οάβι5 ὅπερ οβί, 
ΘρΡοχοροβὶβ βοαυίαν, ἀ6 σὰ νἱά, 
αν. αἵ, ὃ. 470. Η οϑὺ. ὃ. 10]. 
ὁ, ΒΙπ ον ἕν, ΧΧΙ;,, 61... αὶ 
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βηϑέντες, (ὅπερ φιλεῖ μεγάλα στρατόπεδα σαφῶς 
ἐχπλήγνυσθαι,) χαὶ νομίσαντες πολλατιλασίους 
μὲν ἢ ἤλϑον ἐπιέναι, ὅσον δὲ οὔπω παρεῖναι. 
καταστάντες ἐς αἰφνίδιον φυγὴν ἐχώρουν ἐπ᾽ οἷ- 
κου, χαὶ τὸν Περδίχκαν τὸ πρῶτον οὐχ αἰσϑα- 
νόμενον, ὡς ἔγνω, ἠνάγκασαν. πρὶν τὸν Βρασί-- 
δαν ἰδεῖν, (ἄπωϑεν γὰρ πολὺ ἀλλήλων ἐστρατο- 
πεδεύοντο.) προαπελϑεῖν. Βρασίδας δὲ ἅμα τῇ 
ἕῳ οὡἷς εἶδε τοὺς δαχεδόνας προχεχωρηκχότας, 
τούς τε Ἰλλυριοὺς καὶ τὸν ᾿Αῤῥιβαῖον μέλλοντας 
ἐπιέναι. ξυναγαγων καὶ αὐτὸς ἐς τετράγωνον 
τάξιν τοὺς ὁπλίτας καὶ τὸν ψιλὸν ὅμιλον ἐς μέ- 
σον λαβὼν διενοεῖτο ἀναχωρεῖν. ἐχδρόμους δέ, 
εἴ πη προςβάλλοιεν αὐτοῖς. ἔταξε τοὺς νεωτάτους, 
χαὶ αὐτὸς λογάδας ἔχων τριακοσίους τελευταῖος 
γνώμην εἶχεν ὑποχωρῶν τοῖς τῶν ἐναντίων πρώ- 
τοις προςχεισομέγοις ἀνθιστάμενος ἀμύνεσθαι. 
χαὶ πρὶν τοὺς πολεμίους ἐγγὺς εἶναι, ας διὰ τα- 
χέων παρεχελεύσατο τοῖς στρατιώταις τοιάδε. 

ἔἌάπωϑεν. "Ἄποϑεν ΟἹ. Τ. 1᾿.. αι. πι. ΒεΙης., δά φιοβ 120, 0. Ὁ. 
εἰ Ε. δοοεάσμηϊ. Οἵ, 5ἀ. ΠῚ, 111, 1. 

ΞΌΠο]. ΟἿ᾽ Π α]κ. δα ἢ. 1. δἰ Η δ πὶ - 
οἴοσγῃ. δὰ [μιοὶ. Ὠία!. θὲ. 1Χ. οἱ 

{τιβίγα Παθϑουπηΐ. Ἐτγανὶν Βοτγπἢ. 
ϑγηΐ. Ρ. 298. -- ἀσαφῶς ἐκ- 
πλήγνυσϑ'αι. .Βυϊαδπιοάϊ ἰοτ- 
γΟΓΟ5, 4105 Πανικά, Πανικοὺς 
ϑορύβους εἰ Πανικὰ δείματα 
νοοδηΐ ἀγαθοὶ οἷ. Υ ἃ] οἷκ. αὰἀ Ηδ- 
τούοι. ΙΥ, 203.].... ἀσαφῶς, ἰά 
εδὶ ἀδήλου οὔσης τῆς αἰτίας, 
ΘΧΘΓΟΙ Εἰ θι15. ἱποϊάππῦ.. . . φιοπηοο 
εὐ Ραυξαηϊαβ. Χ, 29. ἰθυγογὸθ {Π|05 
ἀπὸ αἰτίας οὐδεμιᾶς οἵ 5680]. 
ΒΎΠΘΘΙΪ ... μηδεμιᾶς αἰτίας προ- 
φανείσης οτἰνὶ ἀϊοιηι. ΠΌΚ. Ἐχ- 
ΘΠ ταὶ τοὶ ἱηνθηΐθηνι5 ὙΠ. 80. 
᾿Εχπλήγνυσϑαι. φιυοά 4}101 πὸ 
νἱάοιαγ ὀχβίαγο.. ΑἰΠοϊδίανιπι οὐ 16- 
ΧΙ ΟΟΡΤΡΠΟΥΙΙπῚ ν θέαι {651} Π|0 Π118 
5.15. σοηβγηιαίιγ. --- ὅσον οὔ- 
πω. Ἑοάειι πιοάο ΥἹ, 94. ὙΠ], 
90. Οἷ, Υἱρ. Ρ. 131. οἱ ἀθ βίη 
ἴουιαιϊα ὅσον οὔ 1. 36, 1. ἀάη. --- 
πρὶντὸν Βρασίδαν ἰδεῖν) 
πρὶν διαλεχϑῆναι τῷ Βρασίδα. 

ΧΧΙΝ,, ἴΐοπὶ ἀταθοιμ ἐντυγχά- 
νειν οἱ [αἰϊπα νυ 185 6 Γ6 οἷ 00Π- 
γϑηΐγο Δ[1{}6 πὶ. 

8.2. Καὶ αὐτὸς ιταϊδοία 51πη|, 
αὐ διενοεῖτο ἀναχωρεῖν τείεγοη- 
ἀλ. --- τετράγωνον τάξιν. 
Πλαίσιον Δρρο!!αίαν ΥἹ, 67. οὐ ΥἹΙ, 
78.--- ἐς μέσον λαβών. ΑΙ 
ἐντὸς ποιεῖσϑαι. Νά. ΥἹ, 67. οἱ 
αὔη. 11, 83. 5. Π)6ὲ ἁὐίϊουϊο ΟΠΊ1550 
εἴς αἄη. 11. 81, 3. 

ὃ. 3. Ἐκδρόμους. ἨΔ ἴῃ 
ἀρτηῖπο αυαάταίο ἰΐὰ υἱἀθηλαν ἀἴ5:-- 
ΡΟΒΙΠ 6556, αὐ ΡῸΥ ράᾶγνὰ ἰπίθυνα [ἃ 
γΘ Ποῖα ροβδθηΐ ΘΧΟΊΓΓΟΓΘ. νὰ οουῖο 
ἴπ πανὶ αοῖθ 1], 80. οχίν. [αοίυτη 
εεῖ. -- γνώμην εἶχεν. ΟἹ. 
δἄη. ἿΙ, 80. ὅ. 

δ. 4. Ὡς δεὰ ταχέων. Οἵ. 
δάη. 96, 1, 



σαρακέλευσις 
Βρασίδου. 

198 ΘΟΥ̓ΚΥΔΙΔΟΥ͂ ΞΥΓΓΡΑΦΗ͂Σ 4. ρκε. 

1206.,,Εἰ μὲν μὴ ὑπώπτευον. ἄνδρες Πελο- 
πονγήσιοι, ὑμῶς τῷ τὲ μεμονῶσϑαι, καὶ ὅτι βάρ- 
βαροι οἱ ἐπιόντες χαὶ πολλοί , ἔχπληξιν ἔχειν. οὐκ 
ἂν ὁμοίως διδαχὴν ἅμα τῇ παραχελεύσει ἐποι- 
οὐμην" γῦν δὲ πρὸς μὲν τὴν ἀπόλειψιν τῶν ἡμιε- 
τέρων χαὶ τὸ πλῆϑος τῶν ἐναντίων βραχεῖ ὑπο- 
μνήματι χαὶ παραινέσει τὸ μέγιστα πειράσομαι 
πείϑειν. ἀγαϑοῖς γὼρ εἶναι ὑμῖν προςήκει τὸ 
πολέμια οὐ διὰ ξυμμάχων παρουσίαν ἑκάστοτε, 
ἀλλὰ διέ οἰκείαν ἀρετήν, καὶ μηδὲν πλῆϑος πε-. 
φοβῆσϑαι ὁ ἑτέρων, οἵ γε μηδὲ ἀπὸ πολιτειῶν τοι- 
οὕτων ἥκετε, ἐν αἷς οὐ πολλοὶ ὀλίγων ἄρχουσιν, 

ἀλλὰ πλειόνων μᾶλλον ἐλάσσους, οὐκ ἄλλῳ τινὶ 
χτησάώμεγοι τὴν δυναστείαν ἢ τῷ μαχόμενον χρα- 
τεῖν. βαρβάρους δέ, οὃς νῦν ἀπειρίᾳ δέδιτε, μα-: 
ϑεῖν χρὴ ἐξ ὧν τὲ προηγώνισϑε τοῖς Μακεδόσιν 

(ὰρ. 126. Πε δυῖιι5. ογαι οὶ . ἑτέρων, ὑπόμνημα γογθ 5 οἵ 
παΐανα ππηΐίνογβα οοηΐ. 5.60 ἢ]}10 5 5. γὲ ενν Ἀρατεῖν. 
(π5ρΡ. ἰδῦ. απΐν. 1. 2. Ρ. 142. 54. ὃ. 2. ᾿4γαϑοῖς... προςή- 

κεις Οἱ. 1], 89. 2. -- οἵ γε 
ἢ. 1. Ὅτι βάρβαροι οἱ (εἶ. ἀάη. 61, ἤργα .ς. ἐν αἷς ὁ 

ἐπιόντες. Υερθαπ εἰμί ροϑῦ πολλοί. Ἶὴ Π5. 5ἱ ΠΘΡΆΙΟ οὐ 
ΘΟΠΙ ΠΟΙ 65 4ΠΟ 46. ἱπίθγάππι ὁ- τροῖρ ΟΘ]]οὐ δῖ εβὶ, ἀπὸ πολίτει- 
τ ἀούθην Δ α1 1}. τ. ὃ. 9800. ὧν τοιούτων 50 Ἰρ το ΠΠσοπάα 51, 
: εἰ Ἀ οϑὕ. ὃ. 100. «ἀπ. 8. ΟΥ, τ γαϊοραπὶ τοιούτων, ἐν αἷς πε- 

. 10. Ιἄδπὶ ἴαοῖν Ταοῖμιβ. ΥἹά. φόβηνται πλῆϑος ἑτέρων, ἰούαπι 
βου μοχ. Ταοῖϊ. Ρ. ΟΕΧΧΧΙΝ. --- ἱποίδβιιπι. ἀπ θπὶ Ἰάθηι ἈϊαιιΘ οὐ γὰρ 
πρὸς μέν, Οοπίιποιο Βυαῖὸ μέν τοιαῦταί εἰσιν αἱ πολιτεῖαι, 
γοϑροπάθῃδ ὃ. 9. ἴῃ νυ ]5 ̓βαρβά- ἀφ᾽ ὧν ἥκετε, 5ἰσῃϊποῦγθ οθηδθη- 
ρους δέ 5δθαυΐγ. Λά τὴν ἀπό- ἄππὶ 65.. Πἰὰ Παθὸ ἱπίθγργοια!! βιιπὶ 
λειψιν... καὶ τὸ πλῆϑος τῶν Ἀτιοσ. πῃ Οὐμπιθηι. Δη ΐαιι. βιπα. 
ἐν. Βταβί 45 Ὀγθυῖίον ὃ. 2. γοβροπ- 1842. Ρ. 103. οὐ. Ατη., εἰδὶ υοά 
ὅοι.. θα ΡαΓΟ5. ΠΟῚ 6556 πηθϑίθμοβ Ἦἢΐο, “ἡ φοηγουι ΥἹ, 08. οχίν., ἃηίο 
ἔμβι5. ἃ ὃ. 9, ἀ54π6. δα ΟΧΙΡΘΠΙΔΠῚ γοῖρα ἐν αἷς ΞαΡ Αια τὶ ναὶ ἀλλὰ 
ΟΥ̓ οποπὶ οβίθπαϊ:. Οοπί. Αὐπ. (ἐκ τούτων), Τοίαπι ἀυΐοιι. μᾶμο 
Πρὸς ναϊοῦ φιυοά αἰλ᾽ποὸὶ αἀ., " Θηοάαϊίοποπι αἰτογΘ πὶ 6586. {4 {π|Π} 
ΡΓοριο, ΟΥἉ, Δα Ὁ}. αν. ὃ. 591. τοιούτων αἷς ἴπίον 56. ΘΟ ΘΓοΘ 
γ΄. ὃ. - β ραχεῖ ὑπομνή- πεπιο ποὴ βιιϑρίοατί ἄθρθαι, ρμογ- 
ματι ὶἱπαραιν ἐσει, ἷ- 6. Βρίουα πὴ οϑῖ. Ἐονίαβδο Ἰδιθα αὶ 

βραγε ίςς διδαχῇ καὶ παραχελεύ- οὐ ἀοϊοπάιπι οδὲ ; (πᾶμι ΟἱὁὨἨ πΐπι5 
σει (ὁ 1, 88.2., υἱδὶ φιοά ὑπό- τροῖε ργὸ ὁ0 φου θαι, οἵ, Κυαθρ. 
μνημα πο {ιν 5. οϑί διδαχή, δἅ Πίοη. ρ. 389...) δι} αἷς Ἰπιι-- 
5ϑά οἷτιβ. 4ὉΠ ΔΙ Του! γοπὶ ποίαμπι, ἰάπάμιπι ἴῃς ἸΠα δου] πιιιη οἷς, τ; ἐν 
4πα πη) ΟὈΠ 5. δϑίς ἢν ΠΠΘΠΙΟΥ ΠῚ οἷς ναϊδαμν ἐπεὶ ἐν ἡμῖν, αιθπι- 

τϑάϊριι, Οἱ, 90, 1. Παραίμεσις δάιποάιιῃ οἵ ΥἹ, 08. ὁεὶ ἐπεὶ ἡἧ- 
μῖς ὁομποίμ ϑαπηοϊαι ας ἀγα ϑοὶς μεῖς. ΟἿν ᾳ6η. ΙΝ, 20. Α. 

Ι 

ὧν: 
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αὐτῶν, καὶ ἀφ᾽ ὧν ἐγω εἰχάζω τε χαὶ ἄλλων 
ἀχοῇ ἐπίσταμαι, οὐ δεινοὺς ἐσομένους. χαὶ γὰρ 
ὅσα᾽ μὲν τῷ ὄντι ἀσϑενῆ ὄντα τῶν πολεμίων δό- 
κήσιν ἔχει ἰσχύος, διδαχὴ ἀληϑὴς προςγενομένη 
περὶ αὐτῶν ἐϑάρσυνε μᾶλλον τοὺς ὠμυνομένους" 
οἷς δὲ βεβαίως τι πρόςεστιν ἀγαϑόν, μὴ προει-- 
δώς τις ἂν αὐτοῖς τολμηρότερον προςφέροιτο. 
οὗτοι δὲ τὴν μέλλησιν μὲν ἔχουσι τοῖς ἀπείροις 
φοβεράν᾽ χαὶ γὰρ πλήϑει ὄψεως δεινοὶ καὶ βοῆς 

(αρ. 126. 8. 38. ΕἘῤιάξω. [πῃ ῥ[ανίπιϊς. οἱ ΟΡ ἱπηῖβ. πη μα Γαη5. εἰς 
καάξων. Εἰ οτοαϊάονϊε «υΐάοιη ΔἸΙΦαΪ5 ποο ἰάθο. οὐ ἐπίσταμαι νοῦΡοὸ 
ΘΟΠἰμΠσῚ ρ05586. 4ἴἰα οχ Δ αἴ ἀκοῇ Ἀρρᾶγθαβ πὸ ἦἄθ νϑγὰ βοϊθηϊία 
ἃσὶ, 486 [απ ΠΟῚ Πιᾶσὶ5 ῬΆΓΘἰμΓ 4υδπι οοπίθοίγα, 864 ἀκοῇ ἐπί- 
στασϑαι τοοῖθ ἀϊοὶ ἀτάθοοβ θχἰβιπιαϑϑα σοηβίαι (οἵ. δάπ.}. εὐἰδέναε 
ἁπῈο) οἱ εἰκᾶξειν ΟΟὨ Γαγτα ΡΟΠΙΙΓΕΓ. 

καὶ οὐκ εἰκάζω, Χοη. “Οοπιπιεηῖ. ΠῚ, 6. 11. 
ἀλλ᾽ ἤδη εἰδῶμεν. ε΄ πθ Ρ ΠΙΟΞορμὶ 50] μᾶδο ἀΠΠσϑπίον 

εὐ οἶδα. 

κάξζωμεν, 

ΟἿ. ΡΙαῦ. ΑἸοΙΡ. 1. ο. 4. οχίν. 
μηκέτι εἰ- 

ἀἰδ πριν ὙἹΔΘΆΠΙΏΓ , Τῆι. ΥΙ, 92. τὰ μὲν ᾿Αϑηναίων οἷδας τὰ 
Υ ὑμέτερα ἤκαζον, Πγοῦρο. 
ἀλλὰ ... εἰδότας. 

ὃ. 38. Ἐξ ὧν. αὐτῶν. 
Ὧν γτὸ ΡΙ ΘΠ Ιου λιι5 ἐκείνων ἅ 
Ροϑίϊπι Θδῖ. οἱ ἃ προηγώνισϑε 
60. 4ποὰ ἀγῶνά τινὰ ἀγωνίζε- 
σϑαι ἀγαθοὶ ἀϊοιηξ, βαι5 ὀχρ]ῖ- 
ὁδηίαγ. δῖ. διαγωνίζεσθαι ταῦτα 
Χρη: Ογτγ. 1, 2, 12.. τοσαῦτα μά- 
χεσϑαι Τμιο. ΥἹ, 81. Βείπάο οἱ 
“ΜἭακεδόνες αὐτῶν 5οπαῃηῖ ᾿ϊ. 48] 
6ΕχΧ 1{Π1Ξ Μασδάομθϑδ 58. 
ΟἿ «ἄη. ΤΥ, 61. 1. Μασράομοθ5 
ἀὐΐθ ἃ ἀταθοῖὶβ αάθὸ ῬΠΠΠΡΡΙ οἱ 
Τ) πη Οϑ.Π Θ ἢ5. ΓΘ προ υθι15 ἴῃ Ρανθὰ- 
ΥἿβ ΠΕΠΊΟΓαἴΟ5. 6556 ΠΟ. 55Ι μη] Θϑῇ. 
ΟἿ, αἄποι. 124, 1. Προαγωνίζε- 
σϑαί τινι, 1ὰ ἐδ πρότερον ἄγω- 
νίξεσϑαι πρός τινα, ΘοΠΙραΓαΙῖ 
Ροβϑαης οαπὶ νοῦ 5 προκινδυνεῦς- 
σαι τῷ βαρβάρῳ 4, 13. Βδερῖ- 
οἴταν ἀυΐοπι δα 194. 9. παιταίᾶ : 
ΠᾺΠῚ Πγποθϑίαβ 6558 Νιαρδάοποϑ νἱ- 
ἀϊμιι5 ΗΠ, 99. 1Υ΄. 83.: αὐτῶν ρμτο- 
ΠΟΠΙΐπ6. απΐθη ργάθιοῦ ἢ05. ἢ γΗ 
ΘΟὨΠΠΟΏΐα, --- ἀκοῇ ἐπίστα- 
μα ε. δὶς οἵ ἀκοῇ εἰδέναι (1, 4.) 
ΒΔ ΘΡΙΠ5. αἴο] ἀθπηοηβίγαην ἰπογργο- 
ἴ65 ἂα ΥἹ. δὁ5. Οἷ, 516}. δα Ραι5. 
ἸΠ:- 25) δ: τρυῦεῦΣ 
ὅ 1.4.“ Οσα... περὶ αὐτῶν. 

α. [600 Γ. 
Αἀά. δίερ!ι. ΤΙ65. 1Π. ρ. 217. 

ο. 95. οὐκ... εἰκάξζοντας, 

ΟΥ. άπ. 1, 22, 1. οἱ Ἰηΐνα 128,1... 
98. -- δόκησιν ἔχει. 8 πο- 
πηΐη6 Υἱά. ἀάη. 1, 90,2... 46 γθῦθὸ 
αάη. Π, 41,3.--ὀ ἀμυνομένους. 
ἤμυνουμένους πιᾶνα!! Κτιιορ. πε θε 
οἱ ἀμυνόμενοι οἰπηΐπο αάνοῖ- 
ΒΆΤΙῚ ν᾽ ἀθηΐαν 6556. --- τολμη- 
ρότερον, ἃ πιά ἃ οἷ πὶ 5. ({1ὶἃ ΠῚ 
5ὶ δἀσοναβ ἴα ὁ 11}. 

ἢ. ὁ. Οὗτος δὲ -- «φοβε- 
ράν. :1. 6. οὗτοι δέ, ἐν ᾧ μέλ- 
λουσι ἔπει ἸΠΆΠῚΙ5 δΟμβοΓπι), τ Σὰ 
ά. φοβεροί εἰσι." ΑΟΤΤΙ.. Εδι 
ἰσίμιν ἡ μέλλησις Θχορ οί! ὁ 
(παρ οὐι5}. ἵπι Ρ 6 ἢ 4685 πὶ -- 
ρθοίαβ. ὰἱ ἤδδοϊκ. Ἰμτο ΡΓοίιπν. 
-- πλήϑει ὄψεως. (Ὃ δη- 
λονότι τῇ ὄψει παρίσταται." 
ΖΔΟΥΚΗ͂Σ. «ΑἸ Ρ! τα ἀϊπη 6 

ΒΡοοίδοῦ! (4004 οοπἤογτα 
ἀοῖθ5 Ργ θ 6 Ρ αι)“. Π0Β. «ἁ 
Θ0ρ0ἢ. Αἱ. ν. 196... φιθι ρτὸ οχ- 
{Γ0 Π|ῖ5 4 πιὸ ἃ ἀν ἃ ΠΕ τπ ἃ 1 π 6 5 πιἃ 
ΡΓΆΘΡ πε ἀΐσογο ἀδθυῖ5βο οχ ἰἴ8. 
486. Ξοαψαπητ, πη 6 ΠΠσο5. ἀνθ 
οἰἴαμι, πὸ {Πππ ἀρ ἢ ἀἴηθ αι Θ0η-- 
{ππα5. οαπὶ ὄψεως λαμπρό- 
τητινῦϊ, 31. Πλῆϑος Ἰπίογάιϊιηι 
6556. μέγεϑος νἱάϊπιι5. δα ΤΠ. ΤΌ, 
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μεγέϑει ἀφόρητοι, ἥ τε διὸ χενῆς ἐπανάσεισις τῶν 
ὅπλων ἔχει τινὲ δήλωσιν εἰπειλῆς. προς μῖξαι δὲ 
τοῖς ὑπομένουσιν αὐτὸ οὐχ ὅμοιοι" οὔτε γὰρ τά- 
ξιν ἔχοντες αἰσχυνθεῖεν ἂν λιπεῖν τινὰ χώραν βια- 
ξόμενοι,, ἥ τε φυγὴ καὶ ἡ ἔφοδος αὐτῶν ἴσην 
ἔχουσα δόξαν τοῦ χαλοῦ ἀνεξέλεγχτον χαὶ τὸ 
ἀνδρεῖον ἔχει" (αὐτοχράτωρ δὲ μάχη μάλιστ᾽ ἂν 
χαὶ πρόφασιν τοῦ σωὠωζεσϑαί τινι πρεπόντως πο- 
οἰσειε") τοῦ τὲ ἐς χεῖρας. ἐλθεῖν πιστότερον τὸ 
ἐχφοβήσειν. ἡμᾶς ἀκινδύνως ἡγοῦνται" ἐχείνῳ γὰρ 
ἂν πρὸ τούτου ἐχρῶντο. σαφῶς τε. πᾶν τὸ προῦ- 
πάρχον δεινὸν ἐπ᾽ αὐτῶν ὁρᾶτε ἔργῳ μὲν βραχὺ 
ὃν, ὄψει, δὲ καὶ ἀχοῇ κατασπέρχον. ὃ ὑπομείναν- 

δ. 6... Ἡμᾶς: 
ζοπάθγοι. ΐο Βιαβι αβ πΜΠΠ ματι ΔΠΙΠΙΟΒ. 5] 0 115. 56 βϑοδγπογοῖ, 

[π᾿ Ῥ] αν πιῖβ οἵ ΟΡ ΪπΙ 15 ΠΡτγΙβ. πι58. ὑμᾶς. 884 οἵ- 
ΑἸΙΙΘΣ 

[ἀπηδη ἱπάϊοαν Ηοΐπι., οὐἱ ὑμᾶς ἱπηρ γα ΟΥἹ ΘΤΑΥΪ οὐ ΒΟΥΘΓῸ ΘΟηγΘηΐθη- 

[ἀπ νἱἀθίιγ. 

ὅ. -- ἥτε... τῶν ὅπλων. 
ΘΙ ΜΠ ΠΟ ἀρυά Πῖν. ΧΧΧΥΙ͂Ι, 17: 
4υανοηυίαπι βουῦΐα ἴπ ρΡᾶ- 
ὑσῖν πὶ 4 6 ἀἃ πὶ ἢ ΟΥ̓ Θ ἢ ΠΟ Υ- 
τ ϑη άπ πὶ ΤΙ ΟΤ ἃ πὶ ΟΥ̓ ΘΡ ἰ{π| πὶ 
οὐ 11. 10: ἃυπιοσα πὶ ἃ σὶ ἃ - 
10 ἢ ὁ ἢ Υ ἃ ἢ ἃ ΠῚ ΘΟΠΙΠΙΘΠΊΟΓΑΙΪ 
ἀοοοθηΐῦ ἰπίογργοῖθβ. ΑἸτογὰ [Οὐ πηι] ὰ 
ΡΓΟΥΒΙ5. Βαΐὸ τοβροπάθι. “εὰ κε- 
νῆς Θηΐπι δϑὶ ἀἰσθπαϊ σοηϊ5 αἀ-π- 
γοΥ Ια] 6. αἱ ἐκ καινῆς ΠΠ 92, 0.. 
δἀάοηάιιπηι 115, 46 4υῖθιι5 Τ ἢ Θσ5 6ἢ. 
αι. ὃ. 319, 7. ". ἀρὶν. οὐ Πΐο ροβὺ 
ἉΡΪοα]απι ῬγῸ δάϊθοιῖνο Ροϑίμαηι. 
-- αὐτα. 
πλήϑει... τῶν ὅπλων 5 ση  Ποὰ-- 
.5. --- οὔτε γὰρ .. . βιαξζό- 
μενοι. Νόρσαι!!ο δά ἰοίαπι 58η- 
ἰδητίαπι οὐ δὰ ἀθ οασα βίπιι! δά 
Ῥαγιϊοῖρίαην οὐ δὰ νϑυθαπὶ {π᾿ π| 
ΡΘΠποί. ΟἿ, ΜΦΙΠΗ. ἀδ βοίθιη, 
ἀπὸ κοινοῦ ν. 14. 54. οὐ ἀάη. 1, 
41, 0. 81] πὶ 6556 ἀδεοτίριϊο- 
π6 πὶ (ἰογ ΠΟΥ τὶ Ρυρη 6, 4ιαηι 
ἀοι (ἀογιπδηΐοιιβ ἀρ Τὰς, πη, ἢ], 
14... αἀιποποῖ ἰδὲ 1Ἰρδῖιι5. ΟἿ᾽ οἰἴαπὶ 
σα65. Β. 61, 44. Ἃρυὰ θνδ6- 
005 οοηίτα ΙοοΟ οὐ ἄθτο ἴπΡ6 
Θχ βυϊπιαῖ απ 6556 ἀοοοὶ ΒΙοοι,, 
βίου! ἀθ Βοπιδηΐὶβ θυ δὰ δα]. 

Τιο5. {ΠῚ5 τὸ 5. νΘυθ 5 - 

(αι. ο.9. --ἰ ἦ τε φυγὴ ... 
τοῦ καλοῦ. ΟἿ Τ ας. ΠΙβι. Π, 
12. οχίν. οἱ ὕθιμ. ο. 0. --- ἀνεξ- 
ἐλεγάτον.... ἔχει; οὐδ πὶ 
Γοτιῖεα ἀϊπ πὶ τ Θ᾽ π 41} πῃ 
ΡΤΟΡ ἃ μι. 561 ᾽πὶ ὁ  Υ ἃ τη. 6 
ἀνεξέλ. νοῦ οἵ, ἀἄποῖ. 1, 21, 1, 
Τὰ αὐὐθηι Θπιιποίαςιπι. ἀυοὰ 56411- 
ἴα, ἴπ' πὲ ΟΓΡΟΒΙ ΠΟ Π Θ πὶ λει αν πηι, 
αὶ νοῦρα τοῦ τε... ἡγοῦνται 
ΟἿΠῚ 5 ΡΘΡΙ Οὐ ιι5 ἀρίτπ5. ΘΟΒαθΓο- 
80. --.ωιαἢὐτοκράτωρ μάχη, 
Ρυσπα, ἴῃ 4πᾶ͵, ἀπι5641|18 - 
46 το 510 αὐ θιιταῖα σ6- 
εἰ τ, Ρουῦὶ. ΟἿ αἄποι. 108, 4. οἱ 
ΜΝ ΑἸτ. δι. ἃ. 112. ἀάμοι. 2. --- 
ἐκφοβήσειν, οοπατὶ ροῖπ 
ον γ δ οΘΥ6. ΟΥἨ, ΒΘ τα ἢ, ΤΗΣ 
Ρ. 900. -- ἐκείνῳ γὰρ ἂν. 
ἐχρῶ ντο. Βιιρρί. εἰ μὴ ἩΔΕΣΤῚ 
τερον τὸ ἐχφυβρήσειν ΠΩ 
εὐ οὗ, δάπ.1, 11, 1. 68, 4. 102,2. 
ΙΝ. δ 8. ᾿ 
᾿ θ.«. Πᾶν τὸ... αὐτῶν, 

φαϊοᾳφαϊὰ τοΥγΓοΟΥ5 Βαοίο- 
ΠῸ 5. [π|6}π|5 ἀπ 10} Δ} 118 
ἵπὸπ 5 88} 65}, Ροτι, - κα- 
τασπέρχον. Ναίοι ἀγροῦ, 
ἴῃ 8 5561 6, (8 αιοπὶ Πυΐιι8 νοὶ 
τδῖιπὶ {ΠΠπδιγαπάϊιπι ἴῃ 5’ ρι. 165, 

» 
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τες ἐπιφερόμενον χαί, ὅτ᾽ ἄν καιρὸς ἦ, χόσμῳ 
καὶ τάξει αὖϑις ὑπαγαγόντες ἔς τὲ τὸ ἀσφαλὲς 
ϑᾶσσον ἐἀφίξεσϑε καὶ γνώσεσϑε τὸ λοιπὸν, ὅτι 
οἱ τοιοῦτοι ὄχλοι τοῖς μὲν τὴν πρώτην ἔφοδον 
δεξαμένοις ὄἄπωϑεν ἀπειλαῖς τὸ ἀνδρεῖον μελλήσει 
ἐπιχομποῦσιν, οἱ δ᾽ ἂν εἴξωσιν αὐτοῖς, κατὼ πό- 
δας τὸ εὔψυχον ἐν τῷ ἀσφαλεῖ ὀξεῖς ἐνδείκνυν- 
ται." 

121. Τοιαῦτα ὁ Βρασίδας παραινέσας ὑπῆγε 
τὸ στρώτευμα. οἱ δὲ βάρβαροι ἰδόντες πολλῇ βοῇ 
χαὶ ϑορύβῳω προςέχειντο, νομίσαντες φεύγειν τὲ 
αὐτόν. χαὶ καταλαβόντες διαφϑείρειν. καὶ εἷς αὐτοῖς 
αἵ τὲ ἐχδροομαί, ὅπη προςπίπτοιεν. ἀπήντων. χαὶ 

ΕΑ ΠῚ ΕΣ ᾿ , Ρ] ΄ ἘΣ. ἢ 
αὐτὸς ἔχων τοὺς λογάδας ἐπικειμένους ὑφίστατο, 

“- , « - Α ’ }] ΄ Ἄ ε ΑῚ 

τῇ͵ τὲ πρώτῃ ὁρμῇ παρὰ γνώμην ἀντξέοτησαν χαὶ τὸ 

δ. 6. Ἄπωϑεν. 

ΠΟΥ. ῬῈπ6 σΟΠΙραγαπίμ νῦρὰ ἴο- 
5ΘΡ}. Β. 1. 1.2, 4.) Οὐπιπι δυιίθηι 
κατασπέρχειν τινά ἀϊοαῖαγ, ὄψει 
εἱ ἀκοῇ Β0π| αι ν1 1Π5ΓΓΙΠΊΘΠΙΙ. 
π- κόσμῳ καὶ τάξει. ΟΥ̓ 54. 
ΠῚ. 108, 8. εὐ αάπ. Π, 11. 9. -- 
ὑπαγαγόντες, '. 6. ὑποχω- 
ρήσαντες. ΟἿΥ, 10. ΥΠ|. 10. 
ΒΊο οι ἢ, δά ἢ. Ἴ ΔΜ τ}. ἅν. Ν 
495. 1, --- ἀπειλαῖς... ἐπι- 
κομποῦσι. ὉΠ ΠοΙ α5. ΔἸ αυἃ 
ἰποϑὲ ἴῃ ἄποθιβ ἀαινὶ5. οὐπὶ 60- 
ἄδπὶ γογθο ἰπηοι 5. Νά κἱ μέλ- 
λησιν., 51} }Π|6 Γ΄ αἰ ὃ. 8... ριι- 
ΓΘ Π.Π5 6556 μέλλησιν τοῦ ἐπιφέ- 
θεσόλαι, αυϊ ΘΟρ]δπι Δα ἀνα δι 
ἀπειλαῖς οπιίββιιμι νοἰϊπιβ: ἴῃ 

μέλλησις 51} οὐποίαι!ο., αὐ νοῦθὰ 
ΒΙσηΠοοπῦ αἰ γον Ταρῖίοτ- 
Κοὶὶ ἄστοι θγομδαπσ ἀπύδΓ 
Ζ σοόταπρ (Ἰ. 6. ἀππὶ 5 πηι} οὐΠ-- 
Οἰἴαπίι} ΒῪ Ἀ8] 6, ΡΓΔΘρΟΚΒ ΠΟ ἐΠ-- 
ἴθ ποὺ ΠΟπΊΘη υἱχ τοῖα ἀρεῖ, Ἔν 
ταὶς ἀπειλαῖς πᾶν τὸ φοβερὸν 
διακενῆς ἐπικομποῦσιν Τιπογ- 
ἀἸάθπι ᾿πη αῦιι5 βογρβιὶ. Πιὸ (8585. 
ΧΧΧΙΧ, 45. Βαγῖαβ νοσαθυ] πὶ ἐπε- 
κομπεῖν, Ἰαοἴαγαο, Ἰλογαπι ὙΠ, 
81. Ἰορίτγ. --- χατὰ ΤῊΣ 
ὦ ἐνδείκνυνται. Ὅτι τὰν 
5ΟΘΕΪΒ ΟΠ ΠΟ αἱ {πῚ} 8 5}... 

Οἵ. κἀ. ο. 125,1. 

6 νϑβίϊσίο (5 θοῦ 5) Γοτ ϊ- 
ὑπ 6, (4ππη}} ἴπ ταΐο 
(51η1). ἉΙΔΟΓΟ8 οβίεπάοθτγο. 
1)6 [ουπη]α κατὰ πόδας ΠοΡ τ. Θ0Π|- 
Ραγαΐ 1Π, 98. 2: πολλοὺς κατὰ 
πόδας αἱροῦντες ἄνϑρωποι πο- 

δώκεις,, υδὶ οἵ, ἀἄη.. Υ, 64. ΥἹΠ, 
17: Τύχη ἱπίογργοίθο, μαδβδγιηῇ ἴῃ 
60, 404 ὀξεὶς ᾿οσίειν, πο ὀξέως. 
ΑΥ' νἱά. Ζ ἃ πὶ ρύ. αν. [νὉ. ὃ. 682. 
ΒοΊ. δά 7αο. Αστῖο. Ρ. 20ά. 54. 
δ᾽ δάῃ. δά 54. ΠΙ. 89, ὃ. Ὗ, 0; 9: 

(ἀρ. {923 7. 8.1. ἑν ἢ 7 εἰ Ρ6- 
ἀδίθπεῖπι τ 6 πὶ ὁ 6} ἃ[. -- δια: 
φϑείρειν. Νοὸῆ οριβ νἱάδιαν 
σοπίθοιιτα δεαφϑερεῖν, ΟἿ ἀάη. 
ΤΣ Θ59.19 

δι ἡ ΤΑ ΣῈ ἐκδρομαί]) οἱ 
τετα) γμένοι δηλονότι πρὸς τὸ 
ἐκτρέχειν [120, 3.1. 5601. ..11ἃ 
ἴπ ρῥτγοχίπιο οᾶρ. τὴν κύκλωσιν 
ἰάθη γαϊοὶ αὐ αι τοὺς τεταγμέ- 
νους πρὸς τὸ κυκλοῦσϑαι, αἱ- 
{ι6 ΥΠΠ, 102. τῷ φιλίῳ ἐπίπλῳ 
εἰσπίοαπι Ο1 ἃ 556 Πὶ Δ ᾿ΟῸ ΓΙ ΠῚ. 
401 ογαπί ἐπιπλέοντες." ΚΝ, 
Οἱ. Ἀο5.. αγ. ὃ. 97. 2. ἃ. β΄. 
ἀντέστησαν. ᾿Συμπεριέλω. 
βεν ἐνταῦϑα τῷ ἀριϑμῷ καὶ 
τοὺς μετ᾽ αὐτοῦ τοῦ Βρασίδου 
λογάδας.“ Φ“ΟΥ̓́ΚΑΣ. ΟἿ. 5ἀ. 

τούτου δὲ ἀν- 
δρείως ὑφι- 
σταμένου οἱ 
πολλοὶ τῶν 
βαρβάρων 
ἀπέρχονται 

στενόν τι προ- 
καταληψόμε- 

νοι. 



Βρασίδας δὲ 
τὸ στενὸν δια- 

περᾷ, καὶ οἱ 
στρατιῶται 
αὐτοῦ λείαν. 
ποιοῦνται τὰ 

“Μακεδόνων. 
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λοιπὸν ἐπιφερομένους μιὲν δεχόμενοι ἠμύνοντο, 
ἡσυχαζόντων δὲ αὐτοὶ ὑπεχώρουν, τότε δὴ τῶν 
μετὰὶ τοῦ Βρασίδου Ἑλλήνων ἐν τῇ εὐρυχωρίᾳ οἱ 
πολλοὶ τῶν βαρβάρων ἀπέσχοντο, μέρος δέ τι 
καταλιπόντες αὐτοῖς ἐπαχολουϑοῦν προςβάλλειν, 
οἱ λοιποὶ χωρήσαντες δρόμῳ ἐπί τὲ τοὺς φεύγον-- 
τὰς τῶν “Μαχεδόνων, οἷς ἐντύχοιεν, ἔχτεινον, χαὶ 
τὴν ἐςβολήν, ἥ ἐστι μεταξὺ δυοῖν λόφοιν στενὴ 
ἐς τὴν “Αῤῥιβαίου, φϑάσαντες προχατέλαβον, εἶ-- 
δότες οὐχ οὖσαν ἄλλην τῷ Ιρασίδᾳ ἀναχώρησιν. 
καὶ προςιόντος αὐτοῦ ἐς αὐτὸ ἤδη τὸ ἄπορον τῆς 
ὁδοῦ χυχλοῖνται αἷς ὠποληψόμενοι. 
γνοὺς σιροεῖπε τοῖς μετ᾽ αὐτοῦ τριακοσίοις, 

128. ὃ δὲ 
[Ὡ 

ον 

ᾧετο μᾶλλον ὧν ἑλεῖν τῶν λόφων, χωρήσαντας 
πρὸς αὐτὸν δρόμῳ, εἷς τάχιστα ἕχαστος “ϑύναται, 
ἄνευ τάξ “τς πειρᾶσαι ἐπ᾽ αὐτοῦ ἐχχροῦσαι τοὺς 

αρ. 128. ὃ. 1. 
αι. Η. Μοβαιι. πὶ. 

ΠῚ. 51. 4. --- καταλιπόντες. 
1)6. ποπηαινο οἵ. ἢ οι. αἵ. ὃ. 
91. δάποῖ. 2. χωρήσαν- 
τές τε. ἴ)6 ραγιίου]αθ οΟ]Πο.α- 
ἰοπο ἰπ46 τοροίεημα. αιοά ᾿βοῦῖ- 
Ῥίου ῬΥΠ0. [π΄ ΙΔΘΓῸ πιο θγῸ καὶ 
ἐπὶ τὴν ἐςβολὴν ἀϊοίαχιι5. ογαΐ, 
νά. δάπ. 1, 10. -- τὴν ἐςβο- 
λήν. Οἵ δάμη. ΠῚ, 112, 2. εἐ ΤΥ, 
88, 2..-- στενὴ ἐς τὴν ᾿4 ὁ ὁ. 
Αἰἰοπάθ Ποῦ. γοΥθοΥπῚ ἰγαΐθ-- 
οἰϊοποη π΄ δησππηοϊαίτπι γο᾽ αἰϊνιι. 
ΟἿ οπβὺ. αν. ὃ, 99. 8, δάπο!ϊ. 
᾿σαι ον, αν, [να1. ὃ, 852. οἱ δάπ. 
ὙΠ, 49.-- φϑάσαντες προ- 
κατέλαβον. Ῥτὸ μἰ5 ΠΙ,112.1. 
ἔφϑασαν προχαταλαβόντες. ΟΥ 
ἤοδι. τ. ἃ. 1290. 5. οὐπὶ δάη. 8. 
ἤθιη. ἴα οοσίαη απ) ο556. ΑΥΠ0]- 
ὅπ. ἀοοθι, αὐ Πγηδθβίαβ ἴα 5 
Δ ἱπϑδάϊοθδ᾽ ει. Βιαβίάα αἀὐύθ- 
ἰθη δ. ΦΟΠ} 65 αὐγίπηιι οοοαραγο οἵ 
ἃ ἰΟΓΘῸ ἱποἢβὶμ ΟΠΊΠΪΠῸ ἰπίθιο- 
ῬΘΙῸ ΡάΓΆ556, β[διυι Δ ΠΊ115. -ττ στο ὁ 6- 
ἐὄντος αὐτοῦ. ΟἿ. ΒΚ ο51. τ. 
δ᾽ 10.1.5. 80Π. Ὁ, κυκλοῦν - 
ται, Οἰτοσ π 5ἰβύπη!, ἱποὶ- 

Μετ᾿ αὐτοῦ (855. 
γυ]σῪ οἱ ΒοΙηκοῦ μεϑ' αὐτοῦ. 

ψοη..Τ. Βα]. Τὸ 
ΟΥ ἀαη  ς 

Αιρ, ΠΙ: 

Ρἰαπί οἰγοῦύπινθπίτγο. ΟἿ, Υ, 
ὯΣ ἜΝ ΜΗ» ΒΙΌΣ 

(δρ. 128. ὃ, Ἵ. Αὐτόν τὰν- 
5115 τοίαιίνο ΓΘΒρΟΠοι, τι 120. 4. 
-- ἐπόντας ο6χ σοηϊθοιερὰ ΕΟ ΟΣ 

Ρϑἴπηι5. Ἴπ ΠΠΡΥῚ5 1155. ἐπεόντας, 
404 Θχοῖιδοβ 4] οι 5ῖο, αὐ θαγ- 
Βαγο5. ἀπ ργίπ5 φαΐ δηὶ Γαιιοθ 5 ἰπ-τ 
ἴον ἀϊτιο5. Θ011605. (ὁ. 127. οχιγ.) 5]- 
ἴὰ5. 5611 να] }6} Οούπράκδο, 566 {ππὸ 
ἀἰδηνπὶ ἰρϑυη} {0 Ὶ}Π} ΔΟΟΘΠΞΌΓΟΣ 
ἴππ556,. ἀπ᾿, {ια6 Πο[ιπαπὶ βοηϊθη- 
τὰ οδὲ,. ΘΠ 15. ργβ Οσοιρα 8 
ἔπη ἀἄἀθο. ἰοτσίιι5. οσουνγίβεθ 6 - 
Ἰοροπη 6 5115. ἀἰοα5. 564 4πππὶ ῬΡαν- 
θανὶ αὐράχιιθ γα! οπθ πἰπιῖαθ βίμ}-- 
{π|ὰ6 ἈΓΘΊΙΔΏ ΜΙ. πος Πΐο Ῥτορίοῦ 

ἀαἀά θη ἤ ὃ οἱ φιοηίαπι (6 μισὰ 
ΠΟΙ τ ΠῚ ΘΟΠΊ 5 5α ἀσῚμ να]θαὶ θα 
Θχοιπβαιο, 4πὰ ο. 131. (δὶ οἷς »ἀ.) 
νυ] σαῖα ἃ Ἰέγα οσθγο ἐδ η αἰ", πιὰ-- 
χίπΘ δ 0] ΡΓορίον γονΡὰ, 40 
βἰαλίμι βΘΖΙΠΝΙΓ, ἐκράτησαν τῶν 
ἐπὶ τοῦ λόφου, ρταρίογοπάνι 
ΠῚ ἐπόντας, χυοὰ οἰϊαπη γογ 5 
πλείονα κύκλωσιν αὐτόσε προς- 
μῖξαι ἃροτίο δα βιιροιῖιβ κυκλοῦν- 
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ἠδη ἐπόντας βαρβάρους, πρὶν χαὶ τὴν πλείονα 
χύκλωσιν σφῶν αὐτόσε προς μῖξαι. καὶ οἵ μὲν 
προςπεοόντες ἐχράτησών τε τῶν ἐπὶ τοῦ λόφου, 
καὶ ἡ πλείων ἤδη στρατιὸ τῶν Ἑλλήνων ῥᾷον πρὸς 
αὐτὸν ἐπορεύοντο" οἱ γὰρ βάρβαροι καὶ ἐφοβή- 
ϑησαν. τῆς τροπῆς αὐτοῖς ἐνταῦϑα γενομένης 
σφῶν ἀπὸ τοῦ μετεώρου, χαὶ ἐς τὸ πλεῖον οὐχ- 
ἐτ᾽ ἐπηχολούϑουν νομίζοντες χαὶ ἐν μεϑορίοις 
εἶναι αὐτοὺς ἤδη καὶ διαπεφευγέναι. Βρασίδας δὲ 
αἷς ἀντελώβετο τῶν μετεώρων, χατὰ ἀσφάλειαν 

μᾶλλον ἰὼν αὐθημερὸν ἀφικνεῖταν ἐς ᾿Δρνισσαν 
πρῶτον τῆς Περδίχχου ἀρχῆς. καὶ αὐτοὶ ὀργιξό- 
μενον οἱ στρατιῶται τῇ προαναχωρήσει τῶν δ ῖα- 
χεδόνων. ὅσοις ἐνέτυχον κατὰ τὴν ὁδὸν ζεύγεσιν 

Περδίκκας 
οὖν Πελοπον- 
νησίων ἀπαλ- 
λάσσεσϑαι 

προϑυμεῖται. 

αὐτῶν βοεικοῖς, ἢ εἴ τινι σχεύει ἐκπεπτωκότι, (οἷα. 
ἐν νυχτερινῇ καὶ φοβερᾷ ἀναχωρήσει εἰκὸς ἦν ξυμ-- 
βῆναι.) τὰ μὲν ὑπολύοντες χατέχοπτον, τῶν δὲ 

Ἔπόντας. ΟἿ δάη. 

ται τορι οἰθπιθιιβ σοπιπιοπάαιαγ, δά ΠΙ, 98. {Πι5ίται!!. Αὐτοῖς γε- ι Ξ : 
4ἀππ| τὸ κυκλοῦσθαι φΟΠΠΡι5 
οὐουραιῖ5. οἰϊθοίιπι 6556. δὰ ὁδραὶ 
Πρ ΘΥῖι5. Ὑ] ΘΙ ΠΊ115. --- πρὶν καὶ 
ὥξξως. προῤμὶῖξαι) πρὶν τοὺς 
πολλοὺς τῶν κυχλοῦν [τϑοῖί8 

κυπλοῦσϑαι] τοὺς Παχκεδαιμο- 
νίους μελλόντων παρεῖναι. 8.80]. 
Σφῶν ἰρσίαγ δὰ 1μΔοθ ἀθιῃοῃῖ0 5 
βρθοίαϊι, χύκλωσιν αὐϊοπι 6556 πο- 
ΠΏ αθοίγαοίμπι ργῸ σοπογοίο, αιοά 
ἀϊοιμι, ροβίϊαπη νἱαΐμηι5 αὐ 12 7.2. 
Ἱπιθιρτοίαγθ εἴσο: ΡΎῖὰ 541 ἃ Πἢ 
ποτ Πα Θτὰ5 (ΡΆγΡᾶγο - 
ΓᾺΠ)}), 4π| ἰρ85085 ΟἸΤΓΟΣΠ- 
γνοηλυ5 6556, 60 ὁοηγΥ6- 

πἰτοὺ (νεὶ ργοριῖο 60 δοῦε5- 
ἰβϑδῖ, οἷν αὐη. 99, 1.0. 

ὃ. 2. Τῆς τροπῆς -..μὲε- 
τεώρου. «Ἐπ αὐτοὶς ει σφῶν 
τθοῖ αἰ τῆς τροπῆς γενομένης 
ΓΟ α] οσἶ5.. Ζππ 1}. σΘη ἤν τ5. ἱπαϊοοῦ 
401 Γπσουῖηϊ, ἀαἰνιι5 ἀὐιτοιη, ΙΟΓΕΠῚ 
πιο. ΓΘ Υ! 605. πὸπ {πρσοῦθ.. 416 Πὶ 
ἀαιίνιιπι. οοΙμ πιο αϊ [οἱ Ἰποοπιμιο 
γν 6} οἰβίοιπι νοσαῦι. ΠΑᾺῸΟΚ. 
»ἘἜξι ἀὐίθαιν ποίαϊι ἀἰρσηιϊπὶ ΘΧΘΠῚΞ 
Ῥἤτπι πιδτιβ. Βεΐτ5. ἀδιν! ἰὰπὶ πὶ ἀάῃ. 

νομένης ῬτοΥΒιι5 ἰάοπὶ γάθηὶ ἂἱ- 
41 ἐδόντες γενομένην, οὐ Φαπηι 
ἴϊὰ αὐτοὶς, 51 υἱπὶ υϑγθοῦιπὶ τὸ-- 
ΒΡ Οἴπηι8. 5. Θοία πὶ Πα ΠΟΙ αἱ 5] ξ, 

σφῶν αα Ιά ΡΕγΙπθπδ. ἀρίθ 56411-- 
τὰν ΑΝΝ. --- ἐς τὸ πλεῖον, 
ποτ 5. Ὁ, ΠῚ 21: 

δ. 2. ἀντελάβετο. ΟΝ δάμη. 
ΠῚ, 22, 8. ἐς "ἀρνισσαν 
ταχέα 6 γχῆ 6: Πρῶτον Δάνουθῖο 
Ρυΐπια γθυὰ ῬΓΟΧΙ ΠῚ οᾶρ. ΓΘΒροη- 
ἄογο νἱάϊν [Κἰβίθπι. ἥρνισσα τῆς 
ενν ἀργῆς ἴα ἀϊοία 5απξ τὰ δἰ π}}-- 
"πα 78, θΘ., Πυΐτα. ορρίἀϊ πα] 
γϑίθσιιπι. ΠΙΘΠΠΙ ῬΓΔΟΙΘΡ ΠΟΒΙΓΙΙΠῚ 
οὐ Ριοϊθπιαθιμ. 411 ἴῃ. ΤῸ] Ά ΠΕ. 
ΓΟΡΟΒΪ, αὐ ΑΠ}Π} σϑοῖ5 δὰ Εγὶρο- 
πιπὶ [πού Τ]Θγπμ} {1,.. 4} ΡῈΓ 
Ῥαθοπίαπι ΠΠπ|6η 5 ἴῃ Αχίπηλ δα λιν", 
γΥΑ55. Οἵ, Πϑακ. ἀταρο. βορί. 
11. ρ. 915. 54. 

δ.4. Αὐτοί, 88 Θροπία, 
ποηϊυβ5ῖ Βεαβί ἃ. ΟἿ, αάῃ. 
Π|, 65, 2. --- ἢ εἴ τινε. Ἀδσροῖὸ 
ἐνέτυχον, οἱ εἴ, ΜΆΉ ΠΗ. αν. ὃ. 017. 
ἰ ΠΚ ΤΑ 



᾿“ϑηναῖοι δὲ 
στύλον ἔπεμ- ὁ 
ψαν ἐπὶ Μέν- ς 
δὴν καὶ Σχι- 
ὥνην. οἷς 

ἀφικομένοις 
Μηενδαῖοι καὶ 
οἱ ἐπίκουροι 
ἀντιτάσσον- 
ται; καὶ τῇ 
πρώτῃ ἡμέ ρᾳ 
καλῶς αἀγοννί- 

ζονται. 

204 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ͂ ΞΥΓΓΡΆΑΦΗΣ 4. ρκϑ΄. 

οἰχείωσιν ἐποιοῦντο. ἀπὸ τούτου τὲ πρῶτον Π7|ερ- ὕ 
δίχχας Βρασίδαν τε πολέμιον ἐνόμισε, χαὶ ἐς τὸ 
λοιπὸν Πελοποννησίων τῇ μὲν γνώμῃ δὲ 4ϑη- 
ναίΐους οὐ ξύνηϑες μῖοος εἶχε, τῶν δὲ ἀναγκαίων 
ξυμφόρων διαναστῶς ἔπρασσεν; ὅτῳ τρόπῳ τόώ- 
χιίστα τοῖς μὲν ξυμιβήσεται, τῶν δὲ ἀπαλλάξεται. 

129. Βρασίδας δὲ ἀναχωρήσας ἐκ Μαχεδονίας 
ἐς Τορώνην καταλαμβάνει ᾿Αϑηναίους Μένδην ἤδη 
ἔχοντας, καὶ αὐτοῦ ἡσυχάζων ἐς μὲν τὴν Παλ-- 
λήνην ἀδύνατος ἤδη ἐνόμιζεν εἶναι διαβὲς τημω-- 
ρεῖν, τὴν δὲ Τορώνην ἐν φυλαχῇ εἶχεν. ὑπὸ γὰρ 2 

4 ᾿] Ν , - γ “ , γ.-. 4 

τὸν αὐτὸν χρόνον τοῖς ἐν τῇ Αύγχω ἐξέπλευσαν. 
ἐπί τε τὴν Μένδην καὶ τὴν Σκχιώνην οἱ ᾿49η- 
γναῖοι, ὥςπερ παρεσχευάζοντο, ναυσὶ μὲν πεντή- 
κοντα, ὧν ἦσαν δέκα ΧΔῖαι. ὁπλίταις “δὲ χιλίοις 
ἑαυτῶν καὶ τοξόταις ἑξακοσίοις καὶ Θραξὶ μισϑω- 

τοῖς χιλίοις χαὶ ἄλλοις τῶν αὐτόϑεν ξυμμάχων 
πελτασταῖς ἐστρατήγει δὲ Νικίας ὃ Νικηράτου 
χαὶ Νικόστρατος ὃ «Ιμτρέφους. ἄραντες δὲ ἐκ 
Ποτιδαίας ταῖς ναυσὶ χαὶ σχόντες κατὰ τὸ Πο- 

ὅρ. 129. 8. 2. Ζιτρέφους. Απίθ ΒΕΙκκ. Ζμετρεφοῦς. ΟἿ. 5ὰ. 
1, 75. 1. 

415 ἀογθὶ οὐ 5. [πβοθηΐιι- 
διαναστάς δῦ ρύπιπν οϑὺ ΡτῸ ἰιϑῖ5 
ἰαϊοτα ἀποστάς, 41ὸ οχρίϊοαὶ 
50Π01. Π6 φϑηΐῖνο, ἃὰ 4ππὶ ἃ 
5080}. πιαϊθ ἕνεκεν βυραιαάϊιν, 

8.5. Πελοποννησίων τῇ 
μὲν γνώμῃ ... εἶχε. Ρογῆιβ 
510 Ἰῃητουρ οἴατιβ δὺς Δ ΠΠΠ0 00η- 
σορὶῦ [τϑοῖβ. 1 6 " 41] ὁ ἀϊὰ πὶ 
ἰπ ΡοΙοροπποβίοβι ΠΟ σ0η- 
58 οὕ απ {ΠΠπ4 4π| ἃ 6 ἢ ΡΤῸ - 
ρον Αὐμοπίθη 8565 (4π0ο8 
στανίξβιηο οὐ γα). 564 αυμπὶ 
ἰαθὸ βθπίθημα οἱ... 4186 56 ιν, 
Ράγαπι τθοῖθ Ορροπᾶίαν, 115 Ἰρέεν- 
ῬτΘΌΡιι5 ΤΘΟΘΠΙΟΥΊΡιι5, αυὶ τῇ γνώ- 
μῃ οὑπὶ οὐ ξύνηϑες νΟΥΡῚ5 ἰπη- 
συηί, δ δι !ρι!αηάτι πὶ νἱάοίαν, [ἄθηι 
ἴροῖν, φυϊάθιμ. ἰᾶπι δίορῃ. ἴῃ ΤΠΘ8. 
Υ. μῖσος, βοά δ ᾿᾿ϑηναίους 
γ ΥΡθα ΠΙΪΠ115 ἀΡΊΘ Οοὐπ) σοί θυ 8. 001-- 
ἰυηχί!, --- τῶν δὲ ... δεανα- 
στάς. ..Δ 5815 αἰ 6 πὶ 00 ΠῚ - 
πιοάϊ5 ἀϊδοοάθπηβ, 4αϊθι5 
[6 ἢ ΟΆΓΘΥΘ ΟΠ ΡΟΥΘΥ ἃ 
ἈΕΙΘΚ. Ετ Ῥγονῖιβ ἢδαβ.: βοά 
ΠΘΟΘΘΒΑΥΙΪ5. 8118 ΟΟΠΊΠΙΟ - 

οἵ, Βοϑι. αν. ὃ. 108. 5. ο. - ἜΣ 
. ἀπαλλάξεται. Οἱ μὲν 

50:0 ΑἸΠοπίθηδο5, οἱ δέ 1μλοοάαο- 
ΠΣ "ἢ 

(ρ. 199. Οὐ θ1οά. ΧΗ, ῶς 
--ὃ.2. Ὑπὸ τὸν. ᾿ς Αὐγκῳ. 
Βοάδιη τπηοᾶο ἀϊοίιιπι, 410 5ιιρια 
101, 8. θὸ ᾿γποὸ οὗ ἀ6π. 80; 2. 
-- παρεσκευάξοντο. Ια. 
ο, 122. οχίγ. -- τῶν αὐτόϑεν 
ξυμμάχων. "1. 6. τῶν ἐπὶ 
Θράκης. «Δὐτόϑεν, εχ τορῖο- 
ΠΘῳ ΠῚ τὸ 5 σογοθαπύαν, Οἵ, 
Π|, 7... ΑῊΝ, Εχ μῖ58. Μριμοπαοὶ 
ΠΟΙ ΠΑ ΠΕΣ ὃ, 4, 

ὃ, 3, Σχόντες κατά. Οἱ, 
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σειδώνιον ἐχώρουν ἐς τοὺς Μενδαίους. οἱ δ᾽ αὐτοί 
τὲ καὶ Σχιωναίων τριαχόσιοι βεβοηϑηκότες, Πελο- 
ποννησίων τὲ οἱ ἐπίχουροι, ξύμπαντες δὲ ἑπταχό- 
σιον ὁπλῖται. χαὶ Πολυδαμίδας ὃ ἄρχων αὐτῶν, 
ἔτυχον ἐξεστρατοπεδευμένονι ἔξω τῆς πόλεως ἐπὶ 
λόφου χαρτεροῦ. καὶ αὐτοῖς Νικίας μέν, Μεϑωναί- 
οὺς τὲ ἔχων εἴχοσι χαὶ ἑχατὸν ψιλοὺς χαὶ λογώ- 
δὰς τῶν ᾿Αϑηναίων ὁπλιτῶν ἑξήκοντα καὶ τοὺς 
τοξότας ἅπαντας, κατὰ ἀτραπόν τινὰ τοῦ λόφου 
πειρώμενος προςβῆναι καὶ τραυματιζόμενος ὑπ᾽ 
αὐτῶν οὐκ ἠδυνήϑη βιάσασϑαι: ΜΔικόστρατος δὲ 
ἄλλῃ ἐφόδῳ ἐκ πλείονος παντὶ τῷ ἄλλῳ στρατο- 
πέδῳ ἐπιὼν τῷ λόφῳ ὄντε δυςπροςβάτω καὶ πάνυ 
ἐθορυβήϑη, καὶ ἐς ὀλίγον ἀφίχετο πᾶν τὸ στρώ- 
τευμα τῶν ᾿Αϑηναίων νικηϑῆναι. καὶ ταύτῃ μὲν 
τῇ ἡμέρᾳ, ὡς οὐχ ἐνέδοσαν οἱ Μενδαῖονι καὶ οὗ 
ξύμμαχοι, οἱ ᾿Αϑηναῖον ἀναχωρήσαντες ἐστρατο- 
πεδεύσαντο, χαὶ οἱ Μενδαῖοι νυχτὸς ἐπελϑούσης 

δ. 3. Οἱ δ᾽ αὐτοῦ; 4 ΒεΙΠκαυ ὃχ ορίἰπιὶ5 ΠΡτῖ5. πιβ5.. ΕἸ βίο χυΐ-- 
ἄδπι ἰάθο ἀϊβριοθαι, αιοά ροβί δέ ραι]βρογ βυιθβιβίθπάμπι οἱ υἱγροϊα 
Ροποπάα δβῦ; 564 οἰϊαπι αἰἴὰ θβχθπιρία ἀροβίγορἢϊ ἀπΐθ οοιμπια ἀρὰ Τῇιιο. 
ΤΟΡΘΓΙΙΠΓΙΓ. 

δάπ. 1, 110, ἀ. --- Ποσειδώύ:- 
νιον. «(Νοη Ρα[0 5 ση! Ποαγα ΡΤῸ - 
πιοπίοτγίαπι Ρο 51 ἀ δὰ πὶ [4υοὰ 
γυσο ἰῃ οχίγοπια ῬΆ 6 πη ο0}10-- 
οαη1]. βεἀ Νορίαπ πὶ ἔθ ΡΠ 1 
ΡΙορο δεπάαπι οἱ Ροιϊάαθαιη γογ-- 
5115. βίίαμη. Ἐθ δὶ πιαϊθ σϑϑία ρᾶγ5 
Θχογοίιαβ. ΝΙοία ἄπιοθ. οἰγοιπιν θοία 
οϑὲ δὰ αδἰΐθγαπι. ραγίθπη. δ] 6465, 
4186 ϑοίοποπ βρθείαι (ὁ. 190.}). 
ΓΟΙΦΙΪ οαπὶ ΝΙοοβίγαίο ἀριὰ ρογ- 
ἴᾳ5. δϑρίθη! πα} 65. ΓΘ ΠΒΘυΙηΐ“ς 
ΠΌΒΗΕ. Ουἱϊἱ ἀδ 5ἴζα φιυϊάδηι γθοία 
ἜΧρ]ϊοαῦ, 564 ροίοβὺ νεὶ 5ἷο ρτο- 
πιΘΠ!ΟΥ π ἸΟοι5. οχἰ βιπιασὶ. ΝᾺΠῚ 
Ργοπποηίογπι φυοα ἀαπι ἱπίοι δ η- 
ἄδπι οἱ (ὑαϑβαηάγοαπι (νεΐογοπι Ρο- 
ι[ἀα6απ}} πιοιιογαὶ [ἦν. ΧΧΧΙ, 45,. 
ποά νἱάδίαν 6556 Ροβίάθιυπι ΧΠΙΥ, 
1... ἀάλμιο Ρο 5.41 ἀριὰ [, 6 αἷς. 

αταθο. Ξεριζ 1Π. Ρ. 156. --- ξύμ - 
παντες. ϑίῖηθ αἀγιίοαϊο δἷς τὰγ- 
5118 Υ, 3. εἵ ἴαπι 1. 107, 5. -- 
ἑπτακόσιοι. ϑαρίὰ ο. 128, 

ΟΥΣ ΤΕ ΟΣ ΟΣ ἾἼΠ ΣΧ Δ 84. 4; 

Βειαβἀα5 χυϊησοηΐοβ ΡΟ οροπποβῖο- 
ταπὶ ΒΟρΠΪὰ5. ἰὑγαηβιη βῖββα ἀϊοϊταγ, 
4] ἰγθοθηι 5 Βοϊοπδαῖβ οὕ ᾿πβιροῦ 
Μεπάδεϊβ, Φαογιπ τἰΓΟΓΙΠΊΖῈ6 ΡἾι1-- 
ΤἾΠΙΟ5 ΘΤΑΥΘΓ ἀγπιαΐοβ [556 γ6- 
Γι] 6. οϑῦς. ἱπποιΐ Πα ΟΓ ΠῚ ἢϊ1- 
τηθγι πὶ οἰ Πποογοηΐί, πἰβὶ ρατγίθιη Ρ6- 
Ιοροππϑβίογαπ) Βοίοπᾶθ ἴῃ ργαθϑὶ- 
ἀϊο το!ϊοίαπι θβ58 δχ ο. 191. οοη- 
5ἰαγοῖ. --- ἐξεστρατοπεδευ- 
μένοι ἔξω. )ὲ Πῖ5 ἰπίϑὺ 56 
ἰαποις. οἵ. δάπ. 1. 138. 

ὃ. 4, Μεϑθϑωναίους. Εἰἶμ5 
ΜΙ οι Πποπαθ ποῦ αβ, 46 ἃ Τηπογά. 
ὅμορος Μακεδονίᾳ Ἀρρεο!!αίυν ΥἹ, 
7... αδὶ οὗ, ἀάη.-- βεάσασϑαι. 
διρρ!. αὐτούς. ΟΥ̓́ ἀάη. 1. 1,2. 
οχίγ. --- ἐκ πλείονος, αἸοη- 
σίοτο ἱπίογνα!!ο, ϑβαθρίιβ. 46 
[θοροῦ ἀϊοίμαγ, ΟΥὦ δάη. 42, 9. 
- καὶ πάνυ ἐθορυβήϑη, 
γ 6 ἢ ΘΠ 6 ἢ {15 5116 (ν 0186) 
ταἀγθαϊὰ5 681. ΟἿ, δάη. Π|. 22. 
θ. εὐ ΠΙ, 98, 1. --- ἐς ὀλίγον 



τῇ δ᾽ ὕστε- 
ραίᾳ ἡ γῆ τῶν 
Μιενδαίων 

δηοῦται, καὶ 
τῇ τρίτῃ στύ- 
σεως γενομὲ- 
νης ἡ πόλις 
αὐτὴ αἱρεῖται 
πλὴν τῆς ἀ- 
προπόλ εξ, 

ἐν ἣ οἱ Πελο- 
ποννή σίου 

φρουροὶ ἀπο- 
τειχίξζονται. 
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ἐς τὴν πόλιν ἀπῆλϑον. 180. τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ οἵ 
μὲν ᾿ϑηναῖοι περιστιλεύσαντες ἐς τὸ πρὸς “ΣΣπιώνης. 
τό τὲ προάστειον εἷλον χαὶ τὴν ἡμέραν ἅπασαν 
ὀδήουν τὴν γῆν, οὐδενὸς ἐπεξιόντος" (ἦν γάρ τί 
καὶ στασιασμοῦ ἐν τῇ πόλει") οἱ δὲ τριαχόσιοι 

᾿ 

τῶν Σ»χιωναίων τῆς ἐπιούσης νυκτὸς ἀπεχώρησαν. 
ἐπ᾽ οἴχου. καὶ τῇ ἐπιγιγγομιένῃ ἡμέρᾳ Δικίας “μὲν 
τῷ ἡμίσει τοῦ στρατοῦ “προϊὼν ἅμα ἐς τὰ μεϑό- 
οιὰ τῶν Σκχιωναίων τὴν γῆν ἐδήου, Δικόστρατος 
δὲ τοῖς λοισιοῖς κατὰ τὰς ἄνω πύλας, ἡ ἐπὶ Πο- 
τιδαίας ὄρχονται, προφεχάϑητο τῇ πόλει. ὁ δὲ: 
ΤΠολυδαμίδας (ἐ ἔτυχε γὰρ ταύτῃ τοῖς Μενδαίοις 

καὶ ἐπικούροις ἐντὸς τοῦ τείχους τὸ ὅπλα χδίμενα) 
διατάσσει τε ὡς ἐς μάχην, καὶ παρήνει τοῖς Μεν- 
δαίοις ἐπεξιέναι. καί τινος αὐτῷ τῶν ἀπὸ τοῦ 
δήμου ἀντειπόντος χατὰ τὸ στασιωτικόν, ὅτι οὐχ 

ἀρ. 130. δ. 1. Πρός. ἴπ Βοπὶβ Π0015 πι55. πιᾶ]θ πρό. ΟΥ̓, δάη. 

ἀφίκετο, ἷἱ. 6. ὀλίγου ἐδέησεν. 
ΟἿ Υἱρ. Ρ. 597. δαθρίιι5 παρ᾽ ὁ- 
λίγον ἴνα Ἰερίτν. ΟἿ Υ ἱρ. Ρ. 647. 

Οαρ. 130. δ.1. Περιπλεῦύ-: 
σαντες. ἴρβιπῃ, τ΄ νἀ οθίιν, Ρο- 
δ᾽ ἀοπίαπι ργομπιοπίονπι (129, 3.). 
αὐ, 51 ποὺ ἰθιηρίαμι Νορύιηϊ 6556 
νῖβ. ΟὐἂΠι ἴῃ. Ποο οὐ Μομάδ6 51}-- 
ὈΓΡί ἢ). δΟΙΟ θη. Βροοί 5. ΡΙῸΠΙΪ-- 
Ὠθηΐθην ἢ; ΠὰΠ) [ἈΠ Πὰν ΒΙοΟμ, -- 
ἐς τὸ πρὸς Σκιώνης, δὰ 
ἂμ [ΝΠ δὴ ἃ 65] ραν θη, 4π86 
ΒοΙοη Θὴ βροοίαθαι, ΟἿ᾽ αάμ. 
Ι. 02, 1. 1ΚΥ,31.1. --- τὶ στα- 
σιασμοῦ. Οἵ. Μααν. Ὅτ. ὃ. 
442. ὃ. Ἀδυῖαβ ποιηθη στασιασμός 
Ἀ15 δίπο γ ρυ θη βΙοη6. ΟΠ ΘΙΠ0-- 
Τὰν ῬΟΠ ΠΧ, οὐ παροὺ οἰΐαπι ΛΥὶ- 
βίοι 68. 
ὃ. 2. (Ἅμα. »Ἐν τῷ αὐτῷ 

χρόνῳ ὁ “μὲν ἑτέρωϑεν τὴν γὴν 
ἐδήου, ὁ δὲ ἑσέρωϑεν τῇ πῦ- 
λει προςεκάϑητο.““ ΛΕ, ΡΟΙΊ. 
(ὐἱ ὀχρ! σαι οηὶ «αι ιια πὶ ΡΥ 
αν δὴ. ΟΠ ΠΟ αι ο. Ὑ υθΟΥ ΠῚ... ΠΘ]ΪΟΥ 
[ἀΠ1 6} ΠῸπ ν᾽ οί" ρτοροπὶ μΌ550, 
ΘΓ 1} 5. ραν οαϊαο ᾿πἰουάιμι. ὑνα]]-- 
οἴη, ΟἿ. δά, 11, 94, 4. -- 

τὸς ἃ λας. Νεπάαδθ. Νοι 
ΡΙΌΡΓΟΙ ΟΥαμ Ἰρ αν Ρ ΘΓ Ῥοβίάο- 
πη]. 50 ρθι ἱπίουογα ραθπίμϑβιι- 
Ια ἰνθι ᾿[ϑυγθδίγθ δπάα Ροιμάἀαδαπι 
[Θγοραῖ. 

δ... Ἔτυχε͵ γα ουτπο τὰ 
ὅπλα κείμεν α΄ ΝΘπιογοα 5ἰ- 
1115. Εἰσθπαὶ Του τίϑεσϑαι τὰ 
ὅπλα αὦ 11, 2. ΠΠπριγαῖὶ, απ κεὶ- 
σϑαι ἴάοπι ᾿γάϊόάι αἰᾳιο τεϑεῖ- 
σθαι. ΟἿ Ὺ, ΟἹ, 4. Ἰπϊοὺ οὐ ϑἱ- 
ἀϊοποῖι. ἅγια οἷν τ ΠΗ ΔΗ ΘΙ ἴῃ 
π0. δι} ΡΠ ΡΊθιι5. ἸΟοἷβ ἈρΘυ 5. ἴῃ- 
{τὰ ΠἸΠΓῸ 5. σΟΙΡροδίία ϑύαηῦ, αὐ ἴῃ 
4πονὶδ 5.010 ὑυπλα} τι ἹΠὰο ὁ 0η- 
ΘΥΘΘΆΓΟΏΜΙΡ, οἱ βἰμλι} ἀντ ΘΠ αι, 
ἀἰάιιθ δι 5. Ζυϊδάιθ οΥἸη 15. ἰπ- 
Β'σιθυθηλιν, ἤθνογα τυ }5 δά ἴθηι- 
ΡὰΒ ΘΔΒΕΓΙ5. 51Π}}}}8. [οἵα δῦ, οἱ, 
βίου! οαδίγα, ἸΟοιπ), ὉΔῚ ἀγημὰ οΥ- 
αἴπ 6 ΟΠ ρΡΟΠ ΘΓ αΓ, ΟΡ ΠΝ] 65. 1π|- 
ΒΓΓΑΓΘΏ αν, σομμποθαι, ὙΥἹά, ὙΠ], 
09.. ὃν Χ δ. Απὰρ. 11, 2, 20. ΠῚ, 
1... ΑΒΝ. ᾿Αἀά. Υ11...28. 

δ, 4. Κατὼ τὸ στασιω- 
τικ ον] κατὰ τὸ ἔϑος τῶν στα- 
σιαξόντων. 5001. ΟἿ, ὃ. 1. οἱ 

«- ι 



ΕἸ 
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ἐπέξεισιν. οὐδὲ δέοιτο πολεμεῖν, χαΐ, αἷς ὠντεῖπεν, 
ἐπισπασϑέντος τῇ χειρὶ ὑπ᾿ αὐτοῦ χαὶ ϑορυβη- 
ϑέντος, ὁ δῆμος εὐθὺς ἀναλαβὼν τὰ ὅπλα περε- 
᾿οργὴς ἐχώρει ἐπί τε Πελοποννησίους χαὶ τοὺς τὸ 

ὅ ἐναντία σφίσι μετ᾿ αὐτῶν πράξαντας. χαὶ προς- 
πεσόντες τρέπουσιν ὥμα μὲν μάχη αἰφνιδίῳ, ὥμα 
δέ, τοῖς ᾿Αϑηναίοις τῶν πυλῶν ἀνοιγομένων, φο- 
βηϑέντων" ῳήϑησαν γὰρ ἐπὸ προειρημένου τινὸς 

0 αὐτοῖς τὴν ἐπιχείρησιν γενέσϑαν. χαὶ οἱ μὲν ἐς 
τὴν ἀχρόπολιν, ὅσον μὴ αὐτίχα διεφϑάρησαν, 

᾿χατέφυγον, ἥνπερ καὶ τὸ πρότερον αὐτοὶ εἶχον" 
οἱ δὲ ᾿Αϑηναῖον (ἤδη γὰρ χαὶ ὁ Νικίας ἐπανα- 
στρέψας πρὸς τῇ πόλει ἦν) ἐςπεσόντες ἐς τὴν 
Μένδην πόλιν, ἅτε οὐχ ἀπὸ ξυμβάσεως ἀνοιχϑεῖ- 

δ. ἅ, Περιοργής. ΟἸΐπι οὐ ἴῃ ῥΙ]ογίβαιιθ ΠΠ0γ18. πιὰ περὶ ὀργῆς. 

Ατη. - δέοιτο. δίΑ]15 δέοι, 
εὖ ἴῃ 51Π|}}} τ 08, 0. χρῆναι 16- 
σἴμιγ. Νοη ἀδβιῃΐ ἰᾶπιθη ἜΧθπΊρία 
γογροῦη δεῖσθαι οὐ δεῖ σοπηηλι- 
ταἰογιιπὶ οἱ ἢ 15. ᾿πηρ ΘΥΒΟ ΠΑ 6 Γ ρ0-- 
501. Υἱά. Βα τ{π|. δά ΡΙαι. Δθη. 
ο. 12. θοεάοτ!. δὰ ϑορῃ. Θδά. 
(ο]. ν. ὅ70, δύθρῃ. ΤΠ65.. που. 
Π. ». 1097. δεά Τβιιον ἰάθη 8}115 
ἰοοῖβ ἴὰ Ἰοουξαμπι 6556 ἀοπηοηβίγασὶ 
ΟΠ ροίθβῦ:; πᾶμπι γϑῦρὰ ΙΥ, 09, 2. 
οὐ ΥΠ|, 13, 8. βευϊρία ΑΠΠο δχ- 
ΡΙαπαυὶ Ῥοββίιην. ΟΥ̓ ΙΡῚ άπ. Οδ- 
ἴογιπι δέοιντο οοπίοοϊξ Κτ ὁ 6. 
Π6 ἀϊνοθυβὶβ δαΐθπι πιο ΐβ οἰμὶ ὅτε 
Ραγίίου!α οοηίπποι5 οἵ, άπ. 1, 80, 
1: - ἐπισπασϑέντος. ἬΣδε 
σπάσασϑαι δὶς εδῇ ἀρ ρΎ ΘΙ 6η- 
ἄοτθ 60 οοῃβί!ο, αὖ Δ05- 
γᾶ αηῖι 5. ἀρτγὶρ πε 5.“ 
ΒΙΘΟΝΕ., ἀρυά θην νἱἀθ ρίαγα. 
-- ϑορυβηϑέντος. 14 δἷο ἀ6 
ἄβρογα οἱ υἱοϊθηϊα ἰοιιθη 5 ἴηΐοῦ-- 
ΡΘΙΙα θη, ΠΟΠ 5010 5βιγθρὶθμα δὲ ὑπ 
τα]. 564 αἄθο ῥ]αρὶβ ἀν θνῖ- 
Ρἰοπάο εἴβοία, δοοὶριθπάπιπὶ 6558 
ἀοοοῦ Αὐποϊάϊ5. Ἠδδοϊκίιι5 φυϊά 6 πὶ 
τὰπιαϊ τα ΘΧΟΥ ἕο ἱπίθγργθίαίιγ : 
56 Πᾶπο βϑπίθηϊαπι ϑορυβηϑέν 
Ποχίοπθ δχρυμηΐ δὲ ρογβρ οι αἱ 5 
ταῖϊο ροβίι!αθαϊ, οἱ φιοά ἔϊο ποη 
Ἰοσίμαγ γϑυθαπι αἀἰσοπάϊ νοὶ παη- 

ΤΗπογἀϊϊς ΝΟ]. Π. δεῖ, Τ|. 

οἰδηα!. 
ἃάη. 7. 

“δ. ὁ. Φοβηϑέντων. ϑυφρ!. 
αὐτῶν, οἱ οἵ. οϑυ. ατ, ὃ. 191. 
δάη. 2. --- ἀπὸ προειρημέ- 
νου τινός, οχ ἃ] 4πὸ 60π|- 
ρΡϑοῖο. Οἵ. Ποορ. δὰ Υἱρ. Ρ. 581. 
εἰ ἀπὸ ξυνϑήματος Θ7, 4... ἀπὸ 
παραγγέλματος ΥἹΠ, 99. 5 ϑἰπμ τᾶ. 
ΟΥ δἄμ. 1, 199. 

δ. θ. Αὐτοί. Οἵ. «4η. 118, ὦ. 
- ἐπαναστρέψας. ΟΥ̓ ὃ. ιρ: 
πρὸς τῇ πόλειην, Δ υτ- 
θδπὶ ογαΐ, ἀρπα ἅτ πὶ 11- 
[ἃ πὶ αἄεται. -- ἐς τὴν τς 
πόλιν. οΟΝ᾽άδ ἀἢ ἀοίοπάα 5ἰπῦ: 
βα!τοη 616 ένδην.““ ὉΟΒΆ. 
Οπιπα ἀθουὶ πὸ ΡΟβδιηΐ, φιοὰ 
ἐςπεσόντες ἀνοιχϑεῖσαν Ταπου- 
ἀϊάθ5. ποι αἰσογοῖ, αυία, ἐςπίπτειν 
ἐς τόπον, ποι ἰςπίπτειν τόπον, 
οοπβίδηνδι βουρι. ΟἿ, Π, 4. 22, 
25 ὙΠ ὍΣ αἱ Νοινάαθ ποπιθι 
[ογίαβδθ ἰάθο αδἀάϊιιπι δον, αιοά 
ἃ ϑοϊοπαθογιη ἀστὸ ἀδναβίαπῆο 
Νίοῖαβ. τονου!, «αδηχιαᾶπι ἰά οἰα- 
τι ᾶο γοοθ ροβϑὺ ἀαϊναπι πό- 
λει μοβί μὰ 5: Πα γοίατ. Ἠοϊπιδηιι5 
Ροϑὶ Μένδην ἀἰδιπστιοπάϊιπι 6556; 
εἰ πόλιν αὐ διήρπασαν. Ρενπθαί, 
ἀιθιίαπῖοι οοηϊοὶ!. --- ἅτ ε. ΟἿ, 

14 

ΟΥ Βαυύπι. αὐ. ὃ. 145. 



λύφου δὲ τι- 
νος ἁλόντος 
καὶ Σκιώνη 
πολιορκεῖται, 
ὕποι οἱ ἐκ τῆς 
ἀκροπόλεως 
τῆς Μένδης 
διαφεύγουσι. 
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σαν, ὁπάσῃ τῇ στρατιᾷ, αἷς κατὰ χράτος ἑλόντες 
διήρπασαν, καὶ μόλις οἱ στρατηγοὶ κατέσχον, ὥςτε 
μὴ καὶ τοὺς ἀνθρώπους διαφϑείρεσϑαι. χαὶ τοὺς Ἴ 
μιὲν διενδαίους μετὰ ταῦτα πολιτεύειν ἐχέλευον 
ὥςπερ εἰώϑεσαν, αὐτοὺς χρίγαντας ὃν σφίσιν «αὐ- 

τοῖς. 8ἴ τινας ἡγοῦνται αἰτίους εἶναι τῆς ὠποστώ- 
σεως" τοὺς δ᾽ ἐν τῇ ἀκροπόλει ἀπετείχισαν ἑκατέ- 
ρωϑὲεν τείχει ἐς ϑάλασσαν χαὶ φυλακὴν ἐπεχαϑί- 
σαντο. ἐπειδὴ δὲ τὼ περὶ τὴν Μένδην κατέσχον, 
γν Α τ ω ΕἾ ΓΙΟΥ͂ ἘΉΣΟΑ Ὁ5 ν ἐπὶ τὴν Σχιώνην ἐχώρουν. 1331. οἱ δὲ ἀντεπεξ-- 
ελϑόντες αὐτοὶ χαὶ Πελοπογνήσιον ἱδρύϑησαν ἐπὶ 
λόφου χαρτεροῦ πρὸ τῆς πόλεως, ὃν εἰ μὴ ἕλοιεν 

ῃ ΒῚ ΄ 2 γ ’΄ - ’ οἱ ἐναντίοι, οὐχ ἐγίγνετο σφῶν περιτείχισις. προς-- 
βαλόντες δ᾽ αὐτῷ κατὰ χράτος οἱ ᾿ϑηναῖοι καὶ 

δ. 7. ᾿Επεκαϑίσαντο. Ἰΐος. εοοτία ἐπικαϑίσαντο δου θοπάϊιπι 
νἱ ἀθιαν ; πᾶπὶ ΤΠπογ 465. οἰδὶ ἐκαϑεζόμην, ἰδπηθη πὸ ἐκαάϑισα, γ8- 
γι καϑῖσα αἰχ, ΟἿ ΥἹ, 60. ὙΠ, 82. Βπ}}15. ἠάπιθη ἱποοηβίαηξα 
π΄ καϑῆσθαι τϑρουῖμιν. Οἱ, «ἄη. Ν, ὅ8,. 5ε4 ΑὖΊν7. ΟἸνν: οἱ οουν. Βα]. 
ἐπεκαϑίσταντο, ἴῃ 41|0 ΘΟΓΠΙΔΏΠΠῚ ἐπικαϑίσταντο Ἰαΐογθ ψϑυ βἐ μι! 
ο5᾽. Ναι νἱ ἰγαπβιινα χυΐάθπι ΠΟ 501}π| ἐκάϑισα, 564, 46 αιιο ἱπ 
Βιυμ. αὐ. πηαχ. [π4. γνϑὺρ. ν. ἔζομαι ἰαοθίμ, δἰϊαπὶ ΠΥ ΟΜΗΣ [} 
ἐστησάμην) ἀϊοὶ οβίοπάμππι Πγοινρ. ο. Πμοοογ. ο. 90. 1ηἴ. Πιμοβιμ. ο. 
ΑΡΠο. 11. ὃ. 19. αἰχια ὁ. Αραΐαν. ὃ. 14. ὉῖΆο ὕδ855. ΧΗ͂Χ, 41. [πιο]. 
Ρίδο. 12. δεά πιυβαιᾶπι Ἰοσίπιι5 καϑίύζω φυλακήν, βαρ δβ πῆ κπα- 
Δίστημι οἱ καϑίσταμαι, “ἀριὰ Τρῦο. Χδην, αἱ... ΟἿ. ΤΠ ΘΠ, 
04. ΤΥς 41. ἃ]. οὐ δίυνζ. [βοχ. Χοη. ᾿Επεκαϑίσταντο δαίοπὶ ργορίον 
Δα σ ΠΙ ΘὨΓ11Π} ΞγΠΑΡ σα πὶ Ῥαγθατγιπὶ εχ ἰπβίο ἐπεκαϑίσταντο ἴα ἄορτα-- 
ΨΑΙῚ Ῥοια, πὶ ἴῃ πλ1} 115. τη Θ ΡΓἢἶ5 ἀντεπαρεσκευάζοντο οἱ ἀντεπα- 
ρατάσσοντο τοροιϊυημιγ ΥἹΙ, 9, ὃ. ἃἱ]. Προ θοίαπι ἰΆΠΊΘΠ Ἠοϊπιᾶπο 
δ10 πηΐπι15. ἀρίμπι ὙἹἀθίμιγ. Οδίογαπι ΠἰπΔοτῆιϊπι ἱπ ΒΙ6Ρῃ. ΤΠ65.. ἐπε- 
καϑίσαντο Ὧἢ ἐπικαϑείσαντο ΒΟΡΙΡαΙαν,. ΠΪὮΠ] ἔουθ ᾿πίθγθβθο αἴσοτα. 
ΤΡ πη. ΝᾺΠΙ ΠΙ0Ο. Οὐι5 Πα] ] μι π΄ ΠΠΘΠΊ ΓΔ ἢἾ5. γΘϑι σ πὶ δϑῦ, ΠΘΠΊΟ 
ΤΟρΟΩΪ γοἱθῦ., {π1Π ον βίϊβ εἱσάμην ἀδ Ἰοησα αἰΐα γ8 ἽΝ, 8. ΟΧΙΓ, ἴῃ 
ΟΥΑΙ ΌΠ6 ΡΙαἰδδεπβίαπι Ιορσαύαγ. 

Ἀοϑι. τ, 8. 180. «αποῖ. 8. --- Τ δ2, 2. ΣροΝ εδ' σοηϊήνιι5 ρᾷ5-- 
ὥςτε. ΟΥ, δάπ. 1, 49, βδἰνιιβ δῖνθ οθρίθοιϊ. ΟἿ᾽ ς. 835. οχίγ, 

οὐκ οὔσης σφῶν τῆς κυκλώδεως. ὃ. 7. Ἐν σφίσιν αὐτοῖς. 
ΟΥ. αἀη. 25, 9. --- ἐπεκαϑί- 
σαντο. (Ἷ. 54. 

(ἀρ. 131. δ.1. Πελοπον- 
νήσιοι. ΟΝ αὐποι. 129, 3. --- 
οὐκ ἐγίγνετο σφῶν περι- 
τείχισις. Ῥτοργ. απ ἃ Ἰεεῖπ 6 
{πὶ πὶ ἃ α ΘΓ Ὸ Πρ γῸπ ἰπποπ 
ϑιανῖ, ποῆ βισοράοραϊ ἡ 
περιτ, Οἵν ὙἹρ. ρῥ. 229. εὖ δήῇ, 

ῬγΟρΥΙΘ ἀιιίο πὴ ΤΙμιογ ἀϊ 465 ἴπ᾿ γο}"-- 
018 ὃν εἰ... ἕλοιεν ἴΐὰ ἱποθρὶν, 
τ οἱ μᾶεο ε 6 πιϑηΐο ϑο ΟΠ ΘΟΥ 
ἀϊούαγιι5. οὐ γίγνεσθαι ἂν σφῶν 
περιτείχισιν "( ἐνόμιζον.) ρμεῖνδ- 
Οἴπσις. δοϑοῖ ; 5ϑἀ δὰπο βθηἰο πιάτα 
ΠΙΐβοι ἢ οπὶ ΔἸ Θὰ ὃν εἰ μὴ ἥ- 
θουν οἱ ἐναντίοι, οὐκ ἐγίγνετο 
σφῶν ΡΝ ἢ τὰ 6 ριοπο- 
πλΐπο οἵ. αἄη. 1, 20, 

“ἢ 



ΕἸἼἸῸΣ [. ΘΕΡΟΣ. (ΙΝ, 131. 132. 209 

μάχῃ ἐκχρούσαντες τοὺς ἐπόντας ἐστρατοπεδεύ- 
σαντό τε, χαὶ ἐς τὸν περιτειχισμὸν τροπαῖον στή- 

8 σαντες παρεσχευόζοντο. χαὶ αὐτῶν οὐ πολὺ ὕστε- 
00» ἤδη ἐν ἔργῳ ὄντων, οἱ ἐκ τῆς ἀκροπόλεως 
ἐν τῇ Μένδῃ πολιορχούμενοι ἐπίκουροι βιασόμιε-- 
γον παρὸ θάλασσαν τὴν φυλαχὴν νυχτὸς ἐφι- ! 
χγοῦνται, καὶ διαφυγόντες οἱ πλεῖστοι τὸ ἐπὶ τῇ 
“Σχιώνῃ στρατόπεδον ἐςῆλϑον ἐς αὐτήν. 

Ι 153,2. Περιτειχιζομένης δὲ τῆς Σχιώνης, ΠΕερ-- Περδίκκου 
δίχχας τοῖς τῶν ᾿Αϑηναίων στρατηγοῖς ἐπικηρυ-- δύμβασις 

, ς " “- Ὶ ν το ον τῷ ΠΟ ΘΟ. κευσάμενος ὁμολογίαν ποιεῖται πρὸς τοὺς ᾿4ϑη- Ἰϑηναίους. 
ναίους διὰ τὴν τοῦ βρασίδου ἔχϑραν περὶ τῆς ᾿ἰοκογόφας οὐ 
ἐχ τῆς Αὐγχου ἀναχωρήσεως, εὐϑὺς τότε ἀρξώ- ΣΟ επθσας 

2 μένος πρόσσειν. καὶ ἐτύγχανε γὰρ τότε Ἰσχαγό- ἄγειν Βρασί- 
ρας ὁ “αχεδαιμόγιος στρατιὰν μέλλων πεζῇ πο- δα, αὐτός. γε 

᾿ ς , ΤΣ τες ᾿ ὧ ἥ μέντοι ὡς αὐ- 
θεύσειν ὡς Βρασίδαν, ὁ δὲ Περδίχκας, ὥμα μὲν τὸν ἀφικνεῖ- 

ται. 

ἀρ. 1391. δ. 2. ᾿Επόντας ΒΕΙΙκον οχ ποβίτα οοπίθοίιγα ροβίθα 
8 οοὐ. (]. οοπῇιμαία. Ὑασαίαιη ἐπεύντας ἀδίοπαι! φάθι γαθσον 
ἴῃ ΟΟΠ μη Θηΐ. ἀπιϊψι. βίαια. 1842. ρ. 104. Θσ σα ΓΥ 6 ἢ 8 8. {ΠΠ }Ὸ 6 ὕα πὶ 
οαγϑι ΘχοΙρ ἢ [6 5. ἱπιθγρργοίαηβ, οὐ πὸ ϑοϊοπδοδί οἱ ΡΘΙΟροπη 65  μἰπιῖβ 
5100 Θρίσβϑ νυ] ἀθαπιιγ, δ᾽ Θ0}16Π|. ἴῃ 4110 ΘΟ 56 ἰ55θηΐ, ΓΘ θυ πί, 605 
ἴῃ Βοὺ ἴρ50. 00116 ραι πη. Ποϑιΐθι5. Οὐ νία ργούθάθγα ροίε556 ἀἸοθη5. 
564 Ιάὰ τοὺς ἀντεϑέοντας, τοὺς ἐπιφερομένους 5ἰΠηΠ ν6 γουθῸ ΡΟΙλιβ 
ΧΡ ππὶ 4ιαπ ἢΟο. 

δ. Ὁ. Διαφυγόντες. (455. Ατιο. οη. Ρα]. γαϊ. Ἡ. [πιρᾷ. Νοβαι. 
διαφεύγοντες, 4ιοά ἔογίαββθ ργοθανὶ ροίοθι. Οἵ, 194, 3, 

δ. 8. Οἱ ἐκ οοἵ. ἢ ρῥγᾶθροβ. 
υἱά. δάη. 1. 8, 2. ---Ὁ διαφυ- 
γόντες,... στρατόπεδον, 
ρον (Αὐποπΐθη 51. Π}} σα 51 
ἃ Βοϊοηθη ροβίία 6] ρΡ 51. 

“ΟΥἿὨἁὨ ταπθὰ 5(. 

Οαρ. 139. ξ.1. Ὁμολογίαν. 
Νὴ 5οΐτπι Ρᾶσοπι, 56 οἰϊαπὶ 50- 
οἰοίαίθν, ΥἱΔ. Κν, 0. -- περὶ 
τῆς... ἀναχωρήσεως. ΔΑὰ 
ὁ. 82. γθϑρίοὶ θχισιϊπιαὶ Πυκὰ5, 5οά 
ἀθ τὸ 124, 4. παγγαΐα οἱ 115, 4186 
ΕΧ αἰϊοτο τϑοθρίιι οὐἱὰ 5ἰη!. ρὶ 
Ρτγορίθι νθῦρθα ργοχίιῆα εὐθὺς... 
πράσσειν [ογοϊϊαη 4} πη] ἰηΐ : ΠΆΠῚ 
αθὸ 128, ὅ. ἀϊοιῖ5. τοβροηάοτγο. 
Νδοθββαγαπ) ἰἀπηθη προ ποη οϑί; 
ΠΑΠι Ρ]115 οϑὺ πράσσειν, ὅπως τά- 
χιστά τινι ξυμβησόμεϑα, ἡναϊι 

ἄρξασϑαι πράσσειν πρός τινα, 
δὐ πίον αἰίθυιιπι γοοθρίτππι οἱ 9}- 
δἰ ἀϊοηθη. ϑοίοπαθ ἰὰμι οχί σι 
ἴθιηρι» ἱπἰθυ οί ογαΐ. αν κἱ 
τότε δα {ΠΠππὶ ἀἰδοθδβιιι. βρθοία- 
γί, ἰοίππι δηιηοίαϊιη εὐθὺς... 
πράσσειν 5118 ᾿ππ{ 6 οββοί. --- 
πράσσειν. Ἰλοροία5. φυϊάθπι 6χ 
ΒῈΡΘΥΙΟΥΙ ΕΒ πρὸς τοὺς ϑηναί- 

ους, 5684. ῳ 60 ποῃ 6β[ οριι5, Οἵ, 
θα. οὐ δἄη. 11, 79, 2. 

δ. 2. Καὶ ἐτύγχανε γάρ. 
ΟἿ, αἀποι. Π|, 70. ὃ. --- Οὁὅὃ δὲ 
Περδίκκας. “44ὲ ἀοίοῦὶ νὰὶ]ὶ 
ΠΟ γ.. πὸ Ἰδσίμαγ ἴῃ 5 μι] 115. 10- 
οἷ5. ΠΙ. 70, 3. 107. 3.; ἤογγὶ τὰ- 
θη ροϊοβδί, αιοά οὐ 110]. τἰθὶ 
ΘΠ ΠΟΙ αἰ Π05. σΟΠΑ  οπα]ο5. ἰῃίθ -- 
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χελεύοντος τοῦ Νικίου, ἐπειδὴ ξυνεβεβήκει, ἔνδη- 
λόν τι ποιεῖν τοῖς ᾿᾿ϑηναίοις βεβαιότητος πέρι, 
ἅμα δ᾽ αὐτὸς οὐχέτι βουλόμενος Πελοποννησίους 
ἐς τὴν αὐτοῦ ἀφικνεῖοθθαι, παρασχευάσας τοὺς ἐν 
Θεσσαλίᾳ ξένους, χρώμενος. ἀεὶ τοῖς πρώτοις: 
διεκώλυσε τὸ στράτευμα χαὶ τὴν παρασχευὴν, ὥςτε 
μηδὲ πειρᾶσϑαι Θεσσαλῶν. Ἰσχαγόρας μέντοι χαὶ 
᾿Αμεινίας χαὶ ᾿Αριστεὺς αὐτοί τὲ αἷς Βρασίδαν 
ἀφίκοντο, ἐπιδεῖν “πεμψάντων “αχεδαιμονίων τὰ 
πράγματα, χαὶ τῶν ἡβώντων αὐτῶν παρανόμως 
ἄνδρας ἐξῆγον ὃκχ “Στάρτης, ὥςτε τῶν πόλεων 
ἄρχοντας χαϑιστάναι, χαὶ μὴ τοῖς ἐντυχοῦσιν ἐπι- 

. τρέπειν. καὶ Κλεαρίδαν μὲν τὸν Κλεωνύμου χα- 

. 182. δ. 2. Αὐτοῦ ὅἀ55. Αὐρ. Υεη. Ρα]. αἵ. αἱ]. 
ει αὐπεοῖ 175: εἱ ἴκοΣ αὐτοῦ. 

Ροβίϊαθ βαπΐ, ΡῸΓ ἀπδοοϊαΐμοη δά- 
αὐτὰ (οἴ. ΥΠΠ, 29. 79. ). οἷ, 51 δῖ 
ΡΙῸ γάρ βἰμπη!6 ἐπεί οορί να αΓ, Το- 
οὔθ βουίρυππι οδῦ, Οἱ, δάη. 1, 11,1. 
-- ἔνδηλον ... πέρι, πιᾶ- 
ηἰΓο 5 ἴα πὶ 1148 πὶ ΘΟ ἢ 5ἴ8π- 
ιἰ86 5πι846 5᾽6η1[16 ἃ 101 6 ΠῚ 
ΑὙΝ ὁ πἰθπ 5118 ἄατο, Ροτῖί. 
- παρασκευάσας. ΟἿ. δάη. 
1Π, 80. ὅ. -- χρώμενος. 
ΠΕ πρώτοις] δηλονότι ἘΠ 
νοις καὶ φίλοις. 5680]. ΕΧΘΙΙΡΙ πὶ 
78. 2. τερον. 
ἐ 3. Καὶ τῶν ἡβώντων 

..7 ὡς... οὐκ ὄντος νομίμου 
ἄρχοντας καϑιστάνειν ταῖς πό- 
λεσι τοὺς ἡβῶντας, ἀλλὰ τοὺς 
προβεβηκότας καϑ' ἡλικίαν. 
5001. Παρανόμως ἴδ, ΠΟΙ 6886 
ὁοπίτα 6 Ρ5685, 564 ΡΓΑΘΙΘΙ 
οοπδαθία ἀϊἢ 6 πὶ (παρὰ τὸ κα- 
διεστηκὸς ἔϑος 5.801.). ὁοπίγα 
ἱηδυϊπιὰ (ϑρατγιυϊαναγαπι), 
ἀΔοιποηκίναην δία ἢ 5. βρατγί. Πρ. 
110. 1μοχ. Ασῃ. Ηρ δῖοι ΡΥΙΠλιΠῚ 
δὲ Βαγιηοβίδσιπι γϑϑιϊσίαι, ΟΥ̓, 
Ἢ στ πὶ. Απιΐχιυ. αν, ὃ. 99. αάῃ, 8. 
Νοπιθὴ ἁρμοστής ΥἹΗ, ὃ Ἰορίναν. 
ἄνδρας, 4υοά εις πο 46 τοὶς 

ἡβῶσιν ἀϊοίαμ ν᾽ ἀθαύαν, νά ]6} τ - 
νάς. ΟἿ, ΒΥ σαν απ πν. ἃ Ιου, 

ἐρβάπν 

ψυϊρο 

Αθῖορ. Ρ. 150. βἀ. Βϑη56Ι. οἱ δάπ. 
ΥΙ, 43, 4. Νεααθ οπῖπι ἃ! θπάϊι 
οϑὺ Ηδαβῖτιβ 5βῖο ἱπιογργοίαίιιβ : δά ὁ-- 
165 66 Ὁ1π|Π| ... 405 ἀ τη ἴᾶπ- 
4 ᾶπ| γἱΓ05. -- ὥςτε. Νὸοη 
ἴαπι ρΓῸ ἵνα ροβίϊιπι, 4ιᾶπι Ἰά οϑὲ 
ὥςτε, 4υοά βαῖνα βϑπίθηϊα ἀρ 6586 
Ροίογαι. Οἵ. Μ αὐ. αν. ὃ. ὅ92. ὁ. 
Βο51. ὃ. 120, 7. -- τοῖς ἔνις 
τυχοῦσιν. ». Θαοβ Βἷο τοὺς 
ἐντυχόντας γοοαῦ ΤΠπο., ᾿05 Δ} 
τοὺς τυχόντας πιᾶσὶβ ᾿ ἀοιηι." 
ὉῦΚ. ΟΥ Υἱρ. νΡ. 364. ὙΒυογα ἀ65 
ἴρβθ δἰ θὶ (ἃ 1, 22.) τοὺς παρα- 
τυχόντας γΟΟΆΓΘ. ΘΟΠΒΊΙΟΥΪ. δεὰ 
ὃ ἐντυχών εἱ ὁ ἐντυγχάνων. 5ἰπιῖ-- 
Ποῦ ἀρὰ ΡΙαὶ, Ιβᾶθ, ἅ]Π105. Ἰοσὶ 
αἰδοῦϑ 6χ ϑίθρῃ. 165. -- ἐπι- 
τρέπειν. Βιρρ!. αὐτάς. --- κα- 
ἁίστησιν. ..80}}.. ΙΒΟΒΑΡΌΓΑΒ. 
γὲὶ] καϑίστασαν ἰεσεπάιπμπι." ΑΕ, 
ΡΟΆΤ. Προ ποῖ δϑὺ ορυϑ: ΠᾶΠῚ 
ΠΟΠΠΙΠΠΙΙΆΠΙ,. 4πππῈ. 46. ΡΟ] ΕΥΊΡιΙ5 
ἀπο θδ. ἃὰν ἰορσαιβ δοίιπ) οϑῖ, 
Ροβίθα ϑογιμὶ ΡΥ ΪΠΟΘΡ5. 50]185 5ρὲ-π- 
οἴαίαν, Ετ ἀθ ἰοσαι5. φυΐάθπ νἱὰ, 

91, ὅ.. ἀὸ ἀποῖθιβ. ὀχθιη- 
Ρ]α ΠῚ 5815 ΕΝ ὙΠ], 08. 81. 
1)6. δἰ πηη!! ἰγαμδῖμα. οἵ, 54. ΗΠ, 51, 
ἀ. --  Ἐπιτελύίδιαν. ἤηπό 
Πασιτελίδαν. ΝΙάΘ πιοχ Ύ, 8. τον “ἢ 
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ϑίστησιν ἐν ᾿Αμφιπόλει, Ἐπιτελίδαν δὲ τὸν Ἡγη- 
σώνδρου ἐν Τορώνῃ. 

159. Ἐν δὲ τῷ αὐτῷ ϑέρει Θηβαῖοι Θεσπιέων 
τεῖχος περιεῖλον ἐπικαλέσαντες ἀττικισμόν, βου- 
λόμενοι μὲν καὶ ἀεί, παφεστηκχὸς δὲ ὁον, ἐπειδὴ 
καὶ ἐν τῇ πρὸς ᾿Αϑηναίους μάχῃ ὅ τι ἦν αὐτῶν 
ὄνϑος ἀπολώλει. καὶ ὃ νεὼς τῆς Ἥρας τοῦ αὐτοῦ 
ϑέρους ἐν Ἄργει κατεχαύϑη, Χρυσίδος τῆς ἱερείας 
λύχνον τινὰ ϑείσης ἡμμένον πρὸς τὰ στέμματα 
καὶ ἐπικαταδαρϑούσης , ὥςτε ἔλαϑεν ἐφϑέντα 
πάντα καὶ καταφλεχϑέντα. καὶ ἣ Χρυσὶς μὲν εὐὖ- 
ϑὺς τῆς νυχτὸς δείσασα τοὺς ᾿ἀργείους ἐς Φ.λι- 
οὕντα φεύγει οἱ δὲ ἄλλην ἱέρειαν ἐκ τοῦ νόμου 
τοῦ προχειμένου κατεστήσαντο, Φαεινίδα ὄνομα. 
ἔτη δὲ ἡ ΔΧρυσὶς τοῦ πολέμου τοῦδε ἐπέλαβεν 

ὕαρ. 133. 8.1. ἀπολώλει. Αυρ. [᾿. γαϊ. πι. ἀπωλώλει, χιοά 
πε τον πδμὼ ΕΧ ᾿Ιβάθπι ἴθγο ΠΡ γὶ5 ὙΠ 27. ὅ. τϑοθρὶῦ; θά πιπὸ ἰθὶ 
4αοαιι6. νυ! σαίτιμι. γι τα}. 

δ. 4. 
ΟἿ, Μαιῃ. ὅν. ὃ. 108. ". 

ΠΕ Χρυσίς γαϊ, οἱ Βεῖκι. “ναϊσο αὐτο! ἀθοβῖ,, 406Πὶ, 
4πιπὶ ΠΟΟ ΠΟΠΊΘΠ ἴᾶ 1" ὈΪ8. Ῥάι]0 ἀπ ἈΠ ΘΥΙδ , τ] 5 ἀθγΆπη18. 

ΒΟΒΕ. Μιυϊσαίαπι {ποίυν ΒΙοοπηΐ, 
8 , 8... 56ἀ νἱχ γθοίθ. ΟἿ. δά. πιαὶ. 

ἀρ. 133. δ.1. Περιεῖλον. 
ΟΥ̓, αἀπ.1. 108, 3. οἱ ἀδ ὐίίου!ο δηΐα 
τεῖχος Οἰηΐ55ο δάη. 1, 101, 3. - 
ἀττικισμόν. ΟἹ. Κεαϑ: ΗΕΙΙ. 
Π. 1. ρ. 6002. --- παρεστηπός. 
ΟΥ. Μαῦυιῃ. τ. 8. δθά., Ἀ ο51. 
ὃ, 131. 8. 1)6 νεϑυρο νἱά. αάη, 61. 
2. 864 βϑηϊθηϊἊαθ σαιιβᾶ [ογσϊται 
ΑἸΊΖυΐβ ταν Τερὶ παρεσχῆκός. Οἱ. 
ἘΣ Ἔρρρο τὴ ΙΝ, 85. 2. -- ἐν 

μάχῃ. Αρυὰ Βεῖαπι. (ΟἿ. 
ς, 96, --- ὅ τε... ἄνϑος. 6 
ν. ἄνϑος εἴ. Ηδιηι σίου. δὰ [πιοὶ. 
Τίπι. 1. ρασ. ἀ7ά, εοἀ. [μβῃμ). οἱ 
ΡΓΙΙρσῖς. δά Ευγ. Ηεὶ. ν. 1593., 
ἀθ αι. γϑίαιν! σοη Γ5 πειϊεῖῃν 
Ν αὐ. ἀν. ὃ. 442. ἀάπ. οὐ βιργα 
Ιν, 38, 1. δάη. δῖ. ἴεγθ. 40 ἃ 
γΓοΡοΥὶβ ἴῃ αι ηΐϊο οὐαὶ [ἷν, 
Χ, 58.. οὔ 4ιοἀ ΓοΡοΥὶ5. 
4ποἀ [Ποτῖὶ5 ἔποτί!, ΧΧΥΙ͂,, 
ἀ, ἃ. Οὗ. Ηθυζ. δὰ (65. Β. Ὁ. 
ΠΙ., 87. 

δ. 2. Ὁ νεὼς τῆς Ἥρας. 
θὲ Βοο ἰθηρῖο νἱά, Ρ αι 5. ἢ, 17. 

εὐ Πι6 αἷς. Ρεῖορ. 11. Ρ. 989. 544. 
- ἐνἯργει. ΟἷΑ αάη. ἢ, 2,1. 
ΕΥΥ͂, 18,10. -- κατεκαῦ δη. Οἵ. 
Ραυ5. 1, 17, 7. -- καταφλε- 
χϑέντα. Πίηο νογθὶ φλέγειν ποη 
τϑοῖθ βοίπ πὶ δοῦβίμ πὶ βϑοιπάιιπῃ 
Ῥᾶββίνι ἴῃ Βαίίπι. τ. πιαχ. [πά. 
νοῦ. ἀσποϑοὶ ᾿π 6] Πσταγ. Λατα- 
φλεχϑῆὴν αι οἴϊαπι ἀρια σΟΠΙρ ΠΓ65 
ΓΘΟΘΠΠΟΓῈ5. ἰδσίμιν (εἴ, 5160 ᾿. 
Τη65.), ἀναφλεχϑῆναι ἴῃ ΡΪαί. 
Ερίξι. (ΥἹά. Α 51. [μοχ. ΒΪαι.}. 

δ.3, Ὲς Φλιοῦντα. ..16- 
σθᾶπὶ Ραιβ. 1]. ἀ. ΟἸοπηθη 5. ΑἸ6- 
χαπάγ. ἴῃ Ρτοιμορῖ. Ρ. 30. [βδοοῦ- 
ἀοίδπι τιηἃ οἰπὶ [θη ρ]0 οΟΠΙ ει πὶ 
ἰγαάθη! 5] οἱ. 411 οιπὶ 564. 0, 
ΑὙποθῖ ΥἹ. ραᾶσ. 207. μι] ]ὰ πὶ τὰ- 
ἐἰοποπὶ Παροὶ ϑοδισου αὐ Εἰι5 6}. 
Ομγοη. Ρ. 204. Ηυκ. τοῦ 
προκειμένου ἀοΙογὶ νὰ]! τα. 
Εἰ 101 Ξαποὸ νόμος ἀϊοίμιν κεῖσθαι 
(ΠΙ, 82, θ. Υ, 105. ΥἹ, 54.), 564 
51 οδῇ Ἰὸχ, βοὴ ἴἢ 5 1 πὶ τὰ πὶ, 
αὐ Βίο. Ὁ] προκείμενος νἱάοίαν 

Θηβαῖοι Θέ- 
σπιέων τεῖχος 
περιαιροῦσι, 
καὶ ὁ νεῶς 
τῆς Ἥρας ΣῊΝ 

Ἴλργει κατα- " 
καίεται. 

6580 Ἰάθιι αἰψιθ ΠῚ, 56. καϑε-- 
στώς. --- ἐπέλαβεν) κατέσχε. 



ἹΜΠαντινέων 
καὶ Τεγεα- 

τῶν ξυμβολὴ 
ἐν Λαοὸδικίῳ. 
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ὀχτω χαὶ ἔνατον ἐκ μέσου, ὅτε ἐπεφεύγει. χαὶ ἣ 4 
Σχιώνη τοῦ ϑέρους ἤδη τελευτῶντος περιετετεί-- 
χιοτό τε παντελῶς, καὶ οἱ ᾿Αϑηναῖοιν ἐπ᾿ αὐτῇ φυ- 
λαχὴν καταλιπόντες ἀνεχώρησαν τῷ ἄλλῳ στρατῷ. 

194. Ἐν δὲ τῷ ἐπιόντι χειμῶγε τὰ μὲν ᾿Αϑη- 
γαίων χαὶ “ακεδαιμονίων ἡσύχαζε διὰ τὴν ἐχε- 
χειρίαν, Μαντινῆς δὲ καὶ Τεγεῶται καὶ οἱ ξύμ- 
μαχοι ξχατέρων ξυνέβαλον ἐν Μαοδιχίῳ τῆς Ὅρε- 
σϑίδος, καὶ νίκη ἀμφιδήριτος ἐγένετο" χέρας γὰρ 
ἑκάτερον τρέψαντες τὸ καϑ' αὑτοὺς τροπαῖὰά τε 
ὠμφότεροι ἔστησαν χαὶ σχῦλα ἐς Δελφοὺς ἀπέ- 
πείψαν. διαφϑαρέντων μέντοι πολλῶν ἑκατέροις, 
χαὶ ἀγχωμάλου τῆς μάχης γενομένης, καὶ ἀφελο- 
μένης νυκτὸς τὸ ἔργον, οἱ Τεγεᾶται μὲν ἐπηυλί-- 
σαντό τε καὶ εὐϑὺς ἔστησαν τροπαῖον, Μαντινῆς 
δὲ ἐπεχώρησών τε ἐς Βουχολίωνα χαὶ ὕστερον 
ἀντέστησαν. 

ὰρ. 134. 8.1. Αἀὐτούς. ὕὅδ55. Ατσ. ατ. αὐτούς, 564 δά 
καϑ' ἈΠ} ἀϊνογβίναι 5. δἀποίαϊιπι οδὺ. (Οοἴθγιπι οἵ. αάη. 1. 17. 

ὃ. ὦ. Βουκολίωνα. (855. οἱ Ατπρ, Βουχολεῶνα, 4] ἱ5έπ|5. υἱ-- 
ἄδίπν ἀσοθηίι5 ρρ ΘΠ] ΠΟ πΐ5. ἀγθὶβ (οἵ, (ἀο6}}}. θοοῖγ. ἀοοθηι. ἡ. 200. “.). 
οἴδὶ ΠΟΘ νίγογιπι (46 40 οἵ. ΡῬαρ. [μοχ. ποπι. ργοργ. οἱ δίθριι. 1865.} 
ἃριιά οπιπ68 δὲ Βουκχολίων. - 

5080]. Αὐτἱσοταὺ, δίθρῃ. ἰπ 
ΤΠ65. } 

ἀρ. 131. ὃ.1. Οἱ ξύμμα- 
χοι ἑκατέρων. γεῖμ! Ποιαθ- 
6565. οὐ δδθηα!, αὶ Ν, 07. τπὰ 
οὐπὶ Τορθα 5 ̓μαοοἀδοπηοπῖοβ. δἀ- 
ἱαναηΐ, οὐ Ῥαγγμδϑὶ,, ἀθ αυΐρι5 Υ, 
99. Δ44. Υ΄, 47. 1. -- Μαοδιε- 
κίῳ. ῬοΪγθίι5 ΠῚ, 51. οἱ ὅ5. τὰ 
“Μαοδίκια τῆς Μεγαλοπολίτιδος 
νοσαῖ. ΕΠ. 1] ΒΟμννοἰσἢ. ἰπ 
ἀἀηοῖ. γο]}. Υ. ρ. 459. --- Ὅρε- 
σϑίδος. ἤαθο Ὀρεστία νοεῖ 
Ὀρέστεια ποιιίπαιιν ἃ 5ἴθρὶν. Βγ2. 
ἴῃ ν. Ὀρέσται. Αρον νἱάθιιν Ὄρε- 
σϑείου υὐθῖὶ5 Ν, θΆ4.. ουἶπ5. οοη- 
ἀἰϊοῦ ἃ Βαϊ. ΥΠ|. 3. 1. Ὀρε- 
σϑεύς, {Πππ|5 Πυγοδοη δ, αἰοίμαν, ἃ 
4ιὸ Ὀρεσϑάσιον [ὁ Ὁρέσϑειον 7], 
Ροβίοα δυΐθμι ἃ} Ογθδίθ, ἀραπιθ- 
"ΠΟ Πἶ5. ΠΟ, τπΐαῖο πομιΐηο Ὀρέ- 

στειον, αὖ αρτὰ Επιν, δὲ ΠΡ 1 πο-- 
πῆθη Ρἰποίταγ.. ἈρΡρΘΙ]αἰὰ 6556. ρμ6γ- 
Β Ποίαν. - διίαπι θα [πἴ556 ἴῃ Δ] 8 6-- 
πα]ῖα ἀἰποίμηι5 οχ Το. Υ,, 04. ἴῃ 
νἷὰ Μοσά]ορο!! ΡΠ πὶ οἱ 76- 
σρὰπι ἔογΘηϊ οχ Ραι5. ΠῚ. 44, 1, 
ὦ. ΟἿ Μὰ 611. θον. ἢ. ν. 442. Τὰ 
σα] π6. πη ἷ5 Τί πθθανε οο]] οοὰ- 
τὰ ἃ 6 αἷς. ΡΕΙορ. 11. Ρ. 918. 54. 
-- νίκη. Μαῖο ἡ “νίκη. -α κέ- 
ρας... αὐτούς. Εἰ ἃ δαμι!- 
ΠΘηΚῖθιι5 οὐ ἃ Τοσθαιδ 500} ἀὐ- 
γδγξαυίου πὶ νἱ ἀθηνγ. [ασα! 6556. 
ΟΥ Πααοῖ. θὲ κατά οἴ. 5ἀ. 1, 
9», "Ὡς 

ἃ, 2. ᾿Αγχωμάλου. ΟΥ̓ «ἄπ. 
Π|, 49, 1. -- Βουκπκολέωνα. 
Ππιπο Ιοουμ ΑΠΠ0 1 φυαπὶ ἀριἃ Ρ]Ια. 
ΙΝ, 0. [γυβίγα Φυαθϑὶ νἸην5.,. 564 Ἰῃ- 
τον Παοάϊοίαινι. οὐ ΜΙ αμιϊποαπι {ἰ||556 
᾿ΠΙφιοῦ. ὃχ Ὑπιιογ ἀἰ 18 παγγαιίο πο, 
Ῥς δοοθηΐι οἵ, 54. 

-- 
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195. ᾿ἡπεπείρασε δὲ τοῦ αὐτοῦ χειμῶνος καὶ 
ὁ Βρασίδας τελευτῶντος χαὶ πρὸς ἔαρ ἤδη Ποτι-- 
δαίας. προςελϑὼν γὰρ νυχτὸς καὶ χλίμακα προς- 
ϑεὶς μέχρι μὲν τούτου ἔλαϑε: (τοῦ γὰρ χώδωνος 

΄ ς ». - ᾿" πορενεχϑέντος. οὕτως ἐς τὸ διώζενον, πρὶν ἐπα- 
-“ ν ω 7 ) 4 ε 2 Β] , νελϑεῖν τὸν παραδιδόντα αὐτόν, ἡ πρόςϑεσις ἐγέ- 

γετο" ) ἔπειτα μέντοι εὐθὺς αἰσϑομένων, πρὶν 
προςβῆναι, ἀπήγαγε πώλιν κατὰ τάχος τὴν στρω- 
τιών, καὶ οὐχ ἐνέμεινεν ἡμέραν γενέσθαι. καὶ ὃ 
χειμῶν ἐτελεύτα, χαὶ ἔνατον ἔτος τῷ 'πολέμῳ ἐτε- 
λεύτα τῷδε, ὃν Θουχυδίδης ξυνέγραψεν. 

Οαρ. 135. δ. 1. Τοῦ αὐτοῦ 
.ὖν Βρασίδας τελευτῶν - 
τος. 1)6. οο]!οοδιίοηθ υθ βου πὶ 
ἰῃϑο  δηϊίονο υἱά. αάη. ΠΙ. 90. 4. 
εὐ Ποτν. δά (βὰν. ραρ. 920.. 46 
ΘΟ ογΙ5 οἵ. Υ, 99,3, -- μέἐχριεμὲν 
τοὐτου] τοῦ προςϑεῖναι τὴν 
κλίμακα. 8.Π01. Ετροὸ παοίο- 
ἢ ΘΟ, ἢ: ΞΘ πο)" 
νος. --Ἐχοιρίαγιπι ργδϑίδοι! [1π|-- 
ΠΟ ΕἸ ΓΟ ΟΓῸ 5. ν᾽ σῚ Παγἢ}} {ἰπ|1ππὰ-- 
θυ]. δϑοόσειν ἴθγαθαπὶ δι] Ἔχρίογαη-- 
ἄο5. υἱβῖϊθβ, οἱ 115. ἀαΠΠ|5 τοορόπ- 
ἀθγθηῖ. ΥἹά. 5 εἱ ἃ. ἴῃ ν. κωδω- 
νοφορῶν.““ ἨἩΠΠ 5, 5.80]. Ατὶ-- 
5ἴορ!ι. ἂν. ν. 11000. εὐ εχ οὸ διά. 
ἴῃ χωδωνοφορεῖται. [(Ὁοηΐ, ἰά. 
5080]. δὰ ν. 849.] Μοπιογαῦ οἰϊδπὶ 
εὐ ν Ἠατροοτγαι. [οἱ Ιιγπι. Ν].7 ἴπ 
διεχκωδώνισε.““ ὮΌΚ. Μαϊο ποη- 
ΠῚ} ἀδ6 τὰ ρα σΟσ ἀν γιηῦ ρΓΟρΡΙοΥ 
ϑόρῖι. Αἱ. ν. 17. Εδββθ εἰπ|]η- 
π 8} 1|πὶ.... ἀρρᾶγοί οχ ἤθσγοῖ.: 
κωδωνοφορῶν᾽ -- οἵ περιπολάρ- 
χαι ἐπὶ τοὺς φύλακας ἐρχόμε- 
νοι κώδωνα διέσειον, καὶ 
οὕτως ἐξεπείραζον τὸν καϑεύ- 
δοντα. ᾿ῬΟΙΐ5. ἴπΠ δαάθπι γοο 
Βαροὶ καὶ ἐφόφουν πειράζοντες 
[αὶ 5.01. Αὐἰβίορῃ.7  ΘΘΕῚ],. --- 
οὕτως. ΟΙ Ηοπβι. αν. ὃ. 180. 
Δ΄η. ὃ. ---ἐς τὸ διειάκενον ... 
ἐγένετο. Αὐτόν βροεῖαι αἀ τὸν 
κώδωνα, εἵ τὸ δεάκενον οβἰ γνα- 
ΟἿ ΠῚ ΠῚ ΓΟ Υ Ἱ ΠῚ 5 Ὁ ἃ {1 Πὶ ἢ - 
ἰοτιθοῖαπ. ΟΕ Υ, 71. ἃ αυ- 
ἴθπὶ ἰπίογ. οἰιβίοθβ δὲ οἰγο[ογῈ 5 
᾿η θυ θοίτ πὶ 6556 πῆαϊο ΠΟΠΠῸΠ]}} οθη-- 

5θηΐ. Ηος δῃΐπι ἱπέθγνα ! ]Π ΠῚ ΠλΪΠ15 
Εβϑοῖ, Ζιᾶπὶ ἄ, 404. ἰηΐοῦ ὈΠὰ5 
ΘΧΟΙΡΙα 5. ἱπίθγθϑβθῖ, 4ὰ5 ἰΐα ἀϊ5-- 
ΡΟΒΙϊα5. 6558 σοηβθηί Πθιπι δϑί, πδ' 
᾿Ρ518. [Π5 0115. ΠΘΏ]Ὸ ΠΉΠΓΙΠῚ ἰδ ηίατΘ 
Ροξβοῖ. Πά4π6 τοΐδπι βἰαιϊοΠ 6 πὶ 6χ-- 
ΘΕ ΡΙ ΤΟΥ πὶ Ἀ]ΠΊ4π0 ἴῃ ΙοοῸ ΘΟ] ]06ᾶ-- 
[ΟΓΕΠῚ 5'σητ πὶ ἀθἔθυγο 46 θυ 1558 5ἰα- 
[πθη 65 ΙΟοσ πὶ {ΠΠπ|5. οὐδ! ΟΠ θι15 ἰη-- 
ἴθυθα ῬΆΜΠΒΡΕΓ νδοιπιπι 5 σηϊΠοατὶ 
Ῥαΐαηιιβ, βἶνα ὁ παραδιδούς δδὲ 
ὃ περιπολάρχης, δῖνθ ἴῃ 5]ησ!- 

115. βδ! ΟΠ 115 5] ΠΟῚΠΙ γἱσὶ 5 [Π|556 
ΘΧΙ5ΕΠΠ] Πα] βαπὶ. [ὰ..1105. ΡΟ] Ιοτ-- 
οοι. Ρ. 279: ἀππὶ 15. 4πὶ οἷτ- 
οαϊῦ, {ΠπῚ| πη ἀΡ απ πὶ Ρ ΟΥ- 
ΤΊ σῖν, αἴτια τὰ 10 ΟἿΠὶ Ρ ἃ τι-- 
ΕἸ5ρῸν ἀφοῦ, Νὰπ κώδων 
Υἱ ἀθίαγ. ἃ βίαιοπθ δχοιθξαγιπι ἰπ 
ΠΟ ΘΠἾ 115 Ροβἰϊαγιηι αὶ βίαι! ποπὶ 
ἰγϑαἴμ8. 6556. Ηοο ἔρβιπ [ἘΠΙρΡῚ5 
Αγαΐιι5. 1η5141|5 Ἰϑσὶξ, «ασπι 51 γο- 
Π6Π οαρογοί. Ρ]ΐ. ὙἹι. Αταὶ. 7.“ 
ΟΟΕΙ1. Οὗ Κοτ. δά Ρι[ιὲ. οὰ. 
Βομαρί. νο]. Υ. ρ. 474. ΑἸϊὰ5. ἴῃ 
ΟἸΓΟΙΠΙ ΘΠ 8. υ]ρῚ "5. (τῇ περίο- 
δείᾳ, τῷ περιοδεύειν, ἐφοδεύειν, 
οἵ. Κὶ οτ. οἵ Α 5. δά Τῆθορμγ. Ομὰ- 
Γὰοϊ. ὁ. 6.) ἀγαθοὶ τῇ τῆς σκυτα- 
λίδος περιφορᾷ καὶ παραδόσει 
ἀϊΟΡαημαγ, ΥὙἹά., ὦ αιιοπι Ατη. 
ἀοἰεσαι, ἃ 5 ἀπ}. δά Αθη. Ταοῖ. 
ο. 22. -- ἀἰσϑομένων. ΟΥ̓. 
Μ αι. αν. 8, 8603. --- προς- 
βῆναι. υΐπι γϑγθ ἀροθββίββθ 
Βαβι ἀδπὶ ρᾶι!0 ἀπίθ ἰδρουίπιι8. 
ἴθγο ἰάθη. 6556. ἄδθθεὶ αἰχια να- 
βῆναι, αὐ ΠΙ, 22, 8. 

Βρασίδας 
Ποτιδαίας 
ἀποπειρᾷ. 
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